ОБЩИНА ВАРНА
РАЙОН „АСПАРУХОВО”

На територията на Район „Аспарухово“ е организирана система за разделно събиране
на отпадъци от опаковки. На различни позиции са разположени жълти и зелени съдове тип
„иглу“. Жълтите се обслужват всеки вторник, като в тях се изхвърлят опаковки от хартия,
пластмаса и метал.
 хартия: кашони (велпапе), картон, картонени кутии (от прах за пране, хранителни
продукти, лекарства, обувки, дрехи и др.), опаковъчна хартия за пликове, пакетиране и
обвиване
 пластмаса: фолио, кутии от козметични и хранителни продукти, кофички от кисело
мляко, пластмасови бутилки от напитки, бутилки и туби от миещи и почистващи препарати,
флакони и туби от шампоани, балсами и други козметични продукти, найлонови пликове и
торбички, тарелки от хранителни продукти, пластмасови капачки
 метали: кенове от напитки, консервни кутии, метални спрей-флакони от
дезодоранти и други козметични продукти, метално фолио, метални капачки от буркани и
шишета
Зелените съдове се обслужват един път месечно и са предназначени за опаковки от
стъкло – буркани от консервирани и детски храни, бутилки от алкохолни и безалкохолни
напитки, шишета и флакони от козметични продукти.
През месец март извозването им ще се осъществи на 19 то число (четвъртък).
Телефон за контакти: 052 370 130 – Екологичен контрол

Предоставяме Ви списък на местата с разположени съдове за разделно събиране на
отпадъци от опаковки
кв. Аспарухово
1

ул. „Нарва” №10

2

ул. „Перекоп” срещу №10

3

ул. „Народни будители” до бл.45, вх. А

4

ул. „Народни будители” бл.53, вх.А

5

ул. „Народни будители” зад бл.61, вх. В – паркинг

6

ул. „Средец” до МВР

7

ул. „Средец“ паркинг поликлиника

8

ул. „Мур” №3

9

ул. „Перник” бл.2, до СУ „Л.Каравелов”

10

ул. „Стара Загора”

11

ул. „Злетово”/ул. „Искър”

12

ул. „Места”/ул. „Камчия”

13

ул. „Найчо Цанов” №36/ул. „Маркови кули”

14

ул. „Марагидик”/ул. „Лонгоз”

15

ул. „Марагидик”/ул. „Камчия”

16

ул. „Кирил и Методий” – стария път до №70

17

ул. „Кирил и Методий” №179/ул. „Костур”

18

ул. „Кирил и Методий” между бл.36-38 срещу спортна площадка

19

ул. „Сергей Румянцев” №1

20

ул. „Моряшка” №31

21

ул. „Константин Арабаджиев” №6

22

ж.к. „Дружба” до спортна площадка между бл.18 и бл.19

23

ж.к. „Дружба“ до оградата на ЦДГ „Пинокио“ с/у бл. 3

24

ул. „Мара Тасева”

25

бул. „Първи май” №8

26

бул. „Първи май” след бл.36 – до служба пожарна безопасност

27

ул. „Кирил Пейчинович” срещу №22/ул. „Моряшка”

28

ул. „Кирил Пейчинович” срещу №30 – трафопост

29
30

ул. „Янтра” №9
ул. „Кирил и Методий“ пред ОУ „Христо Ботев“ до съдовете за
битови отпадъци

31

ул. „Лерин“ срещу Фитнес залата

32

ул. „Белгород“ 1

33

ул. "Искър" - стената

34
35

ул. "Найчо Цанов" - до бобри
ул. "Борис Киряков"( в края )

36

зад поликлиниката до фургон на Консорциум "Варна 1"

37

м. "Карантината"

38

алея до плажа - при влизане

39

алея до плажа до заведение "Ред Рок"

40

алея до плажа след заведение "Ред Рок"

41

Аспарухов парк - до "Фанагория"
до СУУНЗ „Проф. Иван Шишманов“

42

кв. Галата
43

ул. „Боровец” срещу №24

44

ул. „Галатея” №48/с ул. „Боровец”

45

ул. „Галатея“ пред ОУ „Капитан Петко Войвода“

46

ул. „Крайбрежна“ №29

47

ул. „Крайбрежна“ №71 – бункер

48

ул. „Черноморска“ 4А

49

ул. „Стария фар” №3

50

ул. „Иван Владиков”/ул. „Боровец”

51

ул. „кап. Георги Купов”/ул. „Станчо Димитриев”

52

ул. „Адм. Грейг” срещу ЦДГ

53
54

ул. „Станчо Димитриев” №22/с ул. „Граф Воронцов”
ул. "Емона" до № 23

55

ул. "Стария Фар" до гробищен парк

56

ул. "Граф Воронцов"№ 21-23
път в м. „Прибой“

57

сп. „Прибой“

58

на пътя след строителна борса

59

на пътя / терен за рекултивация
път в м. „Ракитника“

60

срещу Параклиса

61

на чакъла

62

на пътя при влизане

63

ул. "18-та"

64

обръщач
път в м. „Боровец“

65

на обръщача

66

пред Каспромат

67

срещу автосервиза

68

при влизане от кв. "Галата"

69

Тихия кът

70

път за поделение (сп. "Лозар")

71

срещу параклиса

72

при излизане за кв. Аспарухово

73

ул. "Кирил и Методий" бункера
път кв. „Аспарухово“ – кв. „Галата“

74
75

м-ст "Зеленика"- завой Аспарухово-Галата
панорамна площадка
м-ст "Кантара"

76

до разклона за гробищен парк

