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Регионална инспекция по околната среда и водите – Варна 
 

 9000, гр. Варна,  ул. “Ян Палах” №4 
 

Тел: (+35952)678 884, Факс: (+35952) 634593, e-mail: riosv-vn@mbox.contact.bg, www.riosv-varna.org 

 
                                                                              РЕШЕНИЕ 

 
 

                                           № 03 - ДО - 497 - 02 от 26. 01. 2011 г. 
 

На основание чл. 45, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за управление на 

отпадъците, 

 
                                                                         РАЗРЕШАВАМ 

 
                                                      за срок от 26. 01. 2011 г. до 01.01.2015 г. 
 
 

на “ЕКОТРАНС 2010” ЕООД, ЕИК 201164442, с адрес на управление: област Варна, община 

Варна, гр. Варна, район “Одесос”, ул. “Патриарх Евтимий” № 23, ет. 5, ап. 15, с лице отговорно за 

управлението: Атанас Василев Атанасов, адрес: област Варна, община Варна, гр. Варна, район “Одесос”, 
ул. “Патриарх Евтимий” № 23, ет. 5, ап. 15, сл. тел: 0887/ 933 171. 

I. Да извършва дейности по: 

 Т – събиране и транспортиране; 

 R 13 – съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите от R1 до 

R12, освен временното съхраняване до събирането им от мястото на образуване, на обекти: 

 1. На Площадка № 1 с местонахождение област Варна, община Варна, гр. Варна, ул. “Андрей 

Сахаров” № 1, да се извършва дейност по R 13 (съхраняване на отпадъци до извършване на която и 

да е от операциите от R1 до R12, освен временното съхраняване до събирането им от мястото на 

образуване) на отпадъците, посочени в Таблица 1. 

        2. На територията на Република България да се извършва дейност по Т (събиране и 

транспортиране) на отпадъците, посочени в Таблица 1: 

                                                                                                                                                            Таблица 1 

Вид на отпадъка 
Код Наименование 

Дейности, 
кодове 

 

Количест
во 

(тон/год) 

Произход Състав и 
свойства 

№ 

1 2 3 4 5 6 
1 02 01 08*  Агрохимични 

отпадъци, 
съдържащи 
опасни вещества 

Т- събиране и 
транспортиране  

1000 От физически и 
юридически 
лица  

 Н 14  

2 04 02 19* Утайки от 
пречистване на 
отпадъчни води 
на мястото на 
образуване, 
съдържащи 
опасни вещества 

Т- събиране и 
транспортиране 

1000 От юридически 
лица 

Утайки,      
Н 14  



 

 

3 04 02 22 Отпадъци от 
обработени 
текстилни влакна 

Т- събиране и 
транспортиране 

1000 От юридически 
лица 

Твърди, 
неопасни 

4 05 01 03* Дънни утайки от 
резервоари 

Т- събиране и 
транспортиране 

1000 От юридически 
лица 

Утайки,     
Н 6, Н 14  

5 05 01 05* Разливи от нефт и 
нефтопродукти 

Т- събиране и 
транспортиране 

1000 От юридически 
лица 

Н 6 и Н 14  
 

6 05 01 06* Утайки от 
нефтопродукти, 
получени от 
дейности по 
поддръжка на 
инсталации или 
оборудване 

Т- събиране и 
транспортиране 

1000 От юридически 
лица 

Утайки,     
Н 6, Н 14  
 

7 07 04 13* Твърди отпадъци, 
съдържащи 
опасни вещества 

Т- събиране и 
транспортиране 

1000 От физически и 
юридически 
лица 

Твърди,     
Н 14 

8 08 01 11* Отпадъчни бои и 
лакове, 
съдържащи 
органични 
разтворители или 
други опасни 
вещества 

Т- събиране и 
транспортиране; 
R 13 – 
съхраняване на 
отпадъци до 
извършване на 
която и да е от 
операциите от R1 
до R12, освен 
временното 
съхраняване до 
събирането им от 
мястото на 
образуване 

