
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: 

„КРАСНА ПОЛЯНА” 
      
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: ул. "Околовръстен път", бул. „Вардар“, 
бул. „Царица Йоана",  
бул. Ал. Стамболийски" и ул. „Кубан“                                                                                  
 
Каре: бул. "Вардар", бул. Възкресение, бул. 
"Константин Величков" и ул. "Найчо Цанов" от 
бул. "Вардар" до бул. "Т. Александров"  

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: от бул. "Възкресение", ул. "Ришки 
проход", ул. "Добротич", бул. "Н. Мушанов" и 
ул. "Житница" 

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. "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 
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: ул. "Околовръстен път", бул. „Вардар“, 
бул. „Царица Йоана",  
бул. „Ал. Стамболийски" и ул. „Кубан“                                                                                  
 
- Каре: бул. "Вардар", бул. „Възкресение“, бул. 
"Константин Величков" и ул. "Найчо Цанов" 
(от бул. "Вардар" до бул. "Т. Александров") 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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: от бул. "Възкресение", ул. "Ришки 
проход", ул. "Добротич", бул. "Н. Мушанов" и 
ул. "Житница" 

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. "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") 

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: ул. "Околовръстен път", бул.“ Вардар“, 
бул. „Царица Йоана",  
бул. „Ал. Стамболийски" и ул. „Кубан“                                                                                  
 
Каре: бул. "Вардар", бул. „Възкресение“, бул. 
"Константин Величков" и ул. "Найчо Цанов" 
(от бул. "Вардар" до бул. "Т. Александров") 
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