
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

Сини контейнери 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

Жълти контейнери 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
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2

Време на обслужване:

Христо Диков

Оперативен Директор Екопак България АД

В работни дни: от 20:00 до 6:00

В неработни дни: от 16:00 до 2:00

График извозване  - район "Красно село"

 - една четвърт от район "Красно село", от дясната част на района, гледано по "бул.Цар Борис 3", посока Княжево, от ул."Житница" до автогара Овча купел.

 - една четвърт от район "Красно село", от лявата част на района, гледано по "бул.Цар Борис 3", посока Княжево, от пазар "Борово" до пазар "Красно село".

 - една четвърт от район "Красно село", от лявата част на района, гледано по "бул.Цар Борис 3", посока Княжево, от пазар "Красно село" до площад "Македония".

Пл. "Руски паметник", локално платно на бул. "Цар Борис III" посока Княжево; карето между бул. "Акад. Иван Гешов", бул. "Цар Борис III" и ул. "Житница"; карето между ул. 

"Житница", бул. "Цар Борис III" и бул. "Овча Купел"; карето между бул. "Тодор Каблешков", ул. "Ген. Александър Сувров", 6-то РПУ, ул. "Природа" и бул. "Ген. Стефан 

Тошев"; карето между ул. "Природа" и бул. "Ген. Стефан Тошев", бул. "Тодор Каблешков", бул. "България", бул." Гоце Делчев" до ул. "Родопски извор".

2. бул. "Цар Борис III", ул. "Дечко Йорданов", ул. "Дебър", ул. "Хубча", ул. "Пирински проход", ул. "Ястребец" и ул. "Ген Стефан Тошев"; карето между ул. "Дойран", бул. 

"България", бул. "Гоце Делчев" и ул. "Кюстендил"; карето между ул. "Кюстендил", бул. "Цар Борис III", бул. "Акад. Иван Гешов"; карето между бул. "Акад. Иван Гешов", бул. 

"Ген. Скобелев", ул. "Софийски герой" – бул. "Прага", бул. "Цар Борис III"; бул. "Македония" в двете посоки включително и точката пред Министерство на земеделието, 

бул. "Ген. Скобелев", ул. "Дамян Груев".

График за обслужване на контейнери за разделно събиране на отпадъци от опаковки на територията на град София за м.Януари, 2023 - Красно село

ДАТА

 - половината от район "Красно село", дясната част на района, гледано по бул."Цар Борис 3", посока Княжево.

 - половината от район "Красно село", лявата част на района, гледано по "бул.Цар Борис 3", посока Княжево.

 - една четвърт от район "Красно село", от дясната част на района, гледано по бул. "Цар Борис 3", посока Княжево, от пл. "Македония" до ул. "Житница".
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