
НАЦИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ, ПОСЛЕДВАЩО ТРЕТИРАНЕ И 

ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ ОТ  ДОМАКИНСТВАТА 

ГРАФИК НА МОБИЛНИЯ СЪБИРАТЕЛЕН ПУНКТ ЗА 2021 г. 

/актуализиран: 07.07.2021 – включва само потвърдени общини/ 

 Дата Часове Място  Обхванати 

райони/общини 

1.  22.01.2021 

/петък/ 

от 08.30 ч. 

до 11.30 ч. 

гр. Нови Искър, ул. "Искърско дефиле" № 121 

районна администрация "Нови Искър", 

паркинга пред 31 поликлиника 

Нови Искър / 

Столична 

от 12.30 ч. 

до 15.30 ч. 

кв. Челопечене, ул. "Ангел Маджаров"  

на площада срещу Кметството (пред 

паметника) 

Кремиковци /  

Столична 

2.  
19.02.2021 

/петък/ 

от 08.30 ч. 

до 14.30 ч. 

кв. Павлово, ул. "Слънце" № 2 

пред районна администрация "Витоша" 

Витоша /  

Столична 

3.  
25.02.2021 

/четвъртък/ 

от 10.00 ч. 

до 16.00 ч. 

гр. Велико Търново, паркинг в близост до 

микропазар в кв. "Бузлуджа" 

Велико Търново 

 

4.  
26.02.2021 

/петък/ 

от 10.00 ч. 

до 16.00 ч. 

гр. Велико Търново, паркинг на ул. "Симеон 

Велики" срещу МОЛ – Велико Търново 

Велико Търново 

 

5.  05.03.2021 

/петък/ 

от 09.00 ч. 

до 12.45 ч. 

гр. Варна, Район „Приморски“, пазар 

„Чаталджа“, паркинга на ул. „Цар Асен“ 

Варна 

от 13.45 ч. 

до 17.30 ч. 

гр. Варна, Район „Одесос“, площад 

„Лаврентий“ и ул. „Коста Тюлев“ 

Варна 

6.  
06.03.2021 

/събота/ 

от 09.00 ч. 

до 14.00 ч. 

гр. Варна, сградата на Община Варна, до 

бариерата в близост до бул. „Осми приморски 

полк“ 

Варна 

7.  
12.03.2021 

/петък/ 

от 08.30 ч. 

до 14.30 ч. 

жк. Хиподрума, бул. "Цар Борис III" № 41 на 

паркинга пред Общински културен институт  

Красно село /  

Столична 

8.  
16.03.2021 

/вторник/ 

от 10.00 ч. 

до 16.00 ч. 

с. Стефаново, до сградата на кметството Община 

Добричка 

9.  
17.03.2021 

/сряда/ 

от 10.00 ч. 

до 16.00 ч. 

гр. Балчик, в близост до магазин „Аквилон“ Балчик 

 

10.  
18.03.2021 

/четвъртък/ 

от 10.00 ч. 

до 16.00 ч. 

гр. Каварна, обособен паркинг, находящ се на  

ул. „Добротица“ № 50 

Каварна 

 

11.  
22.03.2021 

/понеделник/ 

от 10.00 ч. 

до 16.00 ч. 

гр. Сливен, кв. Българка, паркинг извън 

хипермаркет Кауфланд 

Сливен  

12.  
23.03.2021 

/вторник/ 

от 10.00 ч. 

до 16.00 ч. 

гр. Сливен, кв. Българка, паркинг извън 

хипермаркет Кауфланд 

Сливен 

13.  
24.03.2021 

/сряда/ 

от 10.00 ч. 

до 16.00 ч. 

гр. Средец, пл. „България“ № 8 (пред сградата 

на Община Средец) 

Средец 

 

14.  
27.03.2021 
/събота/ 

от 08.30 ч. 

до 14.30 ч. 

Часът на Земята. ул. "Париж" № 5 на 

паркинга пред Столична община / Столичен 

инспекторат  

Средец, 

Сердика / 

Столична 

15.  
09.04.2021 

/петък/ 

от 08.30 ч. 

до 14.30 ч. 

