
СПИСЪК на 
 площите подлежащи на дезакаризация на територията на град Стара Загора 

ІІ екип – 23.04.2019г. 
 
От 20.00 часа 
АБ кв.”К.Ганчев”  Детски площадки и улици      Отговорник:   
1. НЧ „К.Ганчев” – 800кв.м. 
2. ул.”Мадарски конник” – АПК ІІ – 800кв.м. 
3. ул. ”Ст. Михйловски” – зад Пощата – 800кв.м. 
4. Дворно място на АБ „К.Ганчев“ – 800 кв.м. 
5 ул. ”Русалка” №10  – 1000кв.м. 
6. Кучешка градина на бул. ”Св. П. Евтимий” №7 – пред Военен блок – 1200кв.м. 
От 21.00 часа 
АБ кв.”Зора”детски площадки и улици       Отговорник:  
1.  ул. ”Волна песен” №1  - 2000кв.м. 
2. детска и спортна площадка в двора на АБ „Зора“ – 2000кв.м. 
3. западно на ул.“Хрищян Войвода“ №11 – 1000кв.м. 
4. Кучешка градина – 1000 кв.м. 
5.Стадиона – 3000 кв.м. 
От 22.00 часа 
АБ Запад        детски площадки                  Отговорник:  
І.Площадки 
Кв.”Три чучура – център” 
1.  №1 и №2 източно от ДЯ№9 – 340 кв.м. 
2.пред р-т „Романтика“  – северно от подлеза на „Три чучура“ – 140 кв.м. 
Кв.”Три чучура – юг” 
3. от източна страна на ХІ ОУ – 120кв.м. 
4. от западна страна на ХІ ОУ между бл.18 и бл.19 – 300кв.м. 
5. от западна страна на ЦДГ №25 – 250кв.м. 
6. до бърза закуска Ванеса – 50кв.м. 
7. Кучешка площадка – източно от ВЕЦ – 300кв.м. 
8.  между бл.40 и бл.42 в кв. „Три чучура“ – юг – 60 кв. м. 
9. северно от „Дневен център“ – 400 кв. м. 
Кв.”Три чучура – север” 
10.южно от бл.82  - 60 кв.м. 
11. Кучешка площадка – каре бл.63,64,65 и източно от бл.77 – 1800кв.м. 
12. северно от бл.77 – 600кв.м. 
13. до бл.78 – 700кв.м. 
14. южно  от бл.80 – 300кв.м. 
 
Кв.”Казански – запад” 
1. западно от бл.29 – 700кв.м. 
2. между бл.№14 и бл.№19 – 1200кв.м. 
3. Кучешка площадка каре бл.32 и бл.33 – 600кв.м. 
4. пред бл.2 бул. „Цар Симеон Велики“ – 60 кв.м. 
Кв.”Казански – изток” 
5.западно от бл.№10 – 150кв.м. 
ІІ.Паркове 
1. кв. Три чучура – център  – южно от ДЯ №9 - 1500кв.м. 
2. Тревна площ между „Руски пазар“ и дерето ляв бряг  – 1500кв.м. 
3.Тревна площ между бл.2 и Автосервиз „Диана“ до м-н „Прима“ и дерето – десен бряг – в „Три 
чучура-юг“ 1500кв.м. 
4. Северната част на канала по ул.“ Георги Байданов“ – 3000кв.м. 
5. Артилерийски казарми – бивши “ – 22 000 кв.м. 


