
Дата Маршрут Местоположение на пункта

 паркинг кръстовище ул. "Дедеагач" и ул. "Странджа" от 09.00 до 

12.00ч.
 паркинг до кръстовище  на ул. "Странджа" и ул. "Сакар" от 13.00ч. до 

16.00ч.

паркинга на магазин "Булмаг" на бул. "Мадара"  - от 09.00 до 12.00ч.

Сити център на ул. "Преслав" от 13.00 до 16.00ч.

до контейнера за дрехи до училище Трайко Симеонов от 09.00 до 12.00ч.

в двора на бившо Пето основно училище  - от 13.00 до 15.45ч.

кръстовище на ул. "Генерал Скобелев" и ул. "Марица" - от 09.00 до 

12.00ч.

ул. "Северна" до борсата  - от 13.00 до 15.45ч.

паркинга на магазин "Булмаг" на бул. "Мадара"  - от 09.00 до 12.00ч.

Сити център на ул. "Преслав" от 13.00 до 16.00ч.

до читалище "Добри Войников" на площад "Възраждане" - от 09.00 до 

12.00ч.

Зад Община Шумен на паркинга - от 13.00 до 16.00ч.

до читалище "Добри Войников" на площад "Възраждане" - от 9.00 до 

12.00ч.

Зад Община Шумен - паркинга - от 13.00 до 16.00ч.

до контейнера за дрехи до училище Трайко Симеонов от 09.00 до 12.00ч.

в двора на бившо Пето основно училище  - от 13.00 до 15.45ч.

 паркинг кръстовище ул. "Дедеагач" и ул. "Странджа" от 09.00 до 

12.00ч.

 паркинг до кръстовище  на ул. "Странджа" и ул. "Сакар" от 13.00ч. до 

16.00ч.

Паркинга пред магазин "Астра" - от 09.00 до 12.00ч.

на хорището  - от 13.00 до 16.00ч.

кръстовище на ул. "Генерал Скобелев" и ул. "Марица" - от 09.00 до 

12.00ч.

ул. "Северна" до борсата  - от 13.00 до 16.00ч.

26 Шумен - Пазар - кв.Дивдядово

28 Шумен - Еверест

21 Шумен - Център

22 Шумен - Боян Българанов 

25 Шумен - Тракийски квартал

18 Шумен - Център

15 Шумен - Добруджански квартал

11 Шумен - Еверест
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6 Шумен - Тракийски квартал

7 Шумен - Добруджански квартал

8 Шумен - Боян Българанов 


