
Гражданите трябва да оставят едрогабаритните отпадъци до контейнерите за битов отпадък, като не 

ги смесват със строителни отпадъци, образувани при ремонтни дейности на домакинства и зелени 

отпадъци/клони, окосени треви и др./ само в определените дни  

СЪГЛАСНО ПОСОЧЕНИЯ ПО-ДОЛУ ГРАФИК – в часовия диапазон от 19:00 ч. на 

предходния ден до 09:00 ч. на съответния ден. 

 

Лицата, при чиято дейност се образуват строителни отпадъци и ги изхвърлят извън обявения  

График, са длъжни да ги събират в наети от тях специализирани контейнери и ги предават на лица 

притежаващи документ, издаден по реда на ЗУО, след издаване на направление по чл. 58, ал. 1 от 

Наредбата за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на територията на 

Столична община. 

При неизпълнение на това задължение се налага глоба на физически лица от 300 до 1 000 лв., 

на юридически лица от 1 400 до 4 000 лв. съгласно Закона за управление на отпадъците.  
 

Фирмата изпълнител събира и разделно транспортира едрогабаритните и 

строителни отпадъци, образувани при извършване на ремонтни дейности от 

домакинствата съгласно следния 

ГРАФИК  

ЗА РАЙОН  „СРЕДЕЦ” 
      

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. 

КАРЕ:  бул. „Витоша”, бул. "П. Евтимий”, ул. 

„Проф. Фр. Нансен”,  бул. „Евлоги и Хр. 

Георгиеви”, ул. „Шипка”, ул. "Париж", ул. 

"Московска", пл. "Батенберг", пл. "Буров", пл. 

"Независимост", пл. "Света Неделя". 

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. 

КАРЕ:  бул. „Витоша”, бул. "П. Евтимий”, ул. 

„Проф. Фр. Нансен”,  бул. „Евлоги и Хр. 

Георгиеви”, бул. „Драган Цанков”, бул. "П. 

Яворов", бул. "М. Еминеску", ул. "Хан 

Омуртаг", ул. "Мизия", бул. "Евлоги и Христо 

Георгиеви", бул. "Цар Освободител",  пл. 

"Батенберг", пл. "Буров", пл. "Независимост", 

пл. "Света Неделя". 

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. 

КАРЕ:  бул. „Витоша”, бул. "П. Евтимий”, ул. 

„Проф. Фр. Нансен”,  бул. „Евлоги и Хр. 

Георгиеви”, ул. „Шипка”, ул. "Париж", ул. 

"Московска", пл. "Батенберг", пл. "Буров", пл. 

"Независимост", пл. "Света Неделя". 



                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

    

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

КАРЕ:  бул. „Витоша”, бул. "П. Евтимий”, ул. 

„Проф. Фр. Нансен”,  бул. „Евлоги и Хр. 

Георгиеви”, бул. „Драган Цанков”, бул. "П. 

Яворов", бул. "М. Еминеску", ул. "Хан 

Омуртаг", ул. "Мизия", бул. "Евлоги и Христо 

Георгиеви", бул. "Цар Освободител",  пл. 

"Батенберг", пл. "Буров", пл. "Независимост", 

пл. "Света Неделя". 

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. 

КАРЕ:  бул. „Витоша”, бул. "П. Евтимий”, ул. 

„Проф. Фр. Нансен”,  бул. „Евлоги и Хр. 

Георгиеви”, ул. „Шипка”, ул. "Париж", ул. 

"Московска", пл. "Батенберг", пл. "Буров", пл. 

"Независимост", пл. "Света Неделя". 

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. 

КАРЕ:  бул. „Витоша”, бул. "П. Евтимий”, ул. 

„Проф. Фр. Нансен”,  бул. „Евлоги и Хр. 

Георгиеви”, бул. „Драган Цанков”, бул. "П. 

Яворов", бул. "М. Еминеску", ул. "Хан 

Омуртаг", ул. "Мизия", бул. "Евлоги и Христо 

Георгиеви", бул. "Цар Освободител",  пл. 

"Батенберг", пл." Буров", пл. "Независимост", 

пл. "Света Неделя". 

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. 

 

КАРЕ:  бул. „Витоша”, бул. "П. Евтимий”, ул. 

„Проф. Фр. Нансен”,  бул. „Евлоги и Хр. 

Георгиеви”, ул. „Шипка”, ул. "Париж", ул. 

"Московска", пл. "Батенберг", пл. "Буров", пл. 

"Независимост", пл. "Света Неделя". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


