
Адрес, точки за събиране Часови интервал

Централен _ Център
ул. "Цоко Каблешков" № 5 ( Четвъртък пазар)

ул. "Цоко Каблешков" № 9 ( Четвъртък пазар)

ул. "Димитър Цончев" № 11 ( Четвъртък пазар)

ул. "Хан Кубрат" № 9

ул. "Христо Г. Данов" № 21

ул. "Христо Г. Данов" № 26

ул. "Христо Г. Данов" № 37 (EVN в дворчето)

ул. "Христо Г. Данов" № 6

ул. "Христо Г. Данов" срещу № 39

ул. "Христо Г. Данов" срещу № 49 (паркинг Дом на младоженците)

ул. "Скайлер" № 9 (ъгъла с ул. "Софроний Врачански"

ул. "Петко Каравелов" срещу № 6

ул. "Железарска"  срещу № 17 (западно от писоарите)

ул. "Йоаким Груев" срещу № 16

ул. "Йоаким Груев" срещу № 24

ул. "Йоаким Груев" срещу № 6

ул. "Йоаким Груев" срещу № 8-10

ул. "Криволак" източно от № 2

ул. "Цоко Каблешков" № 5 (Четвъртък пазар)

ул. "Цоко Каблешков" № 9 (Четвъртък пазар)

ул. "Димитър Цончев" № 11 (Четвъртък пазар)

ул. "Хан Кубрат" № 9

бул. "Руски" № 138

ул. "Иван Вазов"

ул. "Г.М. Димитров" - зад х-л "Тримонциум"

“Сънфуудс България“ЕООД, Макданалдс, бинго “Балкан“

ул. "Г.М. Димитров" - зад автогара "Юг"

ул. "Света гора" - Понеделник пазар

Централен _ Запад
ул. "Волга" № 1 (р-т "Южен полъх", бивш "Малък Бунарджик")

ул. "Ген. Данаил Николаев" № 27 (магазин хранителни стоки)

ул. "Мусала" № 1 (супермаркет "Триумф")

бул. "Шести септември" № 115 (супермаркет "БГ маркет")

бул. "Шести септември" № 54, № 56, № 84

ул. "Младежка" № 35Б  ("ЕКОНТ")

бул. "Пещерско шосе" (паркинг пощенски клон, магазин "2+2")

бул. "Пещерско шосе" № 10 (магазин авточасти и денонощен магазин)

бул. "Копривщица" ┴ ул. "Севастопол" (хотел)

бул. "Копривщица" ┴ ул. "Дружба" (магазини)

ул. "Трайчо Китанчев №12  (магазин хранителни стоки)

ул. "Янко Сакъзов" №30, №42, №37 (3-магазина за хр. стоки, банка, компютри, счет. кантора)

бул. "Марица" № № 36-38 (скл. за риба , магазин резервни части)

“Ню Сити Трейд“ ООД, с/у Стоматологичния факултет

“Дийони“ЕООД, с/у Стоматологичния факултет

бул. "Свобода" № 14 (магазин хранителни стоки)
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Маршрут 

от търговски обекти до "Папир БГ" ООД, ул. "Брезовско шосе"

р-н "Централен" и р-н "Тракия"

за събиране и извозване на отпадъци от опаковки (хартия и картон)



Адрес, точки за събиране Часови интервал

 р-н  "Тракия"
ул. "СЪЕДИНЕНИЕ"

“Галакси лайф клуб” до бл. 1 

Бирария“Йегерхоф”и Търговски обекти(м-н “За 1 лев” и м-н за хр.стоки пред бл 8

Търговски обект срещу бл. 10 на спирка до у-ще “Черноризец Храбър

Търговски обект”Форум” 

ул. "Ген. Дандевил" № 2, "Импулс 15" ООД - м-н Хранителни стоки

Търговски обект “Алекс” 