бул. "Захари Стоянов" № 15 

пред районна администрация "Люлин" 

Люлин / 

Столична 

16.  
13.04.2021 

/вторник/ 

от 10.00 ч. 

до 16.00 ч. 

гр. Радомир, пл. „Войнишко въстание“ Радомир 

 

17.  14.04.2021 

/сряда/ 

от 10.00 ч. 

до 12.30 ч. 

гр. Благоевград, ул. „Св. Иван Рилски“ и 

площад „Македония“, до сградата на Камерна 

опера Благоевград 

Благоевград 

 

от 13.00 ч. 

до 16.00 ч. 

гр. Благоевград, жк. „Еленово“, ул. „Георги 

Андрейчин“, в района на паркинга пред 

супермаркета 

Благоевград 

 

18.  15.04.2021 

/четвъртък/ 

от 10.00 ч. 

до 12.30 ч. 

гр. Благоевград, паркинга на ул. „Св. Димитър 

Солунски“ 26, в района на паркинга пред 

магазин „Лидл“ 

Благоевград 

 

от 13.00 ч. 

до 16.00 ч. 

гр. Благоевград, жк. „Струмско“,  

ул. „Освобождение“, в района на паркинга 

пред супермаркет Стоми 

Благоевград 

 



НАЦИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ, ПОСЛЕДВАЩО ТРЕТИРАНЕ И 

ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ ОТ  ДОМАКИНСТВАТА 

 

19.  16.04.2021 

/петък/ 

от 10.00 ч. 

до 13.00 ч. 

гр. Перник - Център, ул. „Физкултурна“ 

(паркинга до музея) 

Перник 

 

от 13.30 ч. 

до 16.30 ч. 

гр. Перник - кв. Изток, ул. „Благой Габров“ 

(пред кметство Изток) 

Перник 

 

20.  
20.04.2021 

/вторник/ 

от 10.00 ч. 

до 16.00 ч. 

гр. Тетевен, пл. „Сава Младенов“ № 9 – пред 

сградата на общината 

Тетевен 

21.  
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22.04.2021 

/четвъртък/ 

от 08.30 ч. 

до 14.30 ч. 

Ден на Земята. бул. "Янко Сакъзов" на входа на 

парк "Заимов" срещу ул. "Васил Априлов" 

Оборище / 

Столична 

22.  
23.04.2021 

/петък/ 

от 08.30 ч. 

до 14.30 ч. 

жк. Дианабад, ул. "Васил Калчев" и ул. 

"Владимир Трендафилов", пред магазин Т МАРКЕТ 

Изгрев / 

Столична 

23.  
24.04.2021 

/събота/ 

от 08.30 ч. 

до 14.30 ч. 

жк. Младост 1, бул. "Андрей Сахаров" на 

паркинга пред магазин CHINA CITY (бл.44 и бл.45) 

Младост / 

Столична 

24.  
27.04.2021 

/вторник/ 

от 10.00 ч. 

до 16.00 ч. 

гр. Разлог, паркинга на кръстовище между  

ул. “Ал. Стамболийски“ и ул. „Тодор Кондев“  

Разлог  

 

25.  
28.04.2021 

/сряда/ 

от 10.00 ч. 

до 16.00 ч. 

гр. Гоце Делчев, пл. „Македония“ 

пред Дома на Културата 

Гоце Делчев 

26.  
11.05.2021 

/вторник/ 

от 10.00 ч. 

до 16.00 ч. 

гр. Дупница, ул. Хан Аспарух   

(до градинката на Лидл) 

Дупница 

 

27.  
12.05.2021 

/сряда/ 

от 10.00 ч. 

до 16.00 ч. 

гр. Козлодуй, паркинг  

пред сградата на общината 

Козлодуй 

 

28.  
14.05.2021 

/петък/ 

от 08.30 ч. 

до 14.30 ч. 

ул. "Пиротска", след бул. "Константин 

Величков" 

до парк Света Троица (срещу пожарната) 

Възраждане, 

Илинден, 

Красна поляна / 

Столична  

29.  
17.05.2021 

/понеделник/ 

от 10.00 ч. 

до 16.00 ч. 

