
РАЙОН ДЕН ОТ СЕДМИЦАТА КАРЕ

понеделник

КАРЕ:  бул. „Витоша”, бул. "П.Евтимий”, ул. „Проф. Фр. Нансен”,  бул. „Евл. и 

Хр. Георгиеви”, ул. „Шипка”, ул."Париж", ул."Московска", пл."Батенберг", 

пл."Буров", пл."Независимост", пл."Света Неделя".

вторник

КАРЕ:  бул. „Витоша”, бул. "П.Евтимий”, ул. „Проф. Фр. Нансен”,  бул. „Евл. 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

КАРЕ:  бул. „Витоша”, бул. "П.Евтимий”, ул. „Проф. Фр. Нансен”,  бул. „Евл. и 

Хр. Георгиеви”, ул. „Шипка”, ул."Париж", ул."Московска", пл."Батенберг", 

пл."Буров", пл."Независимост", пл."Света Неделя".

четвъртък

КАРЕ:  бул. „Витоша”, бул. "П.Евтимий”, ул. „Проф. Фр. Нансен”,  бул. „Евл. 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

КАРЕ:  бул. „Витоша”, бул. "П.Евтимий”, ул. „Проф. Фр. Нансен”,  бул. „Евл. и 

Хр. Георгиеви”, ул. „Шипка”, ул."Париж", ул."Московска", пл."Батенберг", 

пл."Буров", пл."Независимост", пл."Света Неделя".

събота

КАРЕ:  бул. „Витоша”, бул. "П.Евтимий”, ул. „Проф. Фр. Нансен”,  бул. „Евл. 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

КАРЕ:  бул. „Витоша”, бул. "П.Евтимий”, ул. „Проф. Фр. Нансен”,  бул. „Евл. и 

Хр. Георгиеви”, ул. „Шипка”, ул."Париж", ул."Московска", пл."Батенберг", 

пл."Буров", пл."Независимост", пл."Света Неделя".

ГРАФИК

ЗА СЪБИРАНЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ  НА ЕДРОГАБАРИТНИ ОТПАДЪЦИ ЗА РАЙОНИТЕ:

„СРЕДЕЦ”, „ЛОЗЕНЕЦ”, „СТУДЕНТСКИ”, "ВЪЗРАЖДАНЕ", "ОБОРИЩЕ" И "ТРИАДИЦА-ЦЕНТЪР"

ОТ ФИРМАТА ИЗПЪЛНИТЕЛ КОНСОРЦИУМ ”ТИТАН СОФИЯ ЦЕНТЪР 1” ДЗЗД

„СРЕДЕЦ”



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

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

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

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

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

„Славище”.                

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

"Н.Вапцаров", ул. "Козяк".

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

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

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

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

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

"Н.Вапцаров", ул. "Козяк".

понеделник ж.к. Студентски град

вторник ж.к. Мусагеница

сряда ж.к. Дървеница 

четвъртък ж.к. Малинова долина

петък кв. „Витоша-ВЕЦ Симеоново”

понеделник
КАРЕ: бул. „Сливница”, бул. „Кн. Мария Луиза”, пл.Св.Неделя, ул. "Позитано”, 

ул. „Опълченска”,  бул. „Скобелев”

вторник
КАРЕ: ул. „Опълченска”, бул. „Скобелев”, ул."Добруджански край", 

ул."К.Андреев", бул."инж.И.Иванов", бул. „Сливница”

сряда КАРЕ: бул."инж.Иван Иванов",бул."К.Величков", бул."Сливница"

четвъртък ж.к."Сердика"

петък
КАРЕ: бул."Сливница", бул."Хр.Ботев", ул."Опълченска", бул."Скобелев", 

ул."Добруджански  край"

събота
КАРЕ: бул. „Сливница”, бул. „Кн. М. Луиза”, пл.Св.Неделя, ул. "Позитано”, бул. 

„Опълченска”,  бул. „Скобелев”

неделя
КАРЕ: бул. „Опълченска”,бул. „Скобелев”,ул."Добруджански 

край",ул."К.Андреев",бул."инж.И.Иванов", бул. „Сливница”

„ЛОЗЕНЕЦ”

„ВЪЗРАЖДАНЕ”

„СТУДЕНТСКИ”



понеделник
КАРЕ: ул. "Московска", бул. ” Кн. Мария Луиза”, бул. ”Цар Симеон", ул.”Г.С. 

