Започва пролетна кампания за почистване в Община Стара Загора - Община СТАРА ЗАГОРА

Община Стара Загора започва кампания за пролетно почистване, която ще се проведе
на 10 и 17 май. В тази връзка и с организирането на масово почистване под надслов „Да
изчистим България заедно", е организирано дежурство на служителите във всички
Административни бюра на територията на общината.
На 09.05, 10.05., 16.05. и 17.05.2015г. желаещите да извършват почистване ще могат да
получат оттам чували и ръкавици, осигурени от Община Стара Загора.
По този начин Община Стара Загора ще се включи в кампанията на BTV Media Grup, с
подкрепата на кмета Живко Тодоров.
Акциите за почистване стартират на 10-ти май, обявен за Европейски ден за
почистване. В този ден гражданите могат да почистват междублокови пространства,
около домовете си, или специално указаните места.
На 17.05. , когато се отбелязва Международният ден на спорта, ще се почистват зони за
спорт и отдих - спортни и детски площадки, стадиони, паркове, екопътеки,
рекреационни зони в околностите на населените места и др.
Районите, определени за почистване са обявени и в съответните административни бюра
по местоживеене.

В дните 10 и 17 май гражданите могат да се освободят от едрогабаритни отпадъци от
домакинствата (непотребни дивани, канапета, фотьойли, шкафове, легла и др. подобни)
като ги поставят на площадките до контейнерите за смесени битови отпадъци. Дежурни
екипи на фирмата по чистотата ще ги извозят до общинското депо за обезвреждане.

Допълнителна информация можете да получите на телефони: 042/614 601- Станка
Атанасова – Началник отдел „Административни бюра“ и 042/614 895 - Гино Гинов –
Ръководител на Звено „Чистота“, както и във всички Административни бюра.

Списък
на местата за почистване в рамките на кампанията „Да изчистим България заедно" на
територията на Община Стара Загора
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АБ „Център"
1. Районът м/у ул."М-р. Т. Кавалджиев" и ул."Августа Траяна" – „Костницата".
2. Районите около детските градини в квартал "Македонски"/"Чумлека"/
3. Районът м/у ул."Захари Княжески" и "Братя Жекови" – „Училищни столове"
4. Районът на автогара Стара Загора.
5. Районът на гара Стара Загора.
6. Районът м/у ул."Г. Папазчев" и бул."А. Тошева" – около "Мед. център Берое"
7. Районът на търговските складове ул."Индустриална"
8. Районът на КАТ – Стара Загора ул."Промишлена"
9. Районът на завод "Загорка" – алеята до „Дом на инвалида"
10. Районът около чешмата „Беш бунар"- в края на града посока Казанлък.
11. Районът около трафопоста на ул."Бяло море" – до бл.1 и 3.
12. Районът около трафопоста на ІІ ОУ"П. Р. Славейков".
13. Районът около градския басейн, игрището, площадката за ролери.
14. Районът около предприятията „Слънце" и „Тих труд"-ул."Стамо Пулев"

АБ „Изток"
1. Парк Бранителите - източни алеи
2. Пътя за ресторант "Лешника" и коритото на реката
3. Парк "Загорка" - южните алеи
4. Ул. "Иван Салабашев"-от "Бисер Олива" до старите гробища
5. Района на стария чинар
6. Пътят за телевизионната кула - от кв."Самара" и Езеро "Загорка
7. Пътя за с.Хрищени – от Самарското знаме до разклона
8. Района южно от магазин „Билла"

АБ „Запад"
1. Входа на МБАЛ-„Ст.Киркович"-след бариерата
2. Дерето между кв."Казански" и „ 3-Чучура" -юг
3. Пространството до БНМП

АБ „Железник"
1. Двете страни на пътя за Старозагорски минерални бани от бул. „България" до
Елподстанция
2. Двете страни на пътя от табелата за начало на града от запад до разклона за
Студентски град
3. Участъка от комплекс „Липите" до Елподстанция
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АБ „Зора"
1. Боровата горичка над ул. „Люлин"

АБ ,,Кольо Ганчев"
1. Целодневна детска градина № 11 ,,Загоре"- около нея ;
2. Канал към ул. ,,Загоре"-от ляво и дясно;
3. Канал към Летище Стара Загора – от страната на ,,Фемер 2000";
4. АПК – ул. ,,31 юли''- травопоста;
5. АПК – терен между ул. ,,Ален Мак'' и ул.,,Фем''
6. ул. „Радост"- около Конна база;

АБ „Лозенец"
1. ХІІ ОУ „Ст.Караджа" – района на училището.
2. СОУ „Хр.Смирненски" – района на училището.
3. Района на пазара и северно от него до обръщалото на автобус № 14.
4. Района на разширението на кв.Лозенец / „Зайчева поляна"
5. Района на нерегламентирано сметище ул."Братан"

Установени замърсени терени на територията на гр. Стара Загора, в които се
изхвърлят битови отпадъци.
1. с. Малка Верея - северно от „Тракийски университет";
2. Парк „Бедечка" /частни имоти и в близост до мебелния цех/;
3. Около коритото на река „Бедечка" в северната/около парк Бедечка и кв. Самара/ и
южната/около цех „Пресков"- индустриална зона/ части на гр. Стара Загора;
4. кв. Лозенец- западно от „Майчин дом;
5. кв. Дъбрава - около пътя след Аязмото;, около болница „Берое";
6. кв. К. Ганчево - зад ветеринарния техникум;
7. К-с Бранителите на Стара Загора - северно от комплекса по пътя за с. Хрищени;
8. Еленинско шосе - срещу база „Нефтохим" – 2 броя замърсени терени;
9. В района около ресторант „Лешника";
10. Околовръстен път - западно от детелината на кв. К. Ганчев – 3 броя замърсени
терени;
11. Околовръстен път източна дъга между разклона за с. Хрищени и паркинг „Широв"/от
южната страна на паркинга/;
12. Новото разширение на „Лозенец";
13. кв. „Кольо Ганчев" – АПК, ул."Изгрев" №24
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