Село Борино се намира в Западните Родопи на 110 км от Пловдив на пътя Кричим –
Михалково - Девин - Доспат. През Борино минава основният път в южната част на
Родопите от Смолян и Девин за Доспат, Гоце Делчев, Батак и Велинград. Борино се намира
на 80 км. от гранично пропускателен пункт „Илинден” за Гърция. Кавала е на 160 км. от
Борино и до там се стига за 2-3 часа с кола. Селища, близки до община Борино са:
-гр. Девин на 20 км. /северно/ от Борино.
-гр.Доспат на 20 км. / югозападно/ от Борино.
-Банско, Добринище, Огняново, Златоград, Смолян, Пампорово.
До района на Борино може да стигнете с автобус или кола.
От гр. София - Централна автогара тръгват автобуси до гр.Пловдив - автогара “Юг” на
всеки час. Автобусите от гр. Пловдив за Борино тръгват от автогара “Родопи”, която ще
достигнете, минавайки през подлеза на гарата.
Фирма “Медиана-3” предлага директни автобуси от Пловдив през Кричим и Девин до
Борино, тръгващи от автогара “Родопи”.
Всеки ден от седмицата тръгват в 13.00 и 17.30 с изключение на събота. В събота пътува
само автобус в 13.00.
Важно: Всеки ден без събота от Централна автогара София в 15:00 часа
тръгва автобус по направление София –Пловдив –Мадан. Същият пристига в
Пловдив в 17:15 на автогара „Родопи“ и прави връзка с автобуса на фирма
„Медиана“, който тръгва от Пловдив в 17:30 часа за Девин-Борино.
Общо разписание на автобусите от Пловдив през Кричим - Девин – Борино:
Ден от седмицата

Тръгващи

Пристигащи

Всеки ден от седмицата 13:00*;14:30;17:30*/без събота/ 16:45;17:40;20:45
Събота

13:00*;14:30

16:45;17:40

* Директен автобус до Борино
От гр. София - Централна автогара тръгват автобуси до гр. Смолян през Пампорово в 8.00,
12.00, 13.00, 18.00. Автобусите от гр. Смолян до с. Борино минават през гр. Девин.
Разписание на автобусите Смолян - Девин - Борино
Ден от седмицата

Тръгващи от
гр.Смолян

Тръгващи от
гр.Девин

Пристигащи в
с.Борино

Понеделник,
вторник,
сряда,четвъртък,
петък

7:00;10:40;12:10;
14:10*;15:00;16:00*

13:00;15:30;16:00;
17:30;19:00*;20:00

13:45;16:00;16:45;
17:40;18:30;19:45**;
20:45

Събота

15:00

19:00

19:45

Неделя

12:00;14:10*;
15:00;16:00*

15:30;16:00;17:30;
19:00;20:00

16:00;16:45;18:30;
19:45;20:45

* Директен автобус до Борино
** -не пътува вторник и четвъртък
От гр. София – автогара “Дървеница” /Студентски град/ тръгват автобуси до гр. Девин,
който минават през Пазарджик
Разписание на автобусите София - Девин
Ден от седмицата

Тръгващи Пристигащи

Понеделник, сряда и петък

17:30

21:30

Неделя

17:30

21:30

Полезна информация:
Автогари:
Контакти с фирма „Медиана-3“:0877270470,
e-mail: mediana@abv. bg

