
Легенда:

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 х х х х х х

Жълти контейнери х х х х х х х х х х х х

Зелени контейнери х х

Зона 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

Маршрут 1-ва зона сини и жълти:

Маршрут 2-ра зона сини и жълти:

Маршрут зелени:

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

……………………… ………………………

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

Маршрутът се изпълнява от 3:30ч. до 9:00ч. или до приключването му.

Начална точка: бул. ,,Андрей Сахаров", бул. ,,Андрей Ляпчев", ул. ,,Проф. Стоян Киркович", бул. ,,Климент Охридски", ул. ,,8-ми декември", ул. ,,Баку", ул. ,,Йордан Йосифов", ул. ,,Боян Каменов", ул. ,,Иван Багрянов", ул. ,,Георги Брадистилов", бул. ,,Климент Охридски", ул. ,,Трайко 
Станоев", ул. ,,Въртопо", ул. ,,Боян Дановски"; Крайна точка: ул. ,,Боян Дановски".

Начална точка: бул. ,,Андрей Ляпчев", ул. ,,8-ми декември", ул. ,,Стефан Младенов", ул. ,,Атанас Иширков", ул. ,,Димитър Стефанов", ул. ,,Кирил Попов", ул. ,,Проф. Иван Странски", ул. ,,Акад. Борис Стефанов", ул. ,,Васко Абаджиев", бул. ,,Симеоновско шосе", ул. ,,Георги Русев", ул. ,,21 
век", ул. ,,Проф. Христо Вакарелски", бул. ,,Г. М. Димитров"; Крайна точка: бул. ,,Г. М. Димитров".

1. кв. Мусагеница, кв. Дървеница, ул. 
Йордан Йосифов, ул. Джон Ленън
2. кв.Студентски град, кв. Витоша, кв. 
Малинова долина

Зелени контейнери - кв. Мусагеница, кв. 
Дървеница,  кв.Студентски град, кв. 
Витоша, кв. Малинова долина

1-ви ден: кв. Мусагеница; 
2-ри ден: кв. Дървеница;
3-ти ден: каре между ул. ,,8-ми декември", бул. ,,Климент Охридски", Зимен дворец на спорта, ул. ,,Акад. Борис Стефанов";
4-ти ден: каре между ул. ,,Г.М.Димитров", ул. ,,Никола Габровски", ул. ,,Акад. Борис Стефанов", ж.к. Малинова Долина, ул. ,,Симеоновско шосе".

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

ДАТА


