
РАЙОН ДЕН ОТ СЕДМИЦАТА КАРЕ

Понеделник

За улици с масов  градски транспорт от 

09.00 ч до 17.00 ч., улици с обществена 

значимост и вътрешно – квартални от 

07.00 ч до 15.00 ч.

ВИЛНА ЗОНА - ул.Цар Симеон до ул.Венера, ул.Цар Освободител до 

ул.Момина сълза, ул.Момина сълза до ул.Роза, ул.Здравец, ул.Китна пролет и 

ул.Търнов рид                                                                                                                                                                                                                       

ЦЕНТЪР- Централна градска част от ул.Александър Стамболийски до ул.Цар 

Освободител и ул.Сливница до ул. Трапезица                                                                                                                                                                                           

ЧАВКИНА МАХАЛА - ул.Средна гора, ул.Рила                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

КАРЕ МОСКВА-бул.Варна до ул.Кирил и Методий и ул.Стефан Стамболов

Вторник

За улици с масов  градски транспорт от 

09.00 ч до 17.00 ч., улици с обществена 

значимост и вътрешно – квартални от 

07.00 ч до 15.00 ч.

КВ.БЕЛИ БРЕГ-ул.Слънчев бряг,ул.Гурмазовски път                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

С.ИВАНЯНЕ, КВ.ГРАДОМАН-ул.Цар Симеон от ул.Венера,ул.Детелина, 

ул.Мальовица, ул.Хан Крум                                                                                                                                                                                                                                               

КВ.МИХАЙЛОВО-ул.Н.Й.Вапцаров, ул.Зорница, ул.Габър

Сряда

За улици с масов  градски транспорт от 

09.00 ч до 17.00 ч., улици с обществена 

значимост и вътрешно – квартални от 

07.00 ч до 15.00 ч.

СТАРО СЕЛО-ул.Иван Вазов, ул.Княз Борис І, ул.Христо Ботев, ул.Персенк, ул. 

Майор Коста Паница                                                                                                                                                                                                                                

ИЗГРЕВ- ул.Стефан Стамболов, ул.Цар Освободител, ул.София и ул.Иванянско 

шосе                                                                                                                                                                                                                                                                           

78-МО КАРЕ-ул.Кирил и Методий, бул.Варна, ул.Янтра,ул.Юрий Гагарин, 

ул.Ал.Стамболийски

Четвъртък

За улици с масов  градски транспорт от 

09.00 ч до 17.00 ч., улици с обществена 

значимост и вътрешно – квартални от 

07.00 ч до 15.00 ч.

КВ.ВЕРДИКАЛ-бул.Варна, ул.Свилен Миланов,ул.Райко Даскалов,ул.Ручей                                                                                        

С.КЛИСУРА, КАРЕ МОСКВА-бул.Варна до ул.Кирил и Методий и ул.Стефан 

Стамболов

„БАНКЯ” 

ОТ ФИРМАТА ИЗПЪЛНИТЕЛ КОНСОРЦИУМ „ТИТАН СОФИЯ ИЗТОК 1” ДЗЗД

ГРАФИК

ЗА СЪБИРАНЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ  НА ЕДРОГАБАРИТНИ ОТПАДЪЦИ ЗА РАЙОН:

„БАНКЯ”



Петък

За улици с масов  градски транспорт от 

09.00 ч до 17.00 ч., улици с обществена 

значимост и вътрешно – квартални от 

07.00 ч до 15.00 ч.

ВИЛНА ЗОНА-ул.Цар Симеон до ул.Венера, ул.Цар Освободител до ул.Момина 

сълза,ул.Момина сълза до ул.Роза,ул.Здравец,ул.Китна пролет и ул.Търнов рид                                                                                                                                                     

ЧАВКИНА МАХАЛА-ул.Средна гора и ул.Рила                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

ГРАДОМАН--ул.Цар Симеон от ул.Венера,ул.Детелина, ул.Мальовица, ул.Хан 

Крум                                                                                                                                                                                                                                                 

МИХАЙЛОВО-ул.Н.Й.Вапцаров, ул.Зорница до ул.Габър

Събота

За улици с масов  градски транспорт от 

09.00 ч до 17.00 ч., улици с обществена 

значимост и вътрешно – квартални от 

07.00 ч до 15.00 ч.

СТАРО СЕЛО-ул.Иван Вазов, ул.Княз Борис І, ул.Христо Ботев, ул.Персенк, 

ул.Майор Коста Паница                                                                                                                                                                                                                          

С.ИВАНЯНЕ И 78-МО КАРЕ-ул.Кирил и Методий, бул.Варна, ул.Янтра, 

ул.Юрий Гагарин, ул.Ал.Стамболийски

Неделя

За улици с масов  градски транспорт от 

09.00 ч до 17.00 ч., улици с обществена 

значимост и вътрешно – квартални от 

07.00 ч до 15.00 ч.

ЦЕНТЪР, ЧАВКИНА МАХАЛА, СТАРО СЕЛО, ВИЛНА ЗОНА, ГРАДОМАН, 

МИХАЙЛОВО, С. ИВАНЯНЕ, С. КЛИСУРА, ИЗГРЕВ, 78-МО КАРЕ, КВ. 

ВЕРДИКАЛ, КВ. БЕЛИ БРЕГ

Забележка: Гражданите следва да поставят едрогабаритните си отпадъци до 

съдовете за  битови отпадъци в часовете за събиране по графика или 

вечерта преди деня по график.

При неизпълнение на това си задължение се налага глоба на физически 

лица от 100 до 5 000 лв. на юридически лица от 700 до 20 000 лв.

„БАНКЯ”


