
ИЗПЪЛНИТЕЛ : „ЗМБГ” АД 
 

ГРАФИК 
за изпълнение на дейности по почистване през м. Юни 2022 г. 

 
на  Републикански път /II-18/ Софийски околовръстен път - Южна дъга,  

Републикански път /II-82/ Самоков – София и ул. „Рачо Петков Казанджията”  
 
 
Дейност: Ръчно почистване на отпадъци от улични кошчета . 
 
РП /II-18/ Софийски околовръстен път /СОП/ - Южна дъга:  
Участък, от кръстовище с ул. ”Бизнес парк” до кръстовище с ул. „Братя Бъкстон” и участък 
от Езеро кв. „Суходол” до надлез „Филиповци” - Спирки на масов градски транспорт /МГТ/, 
в двете посоки (за ж.к. Младост и ж.к. Люлин) – 1 път на ден (от 5:00 часа до 7:00часа);  
Общо: 30 пъти в месеца.   
 
Участък, от кръстовище с ул. „Братя Бъкстон” до кръстовище с ул. „Суходолска” - Спирки 
на МГТ, в двете посоки (за ж.к. Младост и ж.к. Люлин) – 2 пъти на ден (1-ви път/ден от 5:00 
часа до 7:00 часа и 2-ри път/ден от 11:00 часа до 12:00 часа);  
Общо: 60 пъти в месеца.   
 
Републикански път /II-82/ Самоков – София:  
Участък, от кръстовище с РП /II-18/ СОП-Южна дъга до кръстовище с ул. „Искър”, вкл. 
обръщателно колело на А4, в с.Кокаляне - Спирки на МГТ, в двете посоки (за с. Кокаляне и 
ж.к. Младост) – 1 път на ден (от 5:00 часа до 7:00часа);  
Общо: 30 пъти в месеца.   
 
Ул. „Рачо Петков Казанджията”:  
Участък, от кръстовище с локално платно на СОП (Локал 5, юг) до кръстовище с ул. 
„Бистришко шосе” (РП III -181) - Спирки на МГТ, в двете посоки (за ж.к. Младост и 
ж.к.София парк) – 1 път на ден (от 5:00 часа до 7:00часа);  
Общо: 30 пъти в месеца.   
 
Дейност: Ръчно метене, вкл. почистване на прораснала трева на тротоари, регули на 
пътни/улични платна, в обхвата на спирки МГТ  
или при неподходящи метеорологични условия  дейност   
Ръчно събиране на отпадъци по тротоари, банкети, разделителни ивици, откоси, 
канавки,земни окопи, ограничителни ивици в обхвата на пътя и други места за обществено 
ползване, вкл. събиране, товарене и транспортиране на отпадъците до съоръжения за 
третиране. 
 
РП /II-18/ Софийски околовръстен път /СОП/ - Южна дъга:  
Участък, от кръстовище с ул.”Бизнес парк” до надлез „Филиповци” - Спирки на МГТ, в 
двете посоки (за ж.к. Младост и ж.к. Люлин) – 1 път на ден (от 5:00 часа до 7:00часа);  
Общо: 30 пъти в месеца.   
 
Републикански път /II-82/ Самоков – София:  
Участък, от кръстовище с РП /II-18/ СОП-Южна дъга до кръстовище с ул. „Искър”, вкл. 
обръщателно колело на А4, в с.Кокаляне - Спирки на МГТ, в двете посоки (за с. Кокаляне и 
ж.к.Младост) - Спирки на масов градски транспорт /МГТ/, в двете посоки (за ж.к. Младост и 
ж.к.Люлин) – 1 път на ден (от 5:00 часа до 7:00часа);  
Общо: 30 пъти в месеца.   
 
 
 



Ул. „Рачо Петков Казанджията”:  
Участък, от кръстовище с локално платно на СОП (Локал 5, юг) до кръстовище с ул. 
„Бистришко шосе” (РП III -181) - Спирки на МГТ, в двете посоки (за ж.к. Младост и 
ж.к.София парк) – 1 път на ден (от 5:00 часа до 7:00часа);  
Общо: 30 пъти в месеца.   
 
 
Дейност: Ръчно метене, вкл. почистване на прораснала трева на тротоари, регули на 
пътни/улични платна, в обхвата на спирки МГТ, вкл. събиране, товарене и транспортиране 
на отпадъците до съоръжения за третиране. 
 
РП /II-18/ Софийски околовръстен път /СОП/ - Южна дъга:  
Участък на СОП, от пътен възел СОП – бул. Цариградско шосе до моста над река Какач, 
вкл. : пътна връзка и локал (след подхода от СОП за магазин „Декатлон”); (Локал 5 (юг), 
продължение до южно локално платно на СОП); кръгови кръстовища СОП-ул.Стар 
Лозенски път,  СОП-ул. Патриарх Герман, СОП-Стар Лозенски път,  СОП-ул.Самоковско 
шосе, СОП-ул. проф. Александър Танев, СОП-ул.Бистришко шосе, СОП-бул.Черни връх, 
СОП-бул. Царица Йоанна;  кръгово  кръстовище, локали и връзки на п. в. СОП-
бул.Сливница до бул. Добринова скала и ул. Банско шосе (без транзитни платна в участъка 
от п. в. СОП-АМ "Люлин" до моста над река Какач, без участъка от бул. „Цар Борис III” до 
кръстовище СОП- ул. „Паскал Тодоров”) – 1 път за месеца (от 01.06. до 14.06. 2022г);  
Общо: 1 път в месеца.   
 
