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№ 
Населено 

място 

Обслужвано 

население 

Брой точки 

(места)  

Местоположение  

(улица, №, друго) 

Всяка точка (място) включва 2 контейнера 

тип „иглу“ (с повдигане от горната част и 

изпразване от дъното) с вместимост 1,5 м3 

1. село Иваново 1 бр. жълт контейнер 
(за хартия и картон, пластмаса и метали)  

 

1 бр. зелен контейнер 
(за стъкло) 1. Иваново  805 5 

1. ул. „Олимпийска” - срещу Общината 

2. ул. „Олимпийска” - до старата Поща 

3. ул. „М. Палаузов” - до детската площадка  

4. ул. „В. Бобилов” - до детската площадка 

5. ул. „Й. Йовков” - до детската площадка 

2. село Щръклево 

2. Щръклево 2372 10 

1. ул. „Тракия” - пазара до Русинка Казакова 

  2. ул. “Родопи“ - под градинката, срещу ул. 

“Отец Паисий“ 

3. ул. “Хр. Ботев“ - до входа на училището 

4. ул. “Розова долина“ - площада пред 

магазините на КООП и Барие 

5. ул.“Здравец“ - в градинката на линия с 

военните блокове посока училище – ромска 

махала 

6. ул. “Отец Паисий“ - отляво на Венелин 

Обретенов, срещу трафопоста 

7. ул. “Иван Вазов“ - до магазина на КООП 

8. ул. “Младост“ - до магазина на Иван Петров 

9. ул. “Възраждане“-  в парка до Галя Маркова 

10. ул. „Хр. Ботев“ - пред фурната 

3. село Пиргово 

3. Пиргово  1206 5 

1. ул. „Пиргос” № 14 - зоомагазин 

2. ул. „Дунав” № 29Б – магазин Теди и Гого 

3. ул. „Пиргос” - КООП  
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№ 
Населено 

място 

Обслужвано 

население 

Брой точки 

(места)  

Местоположение  

(улица, №, друго) 

Всяка точка (място) включва 2 контейнера 

тип „иглу“ (с повдигане от горната част и 

изпразване от дъното) с вместимост 1,5 м3 

4. кръстовище ул. „В. Левски” и ул. „Пиргос” 

– пл. Ана Вентура 
1 бр. жълт контейнер 

(за хартия и картон, пластмаса и метали)  

 

1 бр. зелен контейнер 
(за стъкло) 

5. ул. „Пиргос” № 96А – магазин Жанели 

4. село Сваленик 

4. Сваленик  778 5 

1. пл. „Демокрация” - магазин КООП 

2. ул. „Р. Д. Гладов” – спирка 

3. ул. „Никола Петков” – бензиностанция 

4. ул. „Демокрация” – пункт за изкупуване на 

мляко 

5. ул. „Иван Вазов” - магазин 

  5.   село Нисово 

5. Нисово  48 1 1. ул. „Цар Освободител” № 34 

6. село Кошов 

6. Кошов 219 2 
1. ул. „Хан Аспарух” № 17 

2. ул. „Хан Аспарух” № 43 

7. село Божичен 

7. Божичен  96 2 
1. ул. „Балкан” № 9 

2. ул. „Балкан” № 35 

8. село Тръстеник 

8. Тръстеник  1463 7 

1. ул. „Шести септември” – срещу магазин 

Алятин Акифов 

2. ул. „Шести септември” – до автобусната 

спирка в южния квартал 

3. ул. „Шести септември” – до кметството 

4. ул. „Шести септември” – до бившия тото 

пункт 

5. ул. „Шести септември” – до магазин КООП  
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№ 
Населено 

място 

Обслужвано 

население 

Брой точки 

(места)  

Местоположение  

(улица, №, друго) 

Всяка точка (място) включва 2 контейнера 

тип „иглу“ (с повдигане от горната част и 

изпразване от дъното) с вместимост 1,5 м3 

6. ул. „Дунав” – до магазин Светла Йорданова 1 бр. жълт контейнер 
(за хартия и картон, пластмаса и метали)  

 

1 бр. зелен контейнер 
(за стъкло) 

7. ул. „Русчук” – до детската градина 

9. село Церовец 

9. Церовец  50 1 1. ул. „Ал. Стамболийски” № 2 

10. село Красен 

10

. 
Красен 570 4 

1. ул. „Ал. Стамболийски” № 12  

2. ул. „Пирин” № 17 

3. ул. „Възраждане” № 1 

4. ул. „Стара планина” № 16 

11. село Табачка 

11

. 
Табачка  60 1 

1. ул. „Васил Левски” - срещу читалището 

12. село Червен 

12

. 
Червен  139 2 

1. ул. „Баба Тонка“ - до хр. магазин 

2. ул. „Баба Тонка” - в края на обръщалото 

13. село Мечка, вкл. с.о. Стълпище 

13

. 

Мечка, вкл. 

с.о. Стълпище 
532 3 

1. ул. „Македония” № 1 

2. ул. „Цар Борис Първи” № 33 

3. ул. „Рибарска” № 3 

ОБЩО  48  

 

 

 

 