Раковски”

вторник
КАРЕ: ул. "Цар Симеон", бул. "Кн. Мария Луиза", бул. "Сливница", ул. "Г. С. 

Раковски"

сряда
КАРЕ: бул. "Васил Левски", ул. "Шипка", ул. "Г. С. Раковски", бул. "Сливница"

четвъртък
КАРЕ: бул. "Васил Левски", бул. "Янко Сакъзов", бул. "Евлоги и Христо 

Георгиеви", ул. "Силистра", бул. "Ген. Д. Николаев"

петък
КАРЕ: ул. "Шипка", бул. "Васил Левски", бул. "Янко Сакъзов", ул. "Проф. Асен 

Златаров"

събота
КАРЕ: ул. "Проф. Асен Златаров", ул. "Шипка", ул. "Хан Омуртаг", ул. "Васил 

Друмев", ул. "Султан тепе", бул. "Янко Сакъзов", бул. "Мадрид"

неделя
КАРЕ: бул. "Ген. Д. Николаев", бул. "Ситняково", ул. "Черковна", ул. "Васил 

Друмев"

понеделник
КАРЕ: бул. ”Патриарх Евтимий”, бул. ”Хр. Ботев”,  бул. ”Витоша”, ул. 

”Алабин”,   пл. ”Македония”, ул. ”Позитано”

събота
КАРЕ: бул. ”Патриарх Евтимий”, бул. ”Хр. Ботев”,  бул. ”Витоша”, ул. 

”Алабин”,   пл. ”Македония”, ул. ”Позитано”

„ТРИАДИЦА-ЦЕНТЪР”

„ОБОРИЩЕ”



РАЙОН ДЕН ОТ СЕДМИЦАТА КАРЕ

понеделник ж.к. „Дружба” 1

вторник ж.к. „Дружба” 1

сряда ж.к. „Дружба” 1

четвъртък ж.к. „Дружба” 2 

петък ж.к. „Дружба” 2 и Индустриална зона

събота кв. "Димитър Миленков" и кв. "Абдовица"

неделя с. Бусманци и Трънска махала

понеделник Кв. „Враждебна”

вторник Кв. „Челопечене”, кв. „Ботунец”

сряда Кв. „Кремиковци”, кв. „Сеславци”, гр. Бухово

четвъртък с. Горни Богров, с. Яна

петък с. Долни Богров, с. Желява

събота Кв. „Враждебна”

неделя с. Горни Богров, с. Яна

понеделник с. Панчарево, с. Казичене

вторник с. Долни Пасарел, с. Кривина

сряда с. Бистрица, с. Лозен

четвъртък с.Железница, с.Плана, с.Казичене

петък с.Кокаляне, с. Герман

събота с. Бистрица, с. Лозен

неделя с. Лозен

ГРАФИК

ЗА СЪБИРАНЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ЕДРОГАБАРИТНИ ОТПАДЪЦИ ЗА РАЙОНИТЕ:

„ИСКЪР”, „КРЕМИКОВЦИ”, „ПАНЧАРЕВО”

ОТ ФИРМАТА ИЗПЪЛНИТЕЛ КОНСОРЦИУМ ”ТИТАН СОФИЯ ИЗТОК 1” ДЗЗД

ИСКЪР

„КРЕМИКОВЦИ”

„ПАНЧАРЕВО”



РАЙОН ДЕН ОТ СЕДМИЦАТА КАРЕ

КАРЕ: ЦЕНТЪР – ул. „Добруджански край“, бул. „Христо Ботев“, бул. „Прага“, 

бул. „Св. Георги Софийски“ и бул. „Акад. И. Ев. Гешов“ (нечетни номера)

КАРЕ: бул. „Акад. И. Ев. Гешов“ (четни номера), бул. „България", бул. „Гоце 

Делчев" (нечетни номера) и бул. „Цар Борис III" (от бул. „Гоце Делчев" до бул. 

„Акад. И. Ев. Гешов“)

вторник

КАРЕ: бул. „Акад. И. Ев. Гешов“ (нечетни номера), ул. „Мокренски проход", ул. 

