СПИСЪК
с определените места на територията на Столична община
за разполагане на специализираните контейнери за разделно събиране на
битови отпадъци от облекла, обувки и други текстилни материали
Район

Адрес

СРЕДЕЦ

ул. "Калоян" № 5
ул."Ген.Гурко" № 62, с/у ул. "Любен Каравелов" (от страната на парка)
ул. Шипка, срещу № 23
бул. Цар Освободител, на тротоара срещу бизнес клуба
ъгъла на ул. Позитано и бул. Витоша
ул. Цар Иван Асен II и ул. Бойчо войвода

КРАСНО СЕЛО

ж.к. Белите брези, ул. "Лерин", срещу ДГ Брезичка
ж.к. Хиподрума, ъгъла на ул. "Урвич" и ул. "Булаир"
бул. Скобелев № 45

ВЪЗРАЖДАНЕ

ул. "Партений Нишавски", Парк "Възраждане"
ул. Цар Симеон, пред ДКЦ 11
бул. Александър Стамболийски и пазар Д. Петков

ОБОРИЩЕ

ул. "Париж" № 5, на паркинга на Столичен инспекторат
Парк Заимов, срещу ул. "Васил Априлов"
ул. "Каймакчалан", вляво от входа на МОЛ Сердика

СЛАТИНА

ж.к. Гео Милев, ул. "Атанас Узунов", срещу Асикс Арена

ИЗГРЕВ

ж.к. Изгрев, бул. Цариградско шосе, вляво от Билла на ул. Фредерик Жолио Кюри
ул. Фредерик Жолио Кюри на площадчето пред магазин ДМ и банка ОББ

ЛОЗЕНЕЦ

ул. "Златовръх" срещу №1
пл. "проф. Васил Геров"
площад Журналист , ъгъла с ул. Криволак и бул. Христо Смирненски
бул. "Черни връх", до входа на метростанция Дж. Баучер
ул. "Сребърна" и бул. "Черни връх", до изхода на метрото с/у Парадайз Мол
ж.к. Хладилника, пазар Сребърна

ТРИАДИЦА

Южен парк, вход от ул. "Нишава"
бул. Витоша и ул. Бяла Черква
бул. Патриарх Евтимий на входа на метростанция НДК

КРАСНА ПОЛЯНА ул. "Алеко Туранджа" и ул. "Хъшове", до ЦДГ Коледарче
ИЛИНДЕН

ул. "Виктор Палов" до Т-Маркет - спирка Вардар на метрото

НАДЕЖДА

ул. "Николай Добрев" до магазин Фантастико
паркинга на бл.172, до метростанция Надежда
Централен вход на Северен парк, до обръщалото на автобус №86
част Надежда 1, ул. "Царевец" - до магазин Фантастико

ИСКЪР

Цариградски комплекс, бл. 285 /В
бул. "Кръстьо Пастухов", ъгъла с ул. "Тирана", на входа на Парк Езерото

МЛАДОСТ

бул. "Александър Малинов" и ул. "д-рАтанас Москов" (до магазин Хит)
бул. "Свето Преображение" - срещу сградата на районна администрация "Младост"
бул. Андрей Сахаров и Йеросалим, до входа на метростанцията

ВИТОША

кв."Княжево", площад "Сред село"
кв. "Драгалевци", спирка "кв. Драгалевци"

Район

Адрес
бул. "Симеоноаско шосе", спирка "кв.Симеоново"
кв."Бояна", спирката до Боянско ханче
жк. Бъкстон, обръщалото на ТБ2 - спирката
жк. Бъкстон, площад Знаме на мира

ЛЮЛИН

бул. Царица Йоанна, паркинг Била и метростанция Люлин
Люлин 4, бул. "Райко Даскалов" №5
бул. Захари Стоянов № 15 срещу сградата на районната администрация

СЕРДИКА

жк. Банишора, ул. "Опълченска" №117, бл.37, вх.В
Лъвов мост, до метростанцията от към бившата сграда на Дирекция на полицията

ОВЧА КУПЕЛ

ул. "Иван Хаджийски", срещу 149 СОУ
ул. "Любляна" №38, пазарчето до Фантастико
бул. "Президент Линкълн" на тротоара до магазин Лидъл
на площада пред х-л Горна Баня

ПОДУЯНЕ

ул. "Тодорини кукли" №47, до Т-Маркет
ул. Макгахан ъгъла с ул. "Спас Гинев"

ВРЪБНИЦА

ул. "Дико Илиев", до Т-Маркет
кв.Обеля, на площада до пощата

КРЕМИКОВЦИ

с. Челопечене, площада
с. Горни Богров, до кметството
магазин Jumbo Plaza
кв. Враждебна , пред кметството
гр. Бухово, пред супермаркет Фреш

ПАНЧАРЕВО

с. Бистрица, площада
с. Панчарево, на тротоара до пешеходната пътека водеща към градинката пред районната
администрация
с. Казичене-площада
с. Лозен-ул. Съединение пред Здравната служба

БАНКЯ

ул. "Цар Симеон" №1
ул. "Цар Освободител" №1

НОВИ ИСКЪР

кв. Кумарица, на тротоара срещу офиса на банка ДСК
с. Световрачане срещу кметството

