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УТВЪРЖДАВАМ:.………………. 

Д-Р ЯНКА ГОСПОДИНОВА 

КМЕТ НА ОБЩИНА АЛФАТАР 
                                                                                   Приложение № 1 

                                                                                  Към Заповед № РД – 591/17.10.2022 г. 
 

 

ГРАФИК 

ЗА СЪБИРАНЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ В ОБЩИНА  АЛФАТАР 

И ТРАНСПОРТИРАНЕТО ИМ ДО РЕГИОНАЛНО ДЕПО ГР. СИЛИСТРА 

ЗА ТЯХНОТО ОБЕЗВРЕЖДАНЕ ПРЕЗ 2023 ГОДИНА 

 
 

№ 
ДЕН ОТ 

СЕДМИЦАТА 

РАЙОН, В КОЙТО СЕ ИЗВЪРШВА УСЛУГАТА 

СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ НА БИТОВИТЕ 

ОТПАДЪЦИ  

1 

ПЪРВИ И ТРЕТИ 

ПОНЕДЕЛНИК  
ОТ МЕСЕЦА 

ГР. АЛФАТАР – ул. „Йордан Петров“ от пресечката с ул. „Христо 

Ботев“ до ДСХ и ЦДГ, ул. „Пирин“, ул. „Сакар“, ул. „Рила“, ул. „Георги 

Бенковски“, ул. „Тракия“, ул. „Баба Тонка“, ул. „Любен Каравелов“, ул. 

„Ангел Кънчев“, ул. „Стефан Караджа“, ул. „Васил Левски“, ул. „Георги 

Раковски“, ул. „Панайот Хитов“, ул. „Панайот Волов“, ул. „Бачо Киро“ 

ул. „Тодор Каблешков“, ул. „Филип Тотю“, ул. „Хаджи Димитър“ 

2 

ПЪРВИ И ТРЕТИ 

ВТОРНИК  
ОТ МЕСЕЦА 

ГР. АЛФАТАР – ул. „Христо Ботев“, II-ри стопански двор, ул. „Чавдар 

Войвода“, ул. „Индже Войвода“, ул. „Райна княгиня“, ул. „Тунджа“, ул. 

„Стоил Войвода“, ул. „Ильо Войвода“, ул. „Гоце Делчев“, ул. „Петър 

Берон“, ул. „Васил Друмев“, ул. „Марица“, ул. „Искър“, ул. „Янтра“, ул. 

„Йордан Петров“ от пресечката с ул. „Христо Ботев“ до  края на улицата 

и ул. „Албена“ 

3 

ПЪРВА И ТРЕТА 

СРЯДА  
ОТ МЕСЕЦА 

ГР. АЛФАТАР – ул. „Албена“ до местност „Боаза“, ул. „Йордан 

Йовков“, ул. „Боряна“, ул. „Ангел Каралийчев“, ул. „Пеньо Пенев“, ул. 

„Витоша“, ул. „Димитър Полянов“, ул. „Пенчо Славейков“, ул. „Гео 

Милев“, ул. „Елин Пелин“, ул. „Димитър Талев“, ул. „Иван Вазов“, ул. 

„Веселин Ханчев“, ул. „Христо Смирненски“, ул. „Никола Йонков 

Вапцаров“, ул. „Хан Тервел“, ул. „Хан Крум“, ул. “Олшанка“ и ул. „Хан 

Аспарух“ - от началото до пресечката им с ул. “Хан Крум“   

4 

ПЪРВИ И ТРЕТИ 

ЧЕТВЪРТЪК  
ОТ МЕСЕЦА 

ГР. АЛФАТАР – ул. „Дочо Михайлов“, ул. „Кирил и Методий“, ул. 

„Вит“, ул. „Осъм“, ул. „Климент Охридски“,  ул. „Отец Паисий, ул. „Цар 

Симеон“, Средна Гора“, ул. „Димитър Дончев“, ул. „Хан Омуртаг“, ул. 

„Княз Борис“, ул. „Цар Самуил“, ул. „Иван Асен“, ул. „Олшанка“ и ул. 

