
Миене на булеварди и улици на 25 , 26 , 27  и 28 май  

Ще се мият улици и булеварди в София на 25 , 26 и 27 май в следните райони: 

 В район „Сердика“ на 25 май през деня се мият улиците заключени в следните карета: ул. 

„Столетник“, П. Орозов“, „Мир“ и ул. Циговчарк“ ще се мият и улиците „К. Трайков“ и 

„Овчарска“ 

На 27 май в карето от улиците : „Т. Кръшков“, В. Чорбова“ , ул. „Заря“ и „Хр. Станишев“. 

В район „Слатина“ : 

На 26 май ще се мият улиците „ Петър Богдан“, „Ф. Станиславов“, „Г. Пеячевич“ и „Живко 

Николов“ 

 На 27 май ще се мият улиците затворени в карето между бул. „М. Еминеску“, бул. „Шипченски 

проход“, и „Светлоструй 

На 28 май  ще се мият улиците затворен в  карето от : „ул. В. Атанасов“, „Боян Магесник“, ул. 

„Погледец“ и „Ат. Узунов“ 

В район „Възраждане ще се извършва дейност миене  на дюзи  : 

На 25 май след 20..00 ч на следните булеварди и улици: 

Бул. „Ал. Стамболийски“, „Т. Алаксандров“, „Сливница“, „К. Величков“, „Акад. Ев. Гешов“, ул. 

„Одрин“, бул. „Мария Луиза“, „Опълченска“, „Скобелев“, Екзарх Йосиф“, Бул. „Христо Ботев, пл 

„Възкресение. 

На 26 май ще се мие двора на 18 СУ  

В район „Илинден“ : 

На 26 май ще се мие ул. „Пиротска“  

На 28 май – ул. „Богданци“ , Мировци“ и „Попчево“ в ж.к. „Гевгелийски“ 

В район „Надежда“ : 

На 28 май ще се мие ул. „Мърквичка“ и ул. „Думбалаков“ 

В район „Изгрев“ ще се мият следните улици : 

На 26 май: ул. „Самоков“, ул. „Тинтява“, Ул. „Д. Гичев“, „Е. Поатие“ и Вълко ѝрадински“ 

На 27 май : „Л. Станчев“, „Д-р Л. Русев“, и ул. „Долен Савоков“ 

В район „Подуяне“: 

На 26 май ще се мият следните улици : „Великсон“, „Доганица“, Др. СТрес“, „Ж. Врата“, Проф. 

Цонев“ „Друшлавица“, „Елтимор“, „Е. Симидчийска“ 

На 28 май : ул. „Бояджик“, „Вакарел“, „Родина“, Румяна войвода“ и „Самодивец“ 

В район „Младост“  

На 25 май след 21.00 ч. ще се мият всички улици в Младост 1А и Младост 2  

На 27 май ще се мият всички улици в Младост  през деня 



В район „Люлин“ 

 На 26 май ще се мият улици в 5-ти микрорайон :ул. 501, 502,,504, ул. „Кап. В. Данаджиев“, ул. 

„кап. Ив. Златев“, „поручик Гр. Загорски“ и ул. „Мичман Д. Светогорски“ 

На  27 май ще се мият улиците в 4-ти микрорайон : ул. 401, 403,405, 409 и 413, ул. „Н. 

Беловеждов“, „Хр. Караминков“, „Т. Стоянов“, Г. Телийски“, Багошево“, Сидер Грънчаров“ и Г. 

Апостолов“. 

 В район „Витоша“ ще се мият следните булеварди и улици:  

 На 27 май ще се извършва дейност „Миене на дюзи“  на следните булеварди и улици:  

Бул. „Черни връх4, „Т. Каблешков“, Братя Бъкстон“, „А. Пушкин“, „Сим. шосе“, „Захари Зограф“ , 

„бул. „България“ ,“Зографи Молерови“, „Симеоновска“ , ул. „Буря“ , „Беловодски път“, 

„Войнишка въстание“, „Любляна“ „Севастократор Калоян“,пл. Знаме на мира и локалното 

платно на бул. „Цар Борис III“ 

На 26 май ще се мият дворовете на училища в район „Витоша“ – 2 СУ, ОУ, 50ОУ, 2СУ, 86ОУ и 

152 ОУ  

 В район „Банкя“ ще се мият  вътрешно - квартални улици на 26 , 27, 28 май.  