гр. Русе, ул. "Шипка" № 33 Русе  

 

30.  
18.05.2021 

/вторник/ 

от 10.00 ч. 

до 16.00 ч. 

гр. Русе, ул. "Шипка" № 33 Русе 

 

31.  
20.05.2021 

/четвъртък/ 

от 10.00 ч. 

до 16.00 ч. 

гр. Раднево, ул. „Митьо Станев“ № 1 Раднево 

32.  
21.05.2021 

/петък/ 

от 10.00 ч. 

до 16.00 ч. 

гр. Стара Загора, паркинг парк 

„Артилерийски“, до ул. „Одринска епопея“ 

Стара Загора  

33.  
22.05.2021 

/събота/ 

от 10.00 ч. 

до 14.00 ч. 

гр. Стара Загора, паркинг до парк „Зелен клин“ Стара Загора  

34.  
26.05.2021 

/сряда/ 

от 10.00 ч. 

до 16.00 ч. 

гр. Пловдив, бул.„6-ти септември“, паркинг зад 

магазин „Т Маркет“ (ресторант „Стадиона“) 

Пловдив 

 

35.  
05.06.2021 
/събота/ 

от 08.30 ч. 

до 14.30 ч. 
Световен ден на  околната среда.  
ул. "Париж" № 5, на паркинга пред Столична 

община / Столичен инспекторат  

Средец,  

Сердика / 

Столична 

36.  
08.06.2021 

/вторник/ 

от 10.00 ч. 

до 16.00 ч. 

гр. Дряново, ул. ”Стефан Стамболов” (Ларго) Дряново 

 

37.  
 09.06.2021 

/сряда/  

от 10.00 ч. 

до 16.00 ч. 

гр. Велико Търново, паркинг на ул. "Стоян 

Михайловски", кв. "Картала" 

Велико Търново 

 

38.  
10.06.2021 

/четвъртък/ 

от 10.00 ч. 

до 16.00 ч. 

гр. Велико Търново, паркинг на ул. ”Симеон 

Велики”, срещу МОЛ – Велико Търново 

Велико Търново 

 

39.  
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17.06.2021 

/четвъртък/ 

от 08.30 ч. 

до 14.30 ч. 

бул. "Цар Борис III" № 136 В 

пред районна администрация "Овча купел" 

Овча купел / 

Столична 

40.  
18.06.2021 

/петък/ 

от 08.30 ч. 

до 14.30 ч. 

бул. "Арсеналски" № 97, на паркинга  

до светофара на кръстовището с ул. „Богатица“ 

Лозенец, 

Триадица / 

Столична 

41.  
19.06.2021 

/събота/ 

от 08.30 ч. 

до 14.30 ч. 

бул. "Шипченски проход" № 67 

пред районна администрация "Слатина" 

Слатина /  

Столична 

42.  23.06.2021 

/сряда/ 

от 09.00 ч. 

до 12.45 ч. 

гр. Варна, Район „Приморски“, пазар 

„Чаталджа“, паркинга на ул. „Цар Асен“ 

Варна 

 

от 13.45 ч. 

до 17.30 ч. 

гр. Варна, Район „Приморски“, кв. Виница, 

бившия пазар срещу магазин Макао 

 

Варна 

 



НАЦИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ, ПОСЛЕДВАЩО ТРЕТИРАНЕ И 

ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ ОТ  ДОМАКИНСТВАТА 

 

43.  24.06.2021 

/четвъртък/ 

от 09.00 ч. 

до 12.45 ч. 

гр. Варна, Район Аспарухово, пазара на  

ул. „Моряшка“ 

Варна 

 

от 13.45 ч. 

до 17.30 ч. 

гр. Варна, Район „Одесос“, площад 

“Лаврентий“ и ул. „Коста Тюлев“ 

Варна 

 

44.  25.06.2021 

/петък/ 

от 09.00 ч. 

до 12.45 ч. 

гр. Варна, Район „Младост“, паркинга до 

газостанцията на ул. „Вяра“ срещу бл.138 

Варна 

 

от 13.45 ч. 

до 17.30 ч. 

