О Б Щ И Н А

П Е Р Н И К

ГРАФИК
за
дейността : „Миене с автоцистерна с маркуч на улици, тротоари, площади, спирки на МГТ и
др. места за обществено ползване“ по улици и дати
№

Наименование на улицата

1.

бул. "Юрий Гагарин" от ул."Св. Св.
Кирил и Методи" до пътен възел
"Църква"
ул."Св. Св. Кирил и Методи" от надлез
"Хумни дол" до входа на Централен
градски парк
ул."Миньор" от ул."Г.С.Раковски" до
ул."Петко Каравелов"
ул."Петко Каравелов" от ИО до
ул."Кракра"
ул."Радомир" от ул."Физкултурна" до
ул."Св. Св. Кирил и Методи" + паркинг
ул."Батак" от кръстовище "Шахтьор" до
Път Север
ул."Отец Паисий" от ИО до пътен възел
"Марина бара
ул."Железничарска"
ул."Струма" от ул."Кракра" до
ул."Средец"
ул."Кракра" от ул."Петко Каравелов" до
ул."Средец"

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

25.

Дневен
наряд
18.05.

Нощен наряд

04.05

04 – 05.05.

-

13 – 14.05.

05.05.

-

-

15 – 16.05.

06.05.

-

-

06 – 07.05.

06.05.
-

07 – 08.05.

-

05 – 06.05.

ул."Софийско шосе" от пътен "Хумни дол" до 14 – 15.05.
пътен възел "Марина бара"

14 – 15.05.

ул."Благой Гебрев"
ул."Брезник" от ул."Кърджали" до
ул."Бяла Слатина"
ул."Васил Левски"
Пътен възел "Хумни дол"
Пътен възел "Марина бара"
ул."Кърджали"
Паркинга при кино "Кракра"
ул."Първи май"
ул."Бродо"
ул."Г.С.Раковски" от кръстовище
"Шахтьор" до ул."Миньор"
ул. "Ленински проспект" от бул."Юрий
Гагарин" до ул."Бл. Гебрев"
ул. "Младен Стоянов" от бул."Юрий
Гагарин" до ул."Рашко Димитров"
ул."Иван Вазов" от ул."Софийско шосе"
до ул."Миньор"

08.05.
-

08 – 09.05.
11 -12.05.

09.05.
11.05.
09.05.
10.05.
11.05.
12.05.

16 – 17.05.
16 – 17.05.
12.05.

-

09 – 10.05.

07.05.

-

13.05.

-

ул.“Шести май“

-

10 – 11.05.

Забележка: При неблагоприятни атмосферни условия или непредвидими обстоятелства графика може да търпи промяна.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

