
Гражданите трябва да оставят едрогабаритните отпадъци до контейнерите за битов отпадък 
всеки ден до 09:00 ч. и след 19:00 ч.  

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. съгласно Наредбата за управление на отпадъците и 
поддържане и опазване на чистотата на територията на Столична община 

 
Фирмата изпълнител събира и извозва едрогабаритните отпадъци съгласно следния  
 

ГРАФИК 
ЗА СЪБИРАНЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ  НА ЕДРОГАБАРИТНИ ОТПАДЪЦИ ЗА РАЙОН: 

„ВИТОША” 
      
ЕГО ДЕН ОТ 

СЕДМИЦАТА 
КАРЕ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Понеделник 
За улици с масов  
градски транспорт от 
09.00 ч до 17.00 ч.  За 
улици с обществена 
значимост и вътрешно – 
квартални от 07.00 ч до 
17.00 ч. 

кв. Симеоново - карето между ул. Златен век – 
четни номера, ул.„ Босилек – четни номера, ул. 
Спиридон Казанджиев – нечетни номера, бул. 
Симеоновско шосе – нечетни номера от ул. 
Златен век продължаве към ул. Мищова 
орница, покрай ул. Крайречна, ул. Горска алея, 
ул. Студено кладенче до Симеоновско шосе и 
продължава Зелен бор граница с р-н Панчарево 
/Кална река до Околовръстен път/ 
Околовръстен път от бул. Симеоновско шосе 
до Кална река 
 

Вторник 
За улици с масов  
градски транспорт от 
09.00 ч до 17.00 ч.  За 
улици с обществена 
значимост и вътрешно – 
квартални от 07.00 ч до 
17.00 ч. 

кв. Павлово - карето между бул. Цар Борис III 
/от бул. Тодор Каблешков до бул. Никола 
Петков нечетни номера / Бул. Никола Петков – 
четни номера/ от бул. Цар Борис III до ул. Ген. 
Ал. Суворов /ул. Ген. Ал. Суворов – четни 
номера / от бул. Тодор Каблешков до бул. 
Никола Петков /бул. Тодор Каблешков – 
нечетни номера / от бул. Цар Борис III до ул. 
Ген. Ал. Суворов/ 
 

Сряда 
За улици с масов  
градски транспорт от 
09.00 ч до 17.00 ч.  За 
улици с обществена 
значимост и вътрешно – 
квартални от 07.00 ч до 
17.00 ч. 

кв. Княжево-карето между ул. Карамфил – 
четни номера, ул. Иван Багрянов – четни 
номера до ул. Панорамен път № 20а, ул. 
Панорамен път след № 20 четни номера, ул. 
Професор Державин продължава към ул. Меча 
поляна до Беловодски път От ул. Беловодски 
път лифт Княжево, ул. Явор – нечетни номера 
до бул. Цар Борис III; бул. Цар Борис III / от 
бул. Никола Петков до ул. Явор/ - нечетни 
карето между улици бул. Цар Борис III – четни 
номера / от бул. Никола Петков до ул. 711/ ул. 
711 / от бул. Цар Борис III дясна страна до 
граница с р-н Овча купел Домуз дере/ бул. 
Никола Петков / от Домуз дере до бул. Цар 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
    

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Борис III/ до ул. Явор – четни номера, лифт 
Княжево до почивна станция БТА отсечката 
към ул. Синята скала, ул. Смесна китка и ул. 
10-тикилометър 
От ул. Явор, ул. 711 – четни номера до граница 
Овча купел / домуз дере/ продължава местност 
Мала Кория до жп. Линия посока Перник 
 

Четвъртък 
За улици с масов  
градски транспорт от 
09.00 ч до 17.00 ч.  За 
улици с обществена 
значимост и вътрешно – 
квартални от 07.00 ч до 
17.00 ч. 

 
 
с. Владая  
 
 с. Мърчаево 
 

Петък 
За улици с масов  
градски транспорт от 
09.00 ч до 17.00 ч.  За 
улици с обществена 
значимост и вътрешно – 
квартални от 07.00 ч до 
17.00 ч. 

кв. Драгалевци-карето между ул. Градина 
/страна Ботоническата градина/ - четни номера 
пресича ул. Кумата до № 101 продължава права 
линия и оттам излиза на ул. Невена Коканова 
/ул. Никола Бинев/ продължава ул. Лешникова 
гора към ул. Еписков Григор Прилепски 
продължава към ул. Зографска история № 7 
излиза на ул. Под гората и минава покрай ул. 
Захари Зограф, ул. Сладкопойна чучулига, ул. 
Стойко Владиславов, ул. Проф. Баньо Ангелов 
продължава към природозащитен 
информационнен център отива на ул. 323 
минава покрай ул. Агличе и отива на ул. 
Крайречна ул. Крайречна – четни номера ул. 
Околовръстен път – четни номера ул. 
Околовръстен път / от ул. Градина до ул. 
Крайречна. Карето между ул. Крайречна – 
нечетни номера / от ул. Околовръстен път до 
ул. Нарцис и продължава до реката делителна 
/от края на Реката отива на ул. Григорий Минх 
подължава към ул. Академик Сандърс в.з. 
Минкова кория и излиза на ул. Академик 
Сандърс № 30 парк Витоша ул. Цар Михаил 
Асен, ул. Синьо лято до ул. Златен век ул. 
Златен век нечетни номера, ул. Босилек – 
нечетни номера, ул. Спиридон Казанджиев- 
четни номера, ул. Симеоновско шосе – четни 
номера до Околовръстен път 
 

Събота 
За улици с масов  
градски транспорт от 
09.00 ч до 17.00 ч.  За 
улици с обществена 
значимост и вътрешно – 
квартални от 07.00 ч до 
17.00 ч. 

кв. Бояна - карето между бул. Никола Петков 
– нечетни номера ул. Околовръстен път – четни 
номера ул. Карамфил – четни номера, ул. Иван 
Багрянов – нечетни номера покрай ул. Булаир 
излиза на ул. Панорамен път до № 20 и 
продължава по ул. Панорамен път нечетни 
номера до ул. Професор Державин и минава 
покрай ул. Меча поляна и излиза на ул. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
    

Беловодски път четни номера ул. Иваница 
Данчев – четни номера ул. Даскал поп Андреев 
– нечетни номера до ул. Околовръстен път 
 

Неделя 
За улици с масов  
градски транспорт от 
09.00 ч до 17.00 ч.  За 
улици с обществена 
значимост и вътрешно – 
квартални от 07.00 ч до 
17.00 ч. 

кв. Манастирски ливади-карето между Бул. 
България / от Околовръстен път до ул. Ген. Ал. 
Суворов четни номера / бул. Тодор Каблешков 
/ от бул. България до ул. Ген. Ал. Суворов 
нечетни намера/ ул. Ген. Ал. Суворов /от бул. 
Тодор Каблешков до Околовръстен път – 
нечетни номера /ул. Околовръстен път / от ул. 
Ген Ал. Суворов до бул. България/ 
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