
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.

КАРЕ: ж.к. "Света Троица" – бул. "Сливница", бул. "Константин Величков", бул. 

"Тодор Александров", ул. "Вардар", ул. "Божурище", ул. "Хайдут Сидер"               

КАРЕ: бул. "Тодор Александров", бул. "Вардар", ул. "Найчо Цанов", ул. 

"Пиротска", ул. "Татарли"

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.

КАРЕ: ж.к. "Гевгелийски" – бул. "Царица Йоана", бул. "Вардар", ул. 

"Божурище", ул. "Ив. Хаджиенев", ж.к. "Илинден"

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.

КАРЕ: ж.к. "Света Троица" – бул. "Сливница", ул. "Крум Стоянов", ул. "Йосиф 

Щросмайер",   ул. "Майор Г. Векилски", ул. "Алдомировска"                                                                                                                                                       

КАРЕ: ж.к. "Захарна фабрика" – бул. "Сливница", ул. "Кукуш", ул. "Крум 

Стоянов"

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.

КАРЕ: ж.к. "Света троица" - бул. "Сливница", бул. "Константин Величков", бул. 

"Тодор Александров", бул. "Вардар", ул. "Божурище", ул. "Хайдут Сидер".                   

ОТ ФИРМАТА ИЗПЪЛНИТЕЛ КОНСОРЦИУМ „АЕС-Х- ГРУП” ДЗЗД

„ИЛИНДЕН”

ГРАФИК

ЗА СЪБИРАНЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ЕДРОГАБАРИТНИ ОТПАДЪЦИ ЗА РАЙОН:

„ИЛИНДЕН”



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.

КАРЕ: ж.к. "Света троица" - бул. "Сливница", ул. "Крум Стоянов", ул. "Йосиф 

Щросмайер", ул. "Майор Векилски", ул. "Алдомировска"                                                                                                                                                           

КАРЕ: ж.к. Захарна фабрика - бул. "Сливница", ул. "Кукуш", ул. "Крум Стоянов"

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.

КАРЕ: бул. "Тодор Александров", бул. "Вардар", ул. Найчо Цанов", ул. 

"Пиротска", ул. "Татарли"

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.

КАРЕ: бул. "Сливница", бул. "Константин Величков", бул. "Тодор 

Александров", бул. "Вардар", ул. "Кукуш", ул. "Крум Стоянов", ул. Йосиф 

Щросмайер"

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.

„ИЛИНДЕН”


