
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. Дианабад - бул. Д-р Г. М. Димитров, бул. Др. Цанков, ул. Св. П. 

Зографски

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. Изгрев - ул. Тинтява, ул. Трепетлика , ул. Незабравка и бул. Др. 

Цанков

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. Изток- бул. Др. Цанков, бул. Д-р  Г. М. Димитров, бул. Цариградско 

шосе, ул. Незабравка 

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. Дианабад - бул. Д-р Г. М. Димитров, бул. Др. Цанков, ул. Св. П. 

Зографски
„ИЗГРЕВ”

ЗА СЪБИРАНЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ЕДРОГАБАРИТНИ ОТПАДЪЦИ ЗА РАЙОН: „ИЗГРЕВ”

ОТ ФИРМАТА ИЗПЪЛНИТЕЛ  "Еф Си Си България” ЕООД

ГРАФИК



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. Изток- бул. Др. Цанков, бул. Д-р  Г. М. Димитров, бул. Цариградско 

шосе, ул. Незабравка 

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: ж.к. Изгрев - ул. Тинтява, ул. Трепетлика, ул. Незабравка и бул. Др. 

Цанков

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.

                                                          целия район

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.

„ИЗГРЕВ”


