
Гражданите трябва да оставят едрогабаритните отпадъци до контейнерите за битов отпадък, като не 

ги смесват със строителни отпадъци, образувани при ремонтни дейности на домакинства и зелени 

отпадъци/клони, окосени треви и др./ само в определените дни  

СЪГЛАСНО ПОСОЧЕНИЯ ПО-ДОЛУ ГРАФИК – в часовия диапазон от 19:00 ч. на 

предходния ден до 09:00 ч. на съответния ден. 

 

Лицата, при чиято дейност се образуват строителни отпадъци и ги изхвърлят извън обявения  

График, са длъжни да ги събират в наети от тях специализирани контейнери и ги предават на лица 

притежаващи документ, издаден по реда на ЗУО, след издаване на направление по чл. 58, ал. 1 от 

Наредбата за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на територията на 

Столична община. 

При неизпълнение на това задължение се налага глоба на физически лица от 300 до 1 000 лв., 

на юридически лица от 1 400 до 4 000 лв. съгласно Закона за управление на отпадъците.  
 

Фирмата изпълнител събира и разделно транспортира едрогабаритните и 

строителни отпадъци, образувани при извършване на ремонтни дейности от 

домакинствата съгласно следния 

 

ГРАФИК 

ЗА РАЙОН „ИСКЪР” 
      

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. 

 

 

кв. „Димитър Миленков“ 

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. 

кв. „Абдовица“ 

 

кв. „Трънска махала“ 

 

Индустриална зона 

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. 

 

 

 

с. Бусманци 



                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

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: бул. „Проф. Цветан Лазаров; бул. „Асен 

Йорданов“ и бул. „Христофор Колумб“ 

 

Каре: бул. “Христофор Колумб“; бул. 

„Искърско шосе“;, ул. “Туше Делииванов“; 

ул.“Иван Арабаджията“; ул. “Чудомир 

Топлодолски“, бул. “кап. Димитър 

Списаревски“ 

 

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: бул. „Искърско шосе“;, ул. “Туше 

Делииванов“; ул. “Иван Арабаджията“; ул. 

“Чудомир Топлодолски“, бул. “кап. Димитър 

Списаревски“ и бул. “Кръстю Пастухов“ 

 

Каре: Бул. “Кръстю Пастухов“; бул. “кап. 

Димитър Списаревски“; ул. “Илия Бешков“ и 

бул. „Искърско шосе“ 

 

Каре: ул. “Амстердам“; ул. “Илия Бешков“,  

бул. „Проф. Цветан Лазаров; ул. “Димитър 

Пешев“ 

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. „Проф. Цветан Лазаров; 

ул.“Обиколна“; ул. “Ханс Кристиян 

Андерсен“; блокове с № 202-219 

 

Каре: бул. „Проф. Цветан Лазаров; ул. 

“Обиколна“; ул. “Ханс Кристиян Андерсен“; 

блокове с № 220-278 и бул. “Копенхаген“ 

 

Каре: ул. “Копенхаген“, ул. “Обиколна“ и бул. 

„Проф. Цветан Лазаров и блокове с № 301-324 

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. “Делийска воденица“; ул. 

“Обиколна“/блокове с № 401-528/; бул. 

“Цариградско шосе“; резиденция “Врана“ и 

Цариградски комплекс 

 

 

 

 

 

 

 


