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Административен договор № Д-34-138/08.09.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за проект 

„Демонстриране на система за разделно събиране на текстилни изделия, повторна употреба, подготовка за повторна 

употреба и изработка на килими от негоден за повторна употреба текстил“, регистриран в ИСУН 2020 с № 

BG16М1ОР002-2.009-0018 по процедура за подбор на проекти № BG16М1ОР002-2.009 „Изпълнение на 

демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“ на Оперативна програма „Околна среда 

2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие 

 

 

„Демонстриране на система за разделно събиране на текстилни изделия, 

повторна употреба, подготовка за повторна употреба и изработка на килими 

от негоден за повторна употреба текстил“ 

ИСУН 2020 № BG16М1ОР002-2.009-0018-С01 

 

ПУНКТ ЗА МОБИЛНО СЪБИРАНЕ НА ТЕКСТИЛНИ ОТПАДЪЦИ 

Мобилното събиране на текстилни отпадъци ще се извършва всяка трета събота от 

месеца в часовия диапазон от 10:00 ч. до 13:00 ч., в различни райони на града, по график:  

 

 

 

 

 

 

 

След 18.09.2021г. мобилното събиране на текстилни отпадъци ще продължи да се извършва 

всяка трета събота от месеца в часовия диапазон от 10:00 ч. до 13:00 ч. в различни райони на 

града по оповестен график на сайта на проекта: www.lifefortextilewaste.bg. 

СТАЦИОНАРЕН КОНТЕЙНЕР ЗА ТЕКСТИЛНИ ОТПАДЪЦИ 

Специализиран контейнер за разделно събиране на текстилни отпадъци може да откриете 

в двора на центъра за сортиране на „Евротекс“ ЕООД, на адрес гр. Варна, Западна 

промишлена зона, сградата на Печатница – Изток. Контейнерът е достъпен всеки делничен 

ден от 06:00 ч. до 20:00 ч. и през уикендите от 08:00 ч. до 18:00 ч. 

Дата Час Място, гр. Варна 

19.06.2021               от 10:00 часа до 13:00 

часа 

пазар Чаталджа, паркинга до 

заведение Мъфин 

17.07.2021   от 10:00 часа до 13:00 

часа 

жк. Чайка – пазар Чайка 

21.08.2021 от 10:00 часа до 13:00 

часа 

жк. Вл. Варненчик – парка, до 

заведението в парка и ъгъла с 

училището 

18.09.2021 от 10:00 часа до 13:00 

часа 

жк. Младост – паркинга пред Ледена 

пързалка 
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