„Добротица Деспот", ул. „Хайдушка поляна", ул. „Житница", ул. „Коломан", 

бул. „Овча купел" и бул. „Цар Борис III"

сряда

КАРЕ: бул. „Гоце Делчев" (от бул. „Цар Борис III" - локално платно до бул. 

„България"), бул. „България" (от бул. „Гоце Делчев" до бул. бул. „Тодор 

Каблешков"), бул. „Тодор Каблешков" (от бул. „България" до бул. „Цар Борис 

III"), бул. „Цар Борис III" (от бул. „Овча купел" до бул. „Гоце Делчев")

КАРЕ: ЦЕНТЪР – ул. „Добруджански край“, бул. „Христо Ботев“, бул. „Прага“, 

бул. „Св. Георги Софийски“ и бул. „Акад. И. Ев. Гешов“ (нечетни номера)

КАРЕ: бул. „Акад. И. Ев. Гешов“ (четни номера), бул. „България", бул. „Гоце 

Делчев" (нечетни номера) и бул. „Цар Борис III" (от бул. „Гоце Делчев" до бул. 

„Акад. И. Ев. Гешов“)

петък

КАРЕ: бул. „Акад. И. Ев. Гешов“ (нечетни номера), ул. „Мокренски проход", ул. 

„Добротица Деспот", ул. „Хайдушка поляна", ул. „Житница", ул. „Коломан", 

бул. „Овча купел" и бул. „Цар Борис III"

събота

КАРЕ: бул. „Гоце Делчев" (от бул. „Цар Борис III" - локално платно до бул. 

„България"), бул. „България" (от бул. „Гоце Делчев" до бул. бул. „Тодор 

Каблешков"), бул. „Тодор Каблешков" (от бул. „България" до бул. „Цар Борис 

III"), бул. „Цар Борис III" (от бул. „Овча купел" до бул. „Гоце Делчев")

ЗА СЪБИРАНЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ЕДРОГАБАРИТНИ ОТПАДЪЦИ ЗА РАЙОНИТЕ:

„КРАСНО СЕЛО”,  "КРАСНА ПОЛЯНА" И "ЛЮЛИН"

ГРАФИК

четвъртък

ОТ ФИРМАТА ИЗПЪЛНИТЕЛ  „ЧИСТОТА ИСКЪР” ЕООД

„КРАСНО СЕЛО”

понеделник



понеделник сектор1, сектор2 - Каре: ул."Околовръстен път", бул.Вардар, бул.Царица Йоана", 

бул.Ал.Стамболийски" и ул.Кубан                                                                                                

сектор 3, сектор 4 - Каре:бул."Вардар", бул.Възкресение, бул."Константин 

Величков" и ул."Найчо Цанов" от бул."Вардар" до бул."Т.Александров" 

вторник сектор 5, сектор 6- Каре: от бул."Възкресение", ул."Ришки проход", 

ул."Добротич", бул."Н.Мушанов" и ул."Житница"

сряда сектор 7- Каре: бул."Възкресение" от бул."Вардар" до ул."Кубан", бул."Вардар"  

от бул."Ал. Стамболийски" до бул."Възкресение", бул."Ал. Стамболийски" лява 

страна от бул."Вардар" до ул."Западна"

четвъртък сектор1, сектор2 - Каре: ул."Околовръстен път", бул.Вардар, бул.Царица Йоана", 

бул.Ал.Стамболийски" и ул.Кубан                                                                                                

сектор 3, сектор 4 - Каре:бул."Вардар", бул.Възкресение, бул."Константин 

Величков" и ул."Найчо Цанов" от бул."Вардар" до бул."Т.Александров" 

петък сектор 5, сектор 6- Каре: от бул."Възкресение", ул."Ришки проход", 

ул."Добротич", бул."Н.Мушанов" и ул."Житница"

събота сектор 7- Каре: бул."Възкресение" от бул."Вардар" до ул."Кубан", бул."Вардар"  

от бул."Ал. Стамболийски" до бул."Възкресение", бул."Ал. Стамболийски" лява 

страна от бул."Вардар" до ул."Западна"

понеделник Първи и втори микрорайон

вторник Трети и четвърти микрорайон

сряда Пети и шести микрорайон

четвъртък Седми и осми микрорайон

петък Девети и десети микрорайон

събота Кв. „Филиповци”, Зона „Център”, ”Индустриална зона”