Участък на СОП, от кръстовище с бул. „Цар Борис III” до кръстовище с ул. „Паскал 
Тодоров” – 1 път на ден   (от 7:00 часа до 09:00 часа);  
Общо: 30 пъти в месеца.   
 
Републикански път /II-82/ Самоков – София:  
Участък, от кръстовище с РП /II-18/ СОП-Южна дъга до кръстовище с ул. „Искър”, вкл. 
обръщателно колело на А4, в с. Кокаляне - Тротоари, в двете посоки (за с. Кокаляне и ж.к. 
Младост) – 1 път на ден от понеделник до петък (от 7:00 часа до 12:00 часа);  
Общо: 22 пъти в месеца.  
 
Дейност: Ръчно събиране на отпадъци по тротоари, банкети, разделителни ивици, 
откоси, други места за обществено ползване, вкл. събиране, товарене и транспортиране на 
отпадъците до съоръжения за третиране. 
 
РП /II-18/ Софийски околовръстен път /СОП/ - Южна дъга:  
Участък от к-ще с ул. „Бизнес парк” до моста над река Какач, вкл. пътна връзка №2 и локал 
5 юг (след подхода от СОП за магазин „Декатлон”); Локални платна и пътни връзки на п. в. 
СОП-бул. „Сливница” до бул. „Добринова скала” и ул. ”Банско шосе” (без транзитни платна 
в участъка от п. в. СОП-АМ "Люлин" до моста над река Какач) –  3 пъти в седмица 
(Понеделник, Сряда и Петък);  
Общо: 13 пъти в месеца.  
 
Ул. „Рачо Петков Казанджията:  
Участък, от кръгово кръстовище (южна страна) с локално платно на СОП (Локал 5, юг след 
подход от СОП за магазин „Декатлон”)) до кръстовище с ул. „Бистришко шосе” (РП III -181) 
– 1 път в седмица  (Понеделник) 
Общо: 4 пъти в месеца.   
 
 
 
 
 
 



 
Дейност: Механизирано метене на пътни платна. 
 
РП /II-18/ Софийски околовръстен път /СОП/ - Южна дъга:  
Участък, от кръстовище с бул. „Братя Бъкстон” до отделянето на пътна връзка №2 (Пътна 
връзка №2, след подхода от СОП за магазин „Декатлон”); транзитни и локални платна, вкл. 
кръгови к-ща на СОП с: бул.Черни връх; ул.Бистришко шосе; ул.проф.Ал.Танев; 
ул.Самоковско шосе; ул.Патриарх Герман; ул.Стар Лозенскси път; и пътни връзки СОП към 
Връзката на бул. Св.Кл.Охридски през надлез за Лифт станция Симеоново; дясна страна на 
пътно платно, по посока на движението – 3 пъти в седмица (Понеделник, Сряда и Петък); 
 Общо: 13 пъти в месеца  
Участък, от к-ще с бул. „Братя Бъкстон” до к-ще с бул. „Президент Линкълн”; дясна страна 
на пътно платно, по посока на движението и лява страна при разделителни острови/ивици –   
3 пъти в седмица (Вторник, Четвъртък и Неделя);  
Общо: 13 пъти в месеца.  
 
Участък, от  края на разделителна ивица между южни локално и транзитно платна при 
бензиностанция ШЕЛ и Макдоналдс  до ос надлез над бул.Цариградско шосе,  АМ Тракия;  
локални платна, вкл. кръгови к-ща на СОП с: бул.Черни връх; ул.Бистришко шосе; 
ул.проф.Ал.Танев; ул.Самоковско шосе; ул.Патриарх Герман; ул.Стар Лозенскси път; и 
пътни връзки СОП към Връзката на бул. Св.Кл.Охридски през надлез за Лифт станция 
Симеоново; лява страна на пътно платно – 2 пъти в седмица (Вторник и Събота);  
Общо: 8 пъти в месеца.  
 
Участък, от к-ще с ул. Бизнес парк София (Технополис, ж.к.Младост 4) до отделянето на 
Пътна връзка 2 (след  отбивката за магазин "Декатлон" , дясна страна на платното;  Пътна 
връзка 2 и Локал 5 юг (вкл. продължение, ул.Донка Ушлинова, пътен възел "Младост" 
(СОП-бул.Ал.Малинов)  до вход в южно локално платно на СОП (преди кръгово к-ще СОП-
ул.проф. Ал. Танев, по посока на движението),  вкл. кръгови кръстовище на  Локал 5 юг с 
ул. Рачо П. Казанджията и ул.Витошки камбани, дясна и лява страни на пътно– 1 път в 
седмица (Събота);  
Общо: 4 пъти в месеца.  
 
