
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: бул. "Н.Вапцаров" ,бул. "П.Яворов", бул. "Симеоновско шосе", 

Околовръстен път, бул. "Черни връх", ул. "Хенрих Ибсен", ул."Козяк".

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: бул. „Евл. и Хр. Георгиеви”, бул. „Драган Цанков”, ул. "Кирил 

Видински", ул. "Йосиф Петров", бул. „Свети Наум”, бул. „Черни връх”.

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: бул. „Арсеналски”, бул. „Свети Наум”, бул. „Джеймз Баучер”, ул. 

„Славище”.                

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: Бул. "Джеймз Баучер", ул. "Стоян Михайловски", бул. "П. Яворов", бул. 

"Н.Вапцаров", ул. "Козяк".

„ЛОЗЕНЕЦ”

ОТ ФИРМАТА ИЗПЪЛНИТЕЛ КОНСОРЦИУМ ”ТИТАН СОФИЯ ЦЕНТЪР 1” ДЗЗД

ЗА СЪБИРАНЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ  НА ЕДРОГАБАРИТНИ ОТПАДЪЦИ ЗА РАЙОН:

ГРАФИК

„ЛОЗЕНЕЦ”



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: бул. "Н.Вапцаров", бул. "П.Яворов", бул. "Симеоновско шосе", 

Околовръстен път, бул. "Черни връх", ул. "Хенрих Ибсен", ул."Козяк".

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. „Евл. и Хр. Георгиеви”, бул. „Драган Цанков”, ул. "Кирил 

Видински", ул. "Йосиф Петров", бул. „Свети Наум”, бул. „Черни връх”.

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. "Джеймз Баучер", ул. "Стоян Михайловски", бул. "П. Яворов", бул. 

"Н.Вапцаров", ул. "Козяк".

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.

„ЛОЗЕНЕЦ”