„ЛЮЛИН”

„КРАСНА ПОЛЯНА”



РАЙОН ДЕН ОТ СЕДМИЦАТА КАРЕ

понеделник ж.к. ”Хаджи Димитър”

вторник ж.к. „Суха река”

сряда ж.к. „Левски”-В

четвъртък ж.к. „Левски”-Г

петък кв.„Васил Левски”

понеделник ж.к. „Гео Милев”

вторник ж.к. „Редута”

сряда ж.к. „Слатина”, ж.к. „Хр. Смирненски”

четвъртък ж.к. „Яворов”

петък ж.к. „Редута”

събота ж.к. „Христо Ботев”

понеделник, вторник ж.к. ”Дианабад”

сряда, четвъртък ж.к. ”Изгрев”

събота, неделя ж.к. ”Изток”

ГРАФИК

„СЛАТИНА”

„ИЗГРЕВ”

„ПОДУЯНЕ”

ЗА СЪБИРАНЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ЕДРОГАБАРИТНИ ОТПАДЪЦИ ЗА РАЙОНИТЕ: „ПОДУЯНЕ”, „СЛАТИНА”, „ИЗГРЕВ”

ОТ ФИРМАТА ИЗПЪЛНИТЕЛ  "Еф Си Си България” ЕООД



РАЙОН ДЕН ОТ СЕДМИЦАТА КАРЕ

понеделник кв.Банишора       

вторник ж.к. Фондови жилища и Промишлена зона

сряда  кв.Орландовци

четвъртък кв. Малашевци

петък  кв.Бенковски

събота кв.Банишора  и ж.к. Фондови жилища

неделя  кв.Орландовци и кв. Малашевци

понеделник
КАРЕ: ж.к. "Света Троица" – бул. "Сливница", бул. "Константин Величков", бул. 

"Тодор Александров", ул. "Вардар", ул. "Божурище", ул. "Хайдут Сидер"

сряда
КАРЕ: ж.к. "Света Троица" – бул. "Сливница", бул. "Крум Стоянов", ул. "Йосиф 

Щросмайер",   ул. "Майор Г. Векилски", ул. "Алдомировска"

КАРЕ: ж.к. "Захарна фабрика" – бул. "Сливница", ул. "Кукуш", ул. "Крум 

Стоянов"

КАРЕ: ж.к. "Гевгелийски" – бул. "Царица Йоана", бул. "Вардар", ул. 

"Божурище", ул. "Ив. Хаджиенев"; КАРЕ: бул. "Т. Александров", бул. "Вардар", 

ул. "Найчо Цанов", ул. "Пиротска",    ул. "Татарли"

понеделник ж.к. "Надежда" 1 и 3 част, кв. "Триъгълника"

вторник ж.к. "Надежда" 2 и 4 част

сряда ж.к. "Свобода" и ж.к. "Толстой"

четвъртък  гара "София Север", кв. "Илиянци"

петък кв. "Требич"

„ИЛИНДЕН”

„СЕРДИКА”

ЗА СЪБИРАНЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ЕДРОГАБАРИТНИ ОТПАДЪЦИ ЗА РАЙОНИТЕ:

петък

„СЕРДИКА”, „ИЛИНДЕН”,  „НАДЕЖДА”

ГРАФИК

„НАДЕЖДА”

ОТ ФИРМАТА ИЗПЪЛНИТЕЛ КОНСОРЦИУМ „АЕС-Х- ГРУП” ДЗЗД



РАЙОН ДЕН ОТ СЕДМИЦАТА КАРЕ

„ВРЪБНИЦА” понеделник ж.к. "Връбница 1" , жк." Връбница 2"

вторник Обеля 1, Обеля 2 и кв. Обеля

сряда кв. "Модерно предградие" и Индустриална зона

четвъртък с.Волуяк

петък с. Мрамор

петък Толева махала

„НОВИ ИСКЪР” понеделник кв. Славовци, с. Балша, кв. Кумарица

вторник кв. Курило и с. Кътина

сряда кв. Изгрев, кв. Гниляне, с. Подгумер, с. Войняговци

четвъртък с. Локорско, с. Негован, с. Чепинци

петък с. Световрачене, с. Кубратово

събота с. Мировяне, с. Доброславци, с. Житен

„БАНКЯ” понеделник Център на гр. Банкя, каре "Москва",Чавкина махала, Вилна зона

вторник кв. "Бели брег", с. Иваняне, кв. "Градоман, " кв. "Михайлово"