гр. Варна, Район „Владислав Варненчик“, 

паркинга до „Супермаркет 5“, срещу бл.302 

Варна 

 

45.  
26.06.2021 

/събота/ 

от 09.00 ч. 

до 14.00 ч. 

гр. Варна, сградата на Община Варна, до 

бариерата в близост до бул. „Осми приморски 

полк“ 

Варна 

 

46.  06.07.2021 

/вторник/ 

от 10.00 ч. 

до 12.30 ч. 

гр. Благоевград, ул. „Св. Иван Рилски“ и 

площад „Македония“, до сградата на Камерна 

опера Благоевград 

Благоевград 

 

от 13.00 ч. 

до 16.00 ч. 

гр. Благоевград, жк. „Еленово“, ул. „Георги 

Андрейчин“, в района на паркинга пред 

супермаркета 

Благоевград 

 

47.  07.07.2021 

/сряда/ 

от 10.00 ч. 

до 12.30 ч. 

гр. Благоевград, паркинга на ул. „Св. Димитър 

Солунски“ 26, в района на паркинга пред 

магазин „Лидл“ 

Благоевград 

 

от 13.00 ч. 

до 16.00 ч. 

гр. Благоевград, жк. „Струмско“,  

ул. „Освобождение“, в района на паркинга 

пред супермаркет Стоми 

Благоевград 

 

48.  
09.07.2021 

/петък/ 

от 08.30 ч. 

до 11.30 ч. 

бул. "Кръстю Пастухов" № 18 

пред районна администрация "Искър" 

Искър / 

Столична 

от 12.30 ч. 

до 15.30 ч. 

с. Панчарево, ул. "Самоковско шосе" № 230 

пред районна администрация "Панчарево" 

Панчарево / 

Столична 

49.  
13.07.2021 

/вторник/ 

от 10.00 ч. 

до 16.00 ч. 

с. Аврен, ул. „Йордан Ноев” № 50 (пред 

сградата на информационния център на 

Община Аврен) 

Аврен 

 

50.  
14.07.2021 

/сряда/ 

от 10.00 ч. 

до 16.00 ч. 

гр. Девня, на паркинга зад СВА, кв. Девня 2 Девня 

 

51.  
15.07.2021 

/четвъртък/ 

от 10.00 ч. 

до 16.00 ч. 

гр. Панагюрище 

пл. „20-ти април“, паркинг до сградата на 

Община Панагюрище 

Панагюрище 

52.  
06.08.2021 

/петък/ 

от 08.30 ч. 

до 11.30 ч. 

бул. "Захари Стоянов" № 15 

пред районна администрация "Люлин" 

Люлин /  

Столична 

от 12.30 ч. 

до 15.30 ч. 

гр. Банкя, ул. "Цар Симеон" № 1 

пред районна администрация "Банкя" 

Банкя / 

Столична 

53.  
08.09.2021 

/сряда/ 

от 10.00 ч. 

до 16.00 ч. 

гр. Тетевен, пл. „Сава Младенов“ № 9 – пред 

сградата на общината 

Тетевен 

54.  
10.09.2021 

/петък/ 

от 08.30 ч. 

до 14.30 ч. 

бул. "Арсеналски" № 97 на паркинга до 

светофара на кръстовището с ул. „Богатица“ 

Лозенец, 

Триадица / 

Столична 

55.  
14.09.2021 

/вторник/ 

от 10.00 ч. 

до 16.00 ч. 

с. Стожер, до сградата на кметството Община 

Добричка 

56.  15.09.2021 

/сряда/ 

от 09.00 ч. 

до 12.45 ч. 

гр. Варна, Район „Приморски“, пазар 

„Чаталджа“, паркинга на ул. „Цар Асен“ 

Варна 

 

от 13.45 ч. 

до 17.30 ч. 

гр. Варна, Район „Приморски“, кв. Виница, 

бившия пазар срещу магазин Макао 

Варна 

 

57.  16.09.2021 

/четвъртък/ 

от 09.00 ч. 

до 12.45 ч. 

гр. Варна, Район Аспарухово, пазара на  

ул. „Моряшка“ 

Варна 

 

от 13.45 ч. 

до 17.30 ч. 