Зеленчуков пазар и бивш Хлебозавод 

Търговски обект “Радина” срещу бл. 208 

Търговски обект срещу бл. 151 

“Аладин фуудс” срещу ТЦ “Форум” +Хран. М-н на ул. "Съединение" 41

“Плейбой бар” и РУМ “Тракия” 

ул. "Бранислав Велешки" с/у РУМ Тракия - м-н за Авточасти

“Енканто” , ул. “Съединение” № 53 

Ресторант “Даяна” , ул. “Съединение” №1 

ул. "БРАТАН", ул. "ГЕОРГИ ДАНЧОВ", бул. “ЦАР СИМЕОН”, бул. СВ.КНЯЗ БОРИС I- ПОКРЪСТИТЕЛ"

“Тракия плаза” 

Строителен център до бл. 46

ТЦ “Европа” до бл. 97 

“ЕЛСИ-15“ ООД, бл.104, вх.А, хранителни стоки “Маги“

Ресторант “Сингър” до бл. 104 

Ресторант “Рибарника” , бул. “Цар Симеон” №158 

Търговски обект до бл. 265, ул. "Димитър Кудоглу"

ул. "НЕСТОР АБАДЖИЕВ" , ул. "НЕДЯЛКА ШИЛЕВА", ул. "ВЪЛКО ШОПОВ", ул. "ПРОФ. ЦВЕТАН ЛАЗАРОВ"        

Фирма “Криома” ЕООД , ул. "Нестор Абаджиев"

Фирма “Чолев” ООД, ул. “Недялка Шилева” №37 

Ресторант “Романтик” , ул. “Вълко Шопов” №4 (зад Мебелна къща) 

ресторант “Даяна”,  ул. “Проф. Цветан Лазаров” 

“Бонасти“ 1 ЕООД, до бл. 83

“Данико 2012“ ЕООД, Хранителен магазин срещу бл.114

“Галидор“ЕООД, с/у бл.195, вх.Б, 0893526617

“Данико 2012“ ЕООД, Хранителен магазин бл.196

“ВД“ООД, Нон стоп на кръстовището до бл.181

“Христаки“1216ЕООД, А12, магазин“Бомбата“

“Промар-Пройчо Кунчев“ООД, хранителни стоки с/у бл.151

ЕТ“АНДИП 92“-Ан. Павлов

 “ИНВИЖЪН 87“ ЕООД

“Гироленд“ 1 ЕООД, с/у Католическия храм

“Вел Бор-Транс“ЕООД, “Алфина“ в А12

“Алфина 75“ ЕООД, А7 до бл.319

“Бонаи 7“ЕООД, ул.“Г. Данчов“, с/у пощата, хранит. стоки

Магазин Нон Стоп, с/у Католическия храм

Централен _ Изток

бул. "Христо ботев" № 142

бул. "Източен" № 69 (к-с "Каменица"- Музей на бирата) 

ул. "Капитан Райчо" № 39 (зеленчуков пазар) 

ул. "Капитан Райчо" № 31

ул.Лъджене“№21, “Веливан-3“ЕООД
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ул.“Леонардо да Винчи“ №60, “Златна Добруджа“ООД

ул. "Лозенград"  ┴ ул. "Беласица"

ул. "Леонардо да Винчи" до ДГ "Малкия принц

ул.“Богомил“ №48А

ул. “Богомил“ ┴ ул.“Хан Аспарух“, “Кридис“ЕООД

ул.“Хан Аспарух“, “С и Г 11“ ООД

ул.“Хан Тервел“№7, “ПЕНЕЛОПЕ“ЕООД

бул.“6-ти септември“№182, “Лавора 88“ЕООД

“Берьозка България“ООД

Красимир Койчев, Плод и зеленчук

ул. "Антон Тайнер" ┴ ул. "Иларион Макариополски"  - след 15,00 часа
“Робин фрут“ ЕООД, ул. “Г. Николаев“83А, Роберт Ивов Вергилов 0893579561
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