100 От физически и 
юридически 
лица 

Н 14  

9 08 03 14* Утайки от 
печатарски 
мастила, 
съдържащи 
опасни вещества 

Т- събиране и 
транспортиране 

100 От физически и 
юридически 
лица 

Утайки,     
Н 14 

10 08 03 17* Отпадъчен тонер 
за печатане, 
съдържащ опасни 
вещества 

Т- събиране и 
транспортиране 

100 От физически и 
юридически 
лица 

Н 14 

11 08 04 11* Утайки от лепила/ 
адхезиви и 
уплътняващи 
материали, 
съдържащи 
органични 
разтворители или 
други опасни 
вещества 

Т- събиране и 
транспортиране 

1000 От юридически 
лица 

Утайки,     
Н 14 

12 10 11 19* Твърди отпадъци 
от пречистване на 
отпадъчни води 
на мястото на 
образуване, 
съдържащи 
опасни вещества 

Т- събиране и 
транспортиране 

1000 От юридически 
лица 

Твърди,     
Н 14 

13 10 12 01 Отпадъчна смес 
преди термично 
обработване 

Т- събиране и 
транспортиране 

1000 От юридически 
лица 

Твърди, 
неопасни 

14 10 12 06 Отпадъчни 
леярски форми 

Т- събиране и 
транспортиране 

1000 От юридически 
лица 

Твърди, 
неопасни 



 

 

15 10 12 08 Отпадъчни 
керамични 
изделия, тухли, 
керемиди, плочки 
и строителни 
материали (след 
термично 
обработване) 

Т- събиране и 
транспортиране 

1000 От юридически 
лица 

Твърди, 
неопасни 

16 10 12 13 Утайки от 
пречистване на 
отпадъчни води 
на мястото на 
образуване 

Т- събиране и 
транспортиране 

1000 От пречистване 
на отпадъчни 
води 

Утайки, 
неопасни 

17 11 01 09* Утайки и 
филтърен кек, 
съдържащи 
опасни вещества 

Т- събиране и 
транспортиране 

1000 От юридически 
лица 

Утайки,     
Н 14 

18 11 01 99 Отпадъци, 
неупоменати 
другаде 

Т- събиране и 
транспортиране 

1000 От физически и 
юридически 
лица 

Неопасни 

19 12 01 07* Машинни масла 
на минерална 
основа, 
несъдържащи 
халогенни 
елементи (с 
изключение на 
емулсии и 
разтвори) 

Т- събиране и 
транспортиране; 
R 13- 
съхраняване на 
отпадъци до 
извършване на 
която и да е от 
операциите от R1 
до R12, освен 
временното 
съхраняване до 
събирането им от 
мястото на 
образуване 

500 От физически и 
юридически 
лица 

Въглеводо- 
роди, Н7 и 
Н 14 

20 12 01 09* Машинни 
емулсии и 
разтвори, 
несъдържащи 
халогенни 
елементи 

Т- събиране и 
транспортиране; 
R 13- 
съхраняване на 
отпадъци до 
извършване на 
която и да е от 
операциите от R1 
до R12, освен 
временното 
съхраняване до 
събирането им от 
мястото на 
образуване 

500 От физически и 
юридически 
лица  

Въглеводо-
роди, Н7 и 
Н 14 

21 12 01 14* Утайки от 
машинно 
обработване, 
съдържащи 
опасни вещества 

Т- събиране и 
транспортиране 

1000 От юридически 
лица 

Утайки,     
Н 14 

22 12 03 01* Промивни води Т- събиране и 
транспортиране 

1000 От юридически 
лица 

Течни, Н 14 

23 12 03 02* Отпадъци от 
обезмасляване с 
пара 

Т- събиране и 
транспортиране 

1000 От юридически 
лица 

Въглеводо-
роди, Н7 и 
Н 14 



 

 

24 13 01 10* Нехлорирани 
хидравлични 
масла на 
минерална основа 

Т- събиране и 
транспортиране  
R 13- 
съхраняване на 
отпадъци до 
извършване на 
която и да е от 
операциите от R1 
до R12, освен 
временното 
съхраняване до 
събирането им от 
мястото на 
образуване 