Участък, от к-ще с бул. „Президент Линкълн” до мост на река Какач, вкл. кръгови к-ща и 
пътни платна и връзки до бул. „Добринова скала” и ул. „Банско шосе”, дясна страна на 
пътно платно, по посока на движението и лява страна при локални платна и разделителни 
острови/ивици – 1 път в седмица (Неделя);  
Общо: 4 пъти в месеца.  
 
Участък, от кръстовище с бул. „Президент Линкълн” до мост над река Какач, вкл. кръгови 
кръстовища; пътни платна и връзки до бул. „Добринова скала” и ул. „Банско шосе”; дясна 
страна на пътно платно, по посока на движението – 1 път в седмица (Четвъртък); 
Общо: 4 пъти в месеца.  
 
Участък, от кръстовище с бул. „Братя Бъкстон” - кръстовище  с ул. Бизнес парк София 
(Технополис, Младост 4) до ос надлез над бул.Цариградско шосе, АМ Тракия; транзитни 
платна, лява страна на пътно платно, по посока на движението – 1 път в седмица (Неделя);  
Общо: 4 пъти в месеца. );  
 
Участък, от западен край на последната разделителна ивица с Южен локал при 
бензиностанция Шел и Макдоналдс до отделянето на пътна връзка №2 (Пътна връзка №2, 
след подхода от СОП за магазин „Декатлон”); южен и северен локали, вкл. кръгови 
кръстовища при пътни възли „Драгалевци” и „Бистришко шосе”, и пътни връзки „юг”,  
„север” на СОП към Връзката на бул.”Св. Климент Охридски”, през надлез за Лифт станция 
Симеоново; дясна страна на пътно платно, по посока на движението – 3 пъти в седмица 
(Вторник, Четвъртък и Събота);  



Общо: 13 пъти в месеца.  
 
Участък, от кръстовище с ул.  Бизнес парк София (Технополис, Младост 4)  до ос надлез над 
бул.Цариградско шосе, вкл. кръгови кръстовища на СОП с: ул.проф. Ал. Танев;  ул. 
Самоковско шосе; ул.Патриарх Герман; ул.Стар Лозенски път; транзитни и локални платна, 
дясна страна на пътно платно, по посока на движението– 3 пъти в седмица (Понеделник , 
Сряда и Петък);  
Общо: 13 пъти в месеца.  
 
Републикански път /II-82/ Самоков – София:  
Участък, ул. „Самоковско шосе” от кръстовище с РП/II-18/ Софийски околовръстен път до  
кръстовище с ул. „Искър”, вкл. обръщателно колело на А4, в с. Кокаляне,  пътно платно, 
северна и южна страна,  дясна страна на пътно платно, по посока на движението – 
3 пъти в седмица (Вторник, Четвъртък и Събота);  
Общо: 13 пъти в месеца. 
 
Ул. „Рачо Петков Казанджията:  
Участък, от кръстовище с локално платно на СОП (Локал 5, юг) до кръстовище  с ул. 
„Бистришко шосе” (РП III -181) – 2 пъти в седмица (Вторник и Събота); 
 Общо: 8 пъти в месеца.   
 
Дейност: Измиване с автоцистерна на пътно платно, тротоари, площади,  спирки на 
МГТ, алеи и други места за обществено ползване, вкл. събиране, товарене и транспортиране 
на отпадъците до съоръжение за третиране.   
 
РП /II-18/ Софийски околовръстен път /СОП/ - Южна дъга:  
Участък на СОП, от пътен възел СОП – бул. Цариградско шосе до моста над река Какач, 
вкл.: пътна връзка и локал (след подхода от СОП за магазин „Декатлон”); (Локал 5 (юг), 
продължение до южно локално платно на СОП); кръгови кръстовища СОП-ул.Стар 
Лозенски път,  СОП-ул. Патриарх Герман, СОП-Стар Лозенски път,  СОП-ул.Самоковско 
шосе, СОП-ул. проф. Александър Танев, СОП-ул.Бистришко шосе, СОП-бул.Черни връх, 
СОП-бул. Царица Йоанна;  кръгово  кръстовище, локали и връзки на п. в. СОП-
бул.Сливница до бул. Добринова скала и ул. Банско шосе (без транзитни платна в участъка 
от п. в. СОП-АМ "Люлин" до моста над река –  
1 път в месеца (от 15.06. до 25.06. 2022г.).  
 
Републикански път /II-82/ Самоков – София:  
Участък, от кръстовище с РП /II-18/ СОП-Южна дъга до кръстовище с ул. „Искър”, вкл. 
обръщателно колело на А4, в с. Кокаляне – 
1 път в месеца  (15.06. 2022г.). 
 
Ул. „Рачо Петков Казанджията:  
Участък, от кръгово кръстовище с локално платно на СОП (Локал 5 юг, след подхода от 
СОП за магазин „Декатлон”) до кръстовище  с ул. „Бистришко шосе” (РП III -181) – 
1 път в месеца (15.06. 2022г.). 
 
 
 
Забележка: Графикът може да претърпи изменение при неподходящи метеорологични 
условия.  
 
 


