ИЗВЪРШВА СЕ ТРЕТОТО ЗА ГОДИНАТА МИЕНЕ НА
УЛИЦИТЕ В ПЛЕВЕН
вторник, 20 септември 2022

В ход е третото за годината основно измиване на улиците в Плевен. Дейностите се осъществяват от
„Уейст Солюшънс България” ЕООД и „Чистота Плевен” ДЗЗД в рамките на договор „Поддържане на
чистотата - метене, миене на улици, тротоари, площадни пространства, спирки на обществения
транспорт, подлези и почистване на отводнителните оттоци в гр. Плевен”, съгласно който градът е
разделен на два района.
Служителите на „Уейст Солюшънс България” ЕООД мият в район I, който обхваща улиците: „П.
Волов”, „Козлодуй”, „Карлово”, „Плиска”, „Преслав”, „Копривщица”, „Г. Константинов”, „Г. Бенковски”
„Ив. Вазов”, „Т. Каблешков”, „Ц. Матев”, „Братя Миладинови”, „Изгрев”, „Гена Димитрова”, „П. Р.
Славейков”, „Н. Рилски”, „Белмекен”, „Г. С. Раковски”, „П. Цветков”, „К. Величков”, „Пирин”, „Битоля”,
пл. „Македония”, „В. Априлов”, „Преспа”, „Дебър”, „Прилеп”, „Искър” „Хаджи Ангел”, „С. Врачански”,
„Даскал Димо”, „Тича”, „Ив. Рилски”, „Гренадирска”, „Н. Бозвели”, „Юрий Венелин”, „Трапезица”, „Отец
Паисий”, „Л. Бърдарова”, „Г. Домусчиев”, „П. Яворов”, „Ал. Константинов”, бул. „Д. Попов”, пл. „Ив.
Миндиликов”, „Ив. Миндиликов”, „В. Левски”, „Ас. Халачев”, „Княз Ал. Батенберг”, „Кичево”, жк „Воден”,
„Цар Борис III”, „Лерин”, „Поп Богомил”, „Славовица”, „Луковит”, „Тетевен”, „Райко Жинзифов”, „Н.
Ракитин”, „Цар Калоян”, „Цар Крум”, „Л. Каравелов”, „Найчо Цанов”, „Хан Аспарух”, „Б. Шивачев”,
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„Митрополит Климент”, ул.”Васил Левски”- пешеходната зона от пл.”Ст. Стамболов”, ул.”Коста
Хаджипакев” и част от бул. „Г. Кочев”.
„Чистота Плевен” ДЗЗД измива улиците във II район, в чийто обхват са: „Ст. Михайловски”, „Трети
март”, „Пордим”, „Пробуда”, „Плевенска епопея”, „С. Румянцев”, „Сирма войвода”, „Ем. Васкидович”,
„Тирана”, „Ген. Ганецки”, „Пловдив”, „Ас. Златаров”, „Осогово”, „Рига”, „Веслец”, „Жеравна”, „Букурещ”,
„Молдавия”, „Десети декември”, „Гривица”, „Рила”, „Фр. Енгелс”, „Св. Кл. Охридски”, „Й. Йовков”, „Акад.
Юрдан Трифонов”, „Т. Влайков”, „Одеса”, „Хр. Ясенов”, „Браила”, „Й. Груев”, „Републиканска”,
„Спартак”, „Москва”, „В. Търново”, „Ген. Тошев”, „Карлово”, „Клисура”, „Мургаш”, „Русе”, „Тр. Кунев”,
бул. „Хр. Ботев”, „Хаджи Бенчо”, „Антим I”, „Вежен”, „Велес”, „Ген. Колев”, „Бузлуджа”, „Др. Цанков”,
„Еделвайс”, „Екзарх Йосиф”, „Иларион Макариополски”, „Мара Гидик”, „Сан Стефано”, „Скопие”,
„Шейново”, „Шипка”, „Ильо войвода”, „Кайлъшка”, „Стара планина”, „Чаталджа” „Юрий Гагарин”,
„Самара”, „Беласица”, „Ил. Бешков”, „К. Попова”, „Св. Св. Кирил и Методий”, „Мусала”, „Ниш”, „П.
Евтимий”, „Пелистър”, „П. Каравелов”, „Радецки”, „Руй”, „Средна гора”, „Ст. Заимов”, „Шар планина”,
„Ресен”, „Ангел Кънчев”, „Бъкстон”, „Г. Бенковски”, „Г. Раковски”, „Гладстон”, Градска градина, „Д.
Константинов”, „Дедеагач”, „Кайзерслаутерн”, „Люлин”, „Полтава”, „Цар Симеон”, „Сопот”, изхода за
гр. Русе, „Преслав”, „Вардар”, вкл. велоалея, „Балчик”. В дейностите на фирмата по измиване на
улиците са включени жк ”Сторгозия” и Девети квартал.
Предварително беше извършено и почистване на регули и отводнителни шахти от екипи на фирмите
изпълнителки.
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