
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 нед пон вт ср четв пет съб нед пон вт ср четв пет съб нед пон вт ср четв пет съб нед пон вт ср четв пет съб нед пон вт
Сини контейнери x x x x x x x x x x x x
Жълти контейнери x x x x x x x x x x x x
Зелен контейнер х х х 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 сини и жълти:

Маршрут зелени:
1-ви ден: каре между ул. ,,Св. Георги Софийски", бул. ,,Прага", бул. ,,Христо Ботев", бул. ,,Пенчо Славейков" и СБАЛАГ ,,Майчин дом";
2-ри ден: каре между ул. ,,Нишава", бул. ,,Петко Тодоров", бул. ,,Гоце Делчев" и бул. ,,България";

3-ти ден: каре между бул. ,,Гоце Делчев", ул. ,,Тодор Каблешков", бул. ,,България" и ул. ,,Костенски водопад";

4-ти ден: каре между ул. ,,Костенски водопад", ул. ,,Луи Айер" и ул. ,,Тодор Каблешков";
5-ти ден: каре между Мол Парадайс, бул. ,,Черни връх" и кв. Кръстова вада.

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

 ТРИАДИЦА за м.май
График за обслужване на контейнери за разделно събиране на отпадъци от опаковки на територията на град София, район ТРИАДИЦА за м.май, 2022

ДАТА
1. кв.Стрелбище, кв. Гоце Делчев, кв. 
Манастирски ливади
2. Района около Баня Мадара, кв. Иван 
Вазов

Начална точка: бул. ,,Витоша", ул. ,,Бяла черква", ул. ,,Мидия", ул. ,,Йордан Йовков", ул. ,,Траянова врата", бул. ,,Петко Юлиянов", ул. ,,Луи Айер", бул. ,,Тодор Каблешков", ул. ,,Деян Белишки", ул. ,,Чужденец", ул. ,,Метличина поляна", ул. ,,Костенски водопад", ул. ,,Георги Измирлиев", ул. ,,Боянски 
водопади", ул. ,,Генерал Кирил Ботев", ул. ,,Златните мостове", ул. ,,Шарл Шампо", ул. ,,Флора", бул. ,,България", ул. ,,Кирил Ботев", бул. ,,България", бул. ,,Гоце Делчев", ул. ,,Нишава", бул. ,,България", ул. ,,Дедеагач", ул. ,,Мила Родина", ул. ,,Йордан Йовков", ул. ,,Дедеагач", ул. ,,Боровец", ул. 

,,Траянова врата", ул. ,,Мидия", бул. ,,Петко Тодоров", ул. ,,Хан Пресиян", ул. ,,Здраве", бул. ,,Пенчо Славейков", бул. ,,Прага", бул. ,,Генерал Скобелев", бул. ,,Витоша", бул. ,,Петко Каравелов", ул. ,,Богатица", ул. ,,Козяк", ул. ,,Димитър Манчев"; Крайна точка: бул. ,,Черни връх".


