ГРАФИК НА МОБИЛЕН СЪБИРАТЕЛЕН ПУНКТ
ЗА РАЗДЕЛНО СЪБРАНИ ОТПАДЪЦИ ОТ ДОМАКИНСТВАТА
ЗА М. АПРИЛ 2020 г.

Важно!!! Спазвайте препоръките и указанията на Регионалната здравна
инспекция – Габрово, с цел превенция и ограничаване разпространението на
коронавируса COVID-19

№

Дата

Място/локация

1

01.04.2020г Кв. „Трендафил“ 2

2

02.04.2020г Кв. „Трндафил“ 1

3

4

Кв. „Стефановци“
Кв. „Бойката“
03.04.2020г
Кв. „Златари“
Кв. „Тончевци“
Кв. „Гачевци“
04.04.2020г Кв. „Велчевци“
Кв. „Чехлевци“
Кв. „Борово“
Кв. „Сирмани“

5

07.04.2020г

6

Кв. „Баждар“
08.04.2020г Кв. „Варовник“
Кв. „Шенини“

7

09.04.2020г Кв. „Голо Бърдо“

Обхванати улици/квартали
ул. „Д-р Тота Венкова“; ул. Ген.„Никола Рязков“; ул.
„Люлякова градина“; ул. „арх. Атанас Донков“
ул. „Светло бъдеще“; ул. „Хризантема“ ; ул.
„Лазурна“; ул. „Свищовска“
ул. „Василка Бенева“; ул. „Георги Стефанов“;
ул. „Бойката“ ; ул. „Съгласие“; ул.„Рожен“
кв. „Златари“, ул. „Златарска“, ул. „Цанка Цонева“,
ул. „ Зов“, ул. „Просвета“; ул. „Зюмбюл“, ул. „Мак“
Кв. „Гачевци“
Кв. „Велчевци“
Кв. „Чехлевци“
ул. „Никола Войновски“; ул. „Мирни дни“; ул.
„Студентска“; ул. „Алеко Константинов“; ул.
„Чавдар“; ул. „Чайка“; ул. „Орел“; ул. „Знаменосец“;
ул. „Факел“; ул. „д-р Илиев -Детския“
ул. „Хаджи Димитър“; ул. „Баждар“; ул. „Тракия“; ул.
„Алеко Константинов“; ул. „Хан Омуртаг“; ул.
„Добруджа“; ул. „Варовник“; ул. „Васил Друмев“; ул.
„Обзор“; ул. „Стръмнина“ и др.
ул. „Петър Падалски“; ул. „Зелена ливада“; ул.
„Прохлада“; ул. „Незабравка“; ул. „Елха“; ул.
„Чумерна“; ул. „Нарцис“; ул. „Видима“; ул.
„Прохлада“; бул. Могильов“ и др.

Кв. „Младост“
Кв. „Русевци“

8

10.04.2020г

9

Кв. „Тлъчници“
11.04.2020г Кв. „Монев дол“
Кв. „Градище“

10

14.04.2020г Кв. „Падало“

11

15.04.2020г Кв. „Лъката“

12

Кв. „Камъка“
Улици в Централна
16.04.2020г
градска част

13

Кв. „Маркотея”
21.04.2020г Кв. „Бакойци“
Кв. „Дядо Дянко“

14

22.04.2020г

Кв. „Недевци“
Кв. „Радецки“

15

23.04.2020г

Кв. „Бичкиня“
Кв. „Беленци“

16

Кв. „Ябълка“
Кв. „Нова Махала“
24.04.2020г
Кв. „Етъра“
Кв. „Любово“

17

25.04.2020г

Кв. „Йонковото“
Кв. „Радичевец“

ул. „Младост“, бул. „Могильов; ул. „Найден Геров“;
ул. „Селимица“; ул. „Морава“; ул. „Брегалница“; ул.
„Цветарска“; ул. „Охрид“ и др.
ул. „8 - ми март“; ул. „Букет“; ул. „Мир“; ул.
„Строител“; ул. „Смели хора“; ул. „Плодородие“; ул.
„Градище“; ул. „Роден край“; ул. „Орловска“ и др.
ул. „Преслав“; ул. „Христо Ботев“; ул. „Ивайло“; ул.
„Васил Левски“; ул. „Сан Стефано“; ул. „Шейново“;
ул. „Аврам Гачев“ ул. „Христо Смирненски“; ул.
“Антим I”; ул. „Патриарх Евтимий“ и др.
ул. „Орловска“; ул. „Любен Каравелов“; ул.
„Александър Керков“; ул. „Хан Крум“; ул. „Роден
Край“ и др.
ул. „Орлово гнездо“; ул. „Камъка“; ул. „Извора“ и др.
бул. „Трети март“, ул. „Митко Палаузов“; ул.
„Бисер“; ул. „Веселие“; ул. „Баба Зара“; ул. „Балкан“,
ул. „Радост“, ул. „Доспат“;ул. „Минзухар“ и др.
бул. „Никола Вапцаров“, ул. „Спортна“, ул. „Васил
Петлешков“, ул. „Въдичарска“, ул. „Дружба“; ул.
„Мазалат“, ул. „Рачев Кладенец“,ул. „Узана“, ул.
„Бръшлян“,ул. „Борущица“, ул. „Тополите“; ул.
„Козещица“
бул. „Столетов“; ул. Коста Евтимов, ул. „Пролет“, ул.
„Райко Даскалов“, ул. Седянкова Ливада“, ул.“
Пролет“, ул. „Кокиче“,ул. „Равнера“; ул. „Китка“; ул.
„Хорото“; ул. „Беленска“; ул. „Ведрина“ и др.
Обхваща всички улици в посочените квартали
ул. „Екзарх Йосиф“; ул. „Народна“; ул. „Байкал“; ул.
„Аврора“; ул. „Текстилец“; ул. „Иван Люцканов“; ул.
„Изток“; ул. „Иван Тончев“; ул. „Свети Климент
Охридски“; ул. „Йосиф Соколски“; ул. „Даскал
Алекси“ и др.

В дните до края на месеца ще се приемат разделно събрани отпадъци от домакинствата по
предварително подадени заявки на телефон: 066 985 029
Работно време на мобилния пункт:
От вторник до събота (включително) 14:30 до 18:00 часа
Графикът на мобилния пункт ще се оптимизира в зависимост от
интереса на жителите по квартали.
За повече информация: https://chisto.gabrovo.bg/
GSM 0885099619 – инж. Даниела Димитрова, Директор ОП РДНО
GSM 0884710589 – Стефан Пенчев, водач на мобилен пункт

