
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 Легенда:

ДНИ 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 ср четв пет

Сини контейнери х х 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 х х

Зелени контейнери х х х х х 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 1 2 1 2

Маршрут 1-ва зона сини и жълти:

Маршрут 2-ра зона сини и жълти:

Маршрут зелени:

6-ти ден: ж.к. Младост 3 - каре между ул. ,,Александър Паскалев", ул. ,,Д-р Атанас Москов", ул. ,,Свето Преображение", ул. ,,Филип Аврамов";
7-ми ден: ж.к. Младост 4 - каре между ул. ,,Александър Паскалев", ул. ,,Д-р Атанас Москов", ул. ,,Нов ден";
8-ми ден: ж.к. Младост 4 - каре между ул. ,,Нов ден", ул. ,,Александър Танев", Околовръстен път, ул. ,,Александър Малинов";
9-ти ден: кв. Горубляне.

Маршрутът се изпълнява от 7:00ч. до 15:00ч. или до приключването му.

30.09.2022 - Допълнително 
обслужване на 10бр. Иглута.

Начална точка: ул. ,,Павел Красов", ул. ,,Трети март", ул. ,,Стадион", ул. ,,Инж. Георги Белов", ул. ,,Жечо Гюмюшев", ул. ,,Ген. Радко Димитриев", ул. ,,Полк. Владимир Серафимов", ул. ,,Бъднина", ул. ,,Филип Аврамов", ул. ,,Акад. Румен Цанев", ул. ,,Александър Ласкалев", ул. ,,Д-р 

Атанас Москов", ул. ,,Филип Аврамов", ул. ,,Самара", ул. ,,Проф.  Александър Танев", ул. ,,Васил Радославов"; Крайна точка: ул. ,,Александър Танев".

1-ви ден: кв. Полигона и ж.к. Младост 1;    
2-ри ден: ж.к. Младост 1А и частта от ж.к. Младост 2, намираща се между ул. ,,Св.Киприян", ул. ,,Проф. Александър Теодоров - Балан" и бул. ,,Александър Малинов";
3-ти ден: частта от ж.к. Младост 2, намираща се между ул. ,,Васил Карагьозов", ул. ,,Св. Киприян" и ул. ,,Проф. Александър Теодоров - Балан";
4-ти ден: ж.к. Младост 3 - каре между бул. ,,Александър Малинов", ж.к. Младост 1А, ул. ,, Ана Ахматова", ул. ,,Жечо Гюмишев", ул. ,,Свето Преображение";
5-ти ден: ж.к. Младост 3 - каре между ул. ,,Свето Преображение", ул. ,,Филип Аврамов", ул. ,, Жечо Гюмишев;

МЛАДОСТ за м.09

1. Младост 1, Младост 2, 
Окръжна болница, Младост 1А, 
Полигона

2. Младост 3, Младост 4, кв. 
Малинова долина, кв. Горубляне

Начална точка: ул. ,,Петър Протич" завива наляво по ул. ,,Петър Мутафчиев", бул. ,,Цариградско шосе", ул. ,,Димитър Моллов", ул. ,,Усмивка", ул. ,,Стоян Чомаков", бул. ,,Йерусалим", бул. ,,3А", ул. ,,Чудна градина", ул. ,,Димитър Доспевски", ул. ,,Ана Ахматова", ул. ,,Кръстьо 

Раковски", бул. ,,Александър Малинов", ул. ,,Свети Киприян", ул. ,,Васил Карагьозов", ул. ,,Проф. д-р Васил Златарски", бул. ,,Андрей Ляпчев", ул. ,,Детска приказка", ул. ,,Методи Андонов", ул. ,,Никола Генадиев"; Крайна точка: бул. ,,Александър Малинов".

График за обслужване на контейнери за разделно събиране на отпадъци от опаковки на територията на град София,район МЛАДОСТ за м. Септември, 2022
ДАТА




