
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 „ЛЮЛИН” 
      

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. 

Първи и втори микрорайон  

Трети микрорайон - ул. Ицках Грациани, 

ул.301, ул. Георги Дражев  

 

Осми микрорайон - ул. Годеч, ул. Търново, ул. 

Преполац  

 

кв. Филиповци 

 

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. 

Трети и четвърти микрорайон 

 

Първи микрорайон - ул. Цвети Иванов, ул. 

Арх. Л. Парашкеванов, ул. Тома Георгиев 

 

Втори микрорайон - ул. 207, ул. М. Савов, бул. 

Ал. Станишев 

 

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. 

Пети и шести микрорайон  

 

Четвърти микрорайон - бул. Захари Стоянов, 

ул. Сидер Грънчаров, ул. Гене Телийски, ул. 

Батошево, ул. Ицках Грациани 

 

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. 

Седми и осми микрорайон  

 

Пети микрорайон - ул. 504, ул. Мичман Д. 

Светогорски, ул. Г. Загорски, ул. Р. Даскалов                                                                                                                                                                                                                                                 

 

Шести микрорайон - ул. 605, бул. Петър 

Дертлиев 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

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. 

Девети и десети микрорайон 

 

Седми микрорайон - ул. 703, ул. Стоян 

Топузов, ул. Г. Георгиев  

 

Осми микрорайон - ул. Годеч, ул. Търново, ул. 

Проплац 

 

кв. "Филиповци" 

 

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. 

Зона център, Индустриална зона  

 

Девети микрорайон - ул. Ген. Асен Николов, 

ул. Казимир Ернрот, ул. Крим, ул. Търново, 

ул. Н. Генев, ул. Н. Масалитанов  

 

Десети микрорайон - ул. Орион, бул. Царица 

Йоана - локално платно, ул. Гоце Делчев, бул. 

Луи Пастьор 

 

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. 

Първи микрорайон - ул. Цвети Иванов, ул. 

Арх. Л. Парашкеванов, ул. Тома Георгиев 

Втори микрорайон - ул. 207, ул. М. Савов, бул. 

Ал. Станишев  

 

Трети микрорайон - ул. Ицках Грациани, ул. 

301, ул. Г. Дражев  

 

Четвърти микрорайон - ул. Ицках Грациани, 

бул. Захари Стоянов, ул. Гене Телийски, ул. 

Баташово  

 

Пети микрорайон - ул. 504, ул. Г. Загорски, ул. 

Райко Даскалов  

 

Шести микрорайон - ул. 605, бул. Петър 

Дертлиев срещу Битовия комбинат  

 

Седми микрорайон - ул. 703, ул. Полк. Ст. 

Топузов, ул. Г. Георгиев  

 

Осми микрорайон - ул. Годеч, ул. Проплац, ул. 

Търново  

 

Девети микрорайон - бул. Ген. Асен Николов, 

ул. Казимир Ернрот, ул. Крим, ул. Н. Генев, 

ул. Търново, ул. Н. Масалитанов  

 

Десети микрорайон - ул. Орион, бул. Царица 

Йоана - локално платно, ул. Гоце Делчев, бул. 

Луи Пастьор  

 

Централен микрорайон - ул. 397, ул. Арх. Г. 

Ненов, ул. Д. Немиров, ул. Хр. Фотев 

 