гр. Варна, Район „Одесос“, площад 

“Лаврентий“ и ул. „Коста Тюлев“ 

Варна 

 

58.  17.09.2021 

/петък/ 

от 09.00 ч. 

до 12.45 ч. 

гр. Варна, Район „Младост“, паркинга до 

газостанцията на ул. „Вяра“ срещу бл.138 

Варна 

 

от 13.45 ч. 

до 17.30 ч. 

гр. Варна, Район „Владислав Варненчик“, 

паркинга до „Супермаркет 5“, срещу бл.302 

Варна 

 



НАЦИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ, ПОСЛЕДВАЩО ТРЕТИРАНЕ И 

ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ ОТ  ДОМАКИНСТВАТА 

 

59.  
18.09.2021 

/събота/ 

от 09.00 ч. 

до 14.00 ч. 

гр. Варна, сградата на Община Варна, до 

бариерата в близост до бул. „Осми приморски 

полк“ 

Варна 

 

60.  
24.09.2021 

/петък/ 

от 10.00 ч. 

до 16.00 ч. 

 Тунджа 

61.  27.09.2021 
/понеделник/ 

от 10.00 ч. 

до 13.00 ч. 

гр. Перник - Център, ул. „Физкултурна“ 

(паркинга до музея) 

Перник 

 

от 13.30 ч. 

до 16.30 ч. 

гр. Перник - кв. Изток, ул. „Благой Габров“ 

(пред кметство Изток) 

Перник 

 

62.  
28.09.2021 

/вторник/ 

от 10.00 ч. 

до 16.00 ч. 

гр. Радомир, пл. „Войнишко въстание“ 

 

Радомир 

 

63.  
29.09.2021 

/сряда/ 

от 10.00 ч. 

до 16.00 ч. 

гр. Русе, ул. "Шипка" № 33 Русе 

 

64.  
30.09.2021 

/четвъртък/ 

от 10.00 ч. 

до 16.00 ч. 

гр. Русе, ул. "Шипка" № 33 Русе 

 

65.  
05.10.2021 

/вторник/ 

от 10.00 ч. 

до 16.00 ч. 

гр. Козлодуй, паркинг пред сградата на 

общината 

Козлодуй 

 

66.  
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07.10.2021 

/четвъртък/ 

от 08.30 ч. 

до 14.30 ч. 

бул. "Янко Сакъзов" на входа на парк "Заимов" 

срещу ул. "Васил Априлов" 

Оборище / 

Столична 

67.  
08.10.2021 

/петък/ 

от 08.30 ч. 

до 14.30 ч. 

жк. Младост 4, на входа на парк "Сухото дере" 

откъм ул. "Самара" - бл. 440 

Младост / 

Столична 

68.  
09.10.2021 

/събота/ 

от 08.30 ч. 

до 14.30 ч. 

ул. „Плакалница“ № 51 

пред районна администрация "Подуяне" 

Подуяне / 

Столична 

69.  12.10.2021 

/вторник/ 

от 10.00 ч. 

до 12.30 ч. 

гр. Благоевград, ул. „Св. Иван Рилски“ и 

площад „Македония“, до сградата на Камерна 

опера Благоевград 

Благоевград 

 

от 13.00 ч. 

до 16.00 ч. 

гр. Благоевград, жк. „Еленово“, ул. „Георги 

Андрейчин“, в района на паркинга пред 

супермаркета 

Благоевград 

 

70.  13.10.2021 

/сряда/ 

от 10.00 ч. 

до 12.30 ч. 

гр. Благоевград, паркинга на ул. „Св. Димитър 

Солунски“ 26, в района на паркинга пред 

магазин „Лидл“ 

Благоевград 

 

от 13.00 ч. 

до 16.00 ч. 

гр. Благоевград, жк. „Струмско“,  

ул. „Освобождение“, в района на паркинга 

пред супермаркет Стоми 

Благоевград 

 

71.  
14.10.2021 

/четвъртък/ 

от 10.00 ч. 

до 16.00 ч. 

гр. Гоце Делчев, пл. „Македония“ 

пред Дома на Културата 

Гоце Делчев 

72.  
15.10.2021 

/петък/ 

от 10.00 ч. 