„Хан Аспарух“ - от пресечката им с ул.“Хан Крум“ до пресечката им с 

ул. „Момчил“ 

5 

ПЪРВИ И ТРЕТИ 

ПЕТЪК  
ОТ МЕСЕЦА 

ГР. АЛФАТАР – ул. „Илия Блъсков“, ул. „Родопи“, ул. „Вихрен“, ул. 

„Люлин“, ул. „Добруджа“, ул. „Тодор Господжаков“, ул. „Странджа“, ул. 

„Стара Планина“, ул. „Преслав“, ул. „Ропотамо“, ул. „Плиска“, ул. 

„Кольо Питака“, ул. „Охрид“, ул. „Дунав“, ул. „Момчил“, ул. „Ивайло“, 

ул. „Цар Петър“, ул. “Олшанка“ и ул. „Хан Аспарух“ - от пресечката им с 

ул. „Момчил“ до края на улицата 
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6 

ВТОРИ И 

ЧЕТВЪРТИ 

ПОНЕДЕЛНИК  
ОТ МЕСЕЦА 

ГР. АЛФАТАР КВ. ПОПОВО - ул. „Александър Стамболийски“, ул. 

„Хризантема“, ул. „Лилия“, ул. „Минзухар“, ул. „Росица“, ул. 

„Копривка“, ул. „Роза“, ул. „Тинтява“, ул. „Люляк“, ул. „Здравец“, ул. 

„Теменуга“, ул. „Кокиче“, III стопански двор 

7 

ВТОРИ И 

ЧЕТВЪРТИ 

ВТОРНИК  
ОТ МЕСЕЦА 

С. АЛЕКОВО –  ул. „Алеко Константинов“ до пресечката с ул. 

„Александър Стамболийски“, ул. „Александър Стамболийски“, ул. 

„Димитър Статев“, ул. „Цани Гинчев“, ул. „Изгрев“, ул. „Ангел Кънчев“, 

ул. „Марин Дринов“, ул. „Мир“, ул. „Захари Стоянов“, ул. „Тунджа“, ул. 

„Тодор Каблешков“, ул. „Иван Вазов“, ул. „Здравец“ 

8 

ВТОРА И 

ЧЕТВЪРТА СРЯДА  

ОТ МЕСЕЦА 

ГР. АЛФАТАР – I стопански двор   

С. АЛЕКОВО – ул. „Алеко Константинов“ от пресечката с ул. 

„Александър Стамболийски“ до края на улицата, ул. „Георги Чаков“, ул. 

„Константин Трендафилов“, ул. „Поп Харитон“, ул. „Илия Блъсков“, ул. 

„Димитър Дончев“, ул. „Отец Паисий“, ул. „Роза“, ул. „Люляк“, ул. 

„Теменуга“, ул. „Кокиче“, ул. „Хризантема“ 

С. ВАСИЛ ЛЕВСКИ и С.  КУТЛОВИЦА. 

9 

ВТОРИ И 

ЧЕТВЪРТИ 

ЧЕТВЪРТЪК  
ОТ МЕСЕЦА 

С. ЧУКОВЕЦ И С. ЦАР АСЕН 

ЦЕНТРАЛНАТА ЧАСТ НА ГР. АЛФАТАР – сметосъбиране от 

контейнерите на обществените и административни сгради 

10 

ВТОРИ И 

ЧЕТВЪРТИ ПЕТЪК  

ОТ МЕСЕЦА 

С. БИСТРА 

 

         ЗАБЕЛЕЖКА:  

1. Услугата събиране на битови отпадъци се осъществява два пъти месечно за 

съответното населено място, съгласно дните от седмицата, посочени в 

таблицата. 

2. През периода 01.11.2022 г. – 31.03.2023 г. услугата по сметосъбирането ще 

се извършва съобразно зимната обстановка. 

3. Към настоящият график е изготвена схема с обозначените райони за 

събирането на битовите отпадъци по дни, която ще се публикува на сайта на 

община Алфатар. 
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