сряда кв. Старо село, кв. "Изгрев", 78-мо каре

четвъртък  кв. "Вердикал", кв. "Бели брег", с. Клисура, каре "Москва"

петък Вилна зона, Чавкина махала, кв. "Градоман" и кв. "Михайлово"

събота кв. Старо село, с. Иваняне и 78-мо каре

ЗА СЪБИРАНЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ  НА ЕДРОГАБАРИТНИ ОТПАДЪЦИ ЗА РАЙОНИТЕ:

ГРАФИК

„ВРЪБНИЦА”, „НОВИ ИСКЪР”, „БАНКЯ” 

ОТ ФИРМАТА ИЗПЪЛНИТЕЛ КОНСОРЦИУМ „ТИТАН СОФИЯ ИЗТОК 1” ДЗЗД



понеделник кв. „Иван Вазов”

вторник кв. „Стрелбище”

сряда кв. „Гоце Делчев”, кв.”Мотописта”

четвъртък кв. „Кръстова вада”, кв. „Манастирски ливади”

петък „Буката”, Жилищна група „Южен парк”

събота
ж.к. Бокар, „Буката”, кв. „Иван Вазов”, ж.к. „Гоце Делчев”, кв.”Мотописта”

недля ж.к. "Стрелбище", ж.к. "Гоце Делчев", „Буката”, кв. „Иван Вазов”, 

кв.”Мотописта”

понеделник ж.к „Младост” 1, бл. 310, бл. 313, бл. 318, бл. 390, бл. 361, бл. 368, бл. 374, бл. 

371, бл. 328, бл. 332, бл. 327, бл. 340, 56 ОДЗ и 59 ОДЗ

вторник ж.к. „Младост” 1 А, кв. Полигона - Младост бл.428, бл. 487, бл. 464, бл. 465, бл. 

411, бл. 414

сряда ж.к. „Младост” 2

четвъртък ж.к. „Младост” 3

петък
ж.к. „Младост” 4- Младост - бл. 8, 9, 13, 18, 71, 72, 69, 59, 79, 77, 66 и  бл. 531 

събота
кв. Горубляне - частта между ул. "Самоковско шосе" и ж.к. Младост, Младсот - 

бл. 239, бл. 224, бл. 241, бл. 236, бл. 208, бл. 207, бл. 202, бл. 203

неделя кв. Горубляне - частта между бул. 'Цариградско шосе" и ул. "Самоковско шосе" 

и кв. Малинова долина

„ТРИАДИЦА”

ГРАФИК
ЗА СЪБИРАНЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ЕДРОГАБАРИТНИ ОТПАДЪЦИ ЗА РАЙОНИТЕ:

 „ТРИАДИЦА”  И „МЛАДОСТ”

ОТ ФИРМА  „ЗМБГ” АД

„МЛАДОСТ”



РАЙОН ДЕН ОТ СЕДМИЦАТА КАРЕ

понеделник кв. „Манастирски ливади”

вторник кв. „Павлово”

сряда кв. „Княжево”

четвъртък с. Владая и с. Мърчаево

петък кв. „Драгалевци” и кв. „Симеоново”

събота кв. „Бояна”

понеделник ж.к. „Овча купел”1 и Ж.к."Овча купел" 2

вторник кв. „Горна баня

сряда кв. „Суходол” и с.Мало Бучино

четвъртък кв."Овча купел" КАРЕ: бул."ЦарБорисIII",бул."Никола Петков", бул."Овча 

купел", ул."Монтевидео"

петък ж.к. „Овча купел”1 и ж.к."Овча купел" 2

събота кв. „Горна баня"

„ВИТОША” И „ОВЧА КУПЕЛ”  

ГРАФИК
ЗА СЪБИРАНЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ЕДРОГАБАРИТНИ ОТПАДЪЦИ ЗА РАЙОНИТЕ:

„ОВЧА КУПЕЛ”

„ВИТОША”

ОТ ФИРМАТА ИЗПЪЛНИТЕЛ КОНСОРЦИУМ „СОФИЯ ЮГ” ДЗЗД