до 16.00 ч. 

гр. Разлог, паркинга на кръстовище между ул. 

“Ал. Стамболийски“ и ул. „Тодор Кондев“  

Разлог  

 

73.  
18.10.2021 

/понеделник/ 

от 10.00 ч. 

до 16.00 ч. 

гр. Велико Търново, паркинг в близост до 

микропазар в кв. „Бузлуджа“ 

Велико Търново 

 

74.  
19.10.2021 

/вторник/ 

от 10.00 ч. 

до 16.00 ч. 

гр. Велико Търново, паркинг на ул. „Симеон 

Велики“ срещу МОЛ - Велико Търново 

Велико Търново 

 

75.  
20.10.2021 

/сряда/ 

от 10.00 ч. 

до 16.00 ч. 

гр. Дряново, ул. ”Стефан Стамболов” (Ларго) Дряново 

 

76.  
22.10.2021 

/петък/ 

от 08.30 ч. 

до 11.30 ч. 

ул. "Кирил Дрангов" № 55 

пред районна администрация "Надежда" 

Надежда / 

Столична 

от 12.30 ч. 

до 15.30 ч. 

бул. "Хан Кубрат", зад бл. 328 

районна администрация "Връбница" 

Връбница / 

Столична 

77.  
25.10.2021 

/понеделник/ 

от 10.00 ч. 

до 16.00 ч. 

гр. Средец, пл. „България“ № 8 (пред сградата 

на Община Средец) 

Средец 

 

78.  
26.10.2020 

/вторник/ 

от 10.00 ч. 

до 16.00 ч. 

гр. Елхово, ул. „Георги С. Раковски“ № 28, 

паркинг пред читалище „Развитие -1893“ 

Елхово 

 

79.  
27.10.2021 

/сряда/ 

от 10.00 ч. 

до 16.00 ч. 

гр. Сливен, кв. Българка, паркинг извън 

хипермаркет Кауфланд 

Сливен  

80.  
28.10.2021 

/четвъртък/ 

от 10.00 ч. 

до 16.00 ч. 

гр. Сливен, кв. Българка, паркинг извън 

хипермаркет Кауфланд 

 

Сливен  



НАЦИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ, ПОСЛЕДВАЩО ТРЕТИРАНЕ И 

ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ ОТ  ДОМАКИНСТВАТА 

 

81.  
02.11.2021 

/вторник/ 

от 10.00 ч. 

до 16.00 ч. 

гр. Дупница Дупница 

 

82.  
03.11.2021 

/сряда/ 

от 10.00 ч. 

до 16.00 ч. 

гр. Банско, ул. „Дунав“ № 22 Банско  

83.  
05.11.2021 

/петък/ 

от 08.30 ч. 

до 14.30 ч. 

жк. Дървеница, паркинг пред читалище 

"Възраждане" (ул. "Иван Боримечката" № 6) 

Студентски / 

Столична 

84.  
10.11.2021 

/сряда/ 

от 10.00 ч. 

до 16.00 ч. 

с. Мирково, ул. „Александър Стамболийски“ 

№ 35 

Мирково 

 

85.  
11.11.2021 

/четвъртък/ 

от 10.00 ч. 

до 16.00 ч. 

гр. Правец, паркинга на автогара Правец Правец  

 

86.  
15.11.2021 

/понеделник/ 

от 10.00 ч. 

до 16.00 ч. 

гр. Стара Загора, паркинг до парк „Зелен клин“ 

/в процес на утвърждаване/ 

Стара Загора 

 

87.  
16.11.2021 

/вторник/ 

от 10.00 ч. 

до 16.00 ч. 

гр. Стара Загора, паркинг парк 

„Артилерийски“, до ул. „Одринска епопея“ /в 

процес на утвърждаване/ 

Стара Загора  

 

88.  
17.11.2021 

/сряда/ 

от 10.00 ч. 

до 16.00 ч. 

гр. Раднево, ул. „Митьо Станев“ № 1 Раднево 

 

 

Легенда 

 
Столична община  

 

Общини от страната 
 
В процес на утвърждаване 

 


