
Гражданите трябва да оставят едрогабаритните отпадъци до контейнерите за битов отпадък 
всеки ден до 09:00 ч. и след 19:00 ч.  

При неизпълнение на това си задължение се налага глоба на физически лица от 100 до 5 000 лв. 
на юридически лица от 700 до 20 000 лв. съгласно Наредбата за управление на отпадъците и 
поддържане и опазване на чистотата на територията на Столична община 

 
Фирмата изпълнител събира и извозва едрогабаритните отпадъци съгласно следния  
 

ГРАФИК 
ЗА СЪБИРАНЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ  НА ЕДРОГАБАРИТНИ ОТПАДЪЦИ 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. 

Каре: бул. проф. Цв. Лазаров, бул. Асен 
Йорданов и бул. Христофор Колумб.                                                                                                                                                                                                                                                       
 
Каре: бул. Христофор Колумб, бул. Искърско 
шосе, ул. Туше Делииванов, ул. Иван 
Арабаджията, ул. Чудомир Топлодолски и бул. 
кап. Димитър Списаревски 
 

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. 

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 и ул. Димитър Пешев  
 

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. 

Каре: бул. проф. Цветан Лазаров, ул. Обиколна 
и ул. Ханс Кристиан Андерсен (блокове с 
номера: 202 – 219)                                                             
 
Каре: бул. проф. Цветан Лазаров, ул. Обиколна, 
ул. Ханс Кристиан Андерсен, Цариградски 
комплекс (блокове с номера: 220 – 278) и бул. 
Копенхаген 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. Копенхаген, ул. Обиколна, ул. 
Делийска воденица и бул. проф. Цветан 
Лазаров (блокове с номера: 301 -324)                                               
 
Каре: Индустриална зона     
 

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: ул. Делийска Воденица, улица Обиколна 
(блокове с номера 401 – 528), бул. Цариградско 
шосе и резиденция Враня 

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. 

кв. Абдовица 
 
кв. Димитър Миленков 
 
кв. Трънска махала 
 

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. 

 
 
 
село Бусманци 
 

 
 
 
 

 

 

 
 


	Фирмата изпълнител събира и извозва едрогабаритните отпадъци съгласно следния