500 От физически и 
юридически 
лица  

Въглеводо-
роди, Н7 и 
Н 14 

25 13 01 11* Синтетични 
хидравлични 
масла  

Т- събиране и 
транспортиране  
R 13- 
съхраняване на 
отпадъци до 
извършване на 
която и да е от 
операциите от R1 
до R12, освен 
временното 
съхраняване до 
събирането им от 
мястото на 
образуване 

500 От физически и 
юридически 
лица  

Въглеводо-
роди, Н7 и 
Н 14 

26 13 01 13* Други 
хидравлични 
масла  

Т- събиране и 
транспортиране  
R 13- 
съхраняване на 
отпадъци до 
извършване на 
която и да е от 
операциите от R1 
до R12, освен 
временното 
съхраняване до 
събирането им от 
мястото на 
образуване 

500 От физически и 
юридически 
лица  

Въглеводо-
роди, Н7 и 
Н 14 

27 13 02 05* Нехлорирани 
моторни, 
смазочни и масла 
за зъбни предавки 
на минерална 
основа 

Т- събиране и 
транспортиране  
R 13- 
съхраняване на 
отпадъци до 
извършване на 
която и да е от 
операциите от R1 
до R12, освен 
временното 
съхраняване до 
събирането им от 
мястото на 
образуване 

500 От физически и 
юридически 
лица  

Въглеводо-
роди, Н7 и 
Н 14 



 

 

28 13 02 06* Синтетични 
моторни и 
смазочни масла и 
масла за зъбни 
предавки 

Т- събиране и 
транспортиране  
R 13- 
съхраняване на 
отпадъци до 
извършване на 
която и да е от 
операциите от R1 
до R12, освен 
временното 
съхраняване до 
събирането им от 
мястото на 
образуване 

500 От физически и 
юридически 
лица  

Въглеводо-
роди, Н7 и 
Н 14 

29 13 02 08* Други моторни, 
смазочни и масла 
за зъбни предавки 

Т- събиране и 
транспортиране  
R 13- 
съхраняване на 
отпадъци до 
извършване на 
която и да е от 
операциите от R1 
до R12, освен 
временното 
съхраняване до 
събирането им от 
мястото на 
образуване 

500  От физически и 
юридически 
лица  

Въглеводо-
роди, Н7 и 
Н 14 

30 13 03 07* Нехлорирани 
изолационни и 
топлопредаващи 
масла на 
минерална основа 

Т- събиране и 
транспортиране  
R 13- 
съхраняване на 
отпадъци до 
извършване на 
която и да е от 
операциите от R1 
до R12, освен 
временното 
съхраняване до 
събирането им от 
мястото на 
образуване 

500 От физически и 
юридически 
лица  

Въглеводо-
роди, Н7 и 
Н 14 

31 13 03 08* Синтетични 
изолационни и 
топлопредаващи 
масла  

Т- събиране и 
транспортиране  
R 13- 
съхраняване на 
отпадъци до 
извършване на 
която и да е от 
операциите от R1 
до R12, освен 
временното 
съхраняване до 
събирането им от 
мястото на 
образуване 

500 От физически и 
юридически 
лица  

Въглеводо-
роди, Н7 и 
Н 14 



 

 

32 13 03 10* Други 
изолационни и 
топлопредаващи 
масла  

Т- събиране и 
транспортиране  
R 13- 
съхраняване на 
отпадъци до 
извършване на 
която и да е от 
операциите от R1 
до R12, освен 
временното 
съхраняване до 
събирането им от 
мястото на 
образуване 

500 От физически и 
юридически 
лица  

Въглеводо-
роди, Н7 и 
Н 14 

33 13 04 01* Трюмови масла от 
речно 
корабоплаване   

Т- събиране и 
транспортиране  
R 13- 
съхраняване на 
отпадъци до 
извършване на 
която и да е от 
операциите от R1 
до R12, освен 
временното 
съхраняване до 
събирането им от 
мястото на 
образуване 

500 От физически и 
юридически 
лица  

Въглеводо-
роди, Н7 и 
Н 14 

34 13 04 03* Трюмови масла от 
други видове 
корабоплаване  

Т- събиране и 
транспортиране  
R 13- 
съхраняване на 
отпадъци до 
извършване на