
Легенда:

1. Район Средец

Цвят контейнер 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ДНИ пет съб нед пон вт ср чет пет съб нед пон вт ср чет пет съб нед пон вт ср чет пет съб нед пон вт ср чет пет съб нед
Сини контейнери х х х х х х

Жълти контейнери х х х х х х

Зелени контейнери х х х х
Зона 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Маршрут сини и жълти:

Маршрут зелени:

За „ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ“ АД За „ЕВРО ИМПЕКС“ ЕООД

……………………… ………………………

Маршрутът се изпълнява от 20:00ч. до 04:30ч. или до приключването му.

График за обслужване на контейнери за разделно събиране на отпадъци от опаковки на „ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ“ АД за октомври 2021 година -  град София, район „Средец“

1-ви ден: ж.к Яворов - карето между ул. ,,Цар Иван Асен II", бул. ,,Цариградско шосе", бул. ,,Евлоги и Христо Георгиеви" и Военна Академия ,,Г. С. Раковски";    

3-ти ден: каре между бул. ,,Патриарх Евтимий", бул. ,,Васил Левски", ул. ,,Ангел Кънчев" и ул. ,,Ген. Гурко;

2-ри ден: каре между бул. ,,Евлоги и Христо Георгиеви", ул. ,,Сан Стефано", ул. ,,Шипка";

4-ти ден: каре между бул. ,,Евлоги и Христо Георгиеви", ул. ,,Г.С.Раковски", бул. ,,Васил Левски", ул. ,,Шипка".

График за обслужване на контейнери за разделно събиране на отпадъци от опаковки на територията на град София, район Средец за м.октомври, 2021

ДАТА

Начална точка: бул. ,,Евлоги Георгиев", ул. ,,Любен Каравелов", ул. ,,Фритьоф Нансен", ул. ,,Георги Сава Раковски", бул. ,,Васил Левски", бул. ,,Патриарх Евтимий",  ул. ,,Стефан Караджа", ул. ,,Генерал Гурко", ул. ,,6- ти септември", 
ул. ,,Неофит Рилски", ул. ,,Георги Сава Раковски", бул. ,,Цар Освободител", ул. ,,Шипка", ул. ,,Шейново", ул. ,,Сан Стефано", ул. ,,Шипка", бул. ,,Евлоги и Христо Георгиеви", ул. ,,Цар Иван Асен", ул. ,,Мануш Войвода", ул. ,,Хан 
Омуртаг", бул. ,,Михай Еманеску", бул. ,,Цариградско шосе", ул. ,,Георги Марков", ул. ,,Младен Павлов", ул. ,,Николай Ракитин", ул. ,,Мизия", ул. ,,Гогол"; Крайна точка: ,,бул. Евлоги и Христо Георгиеви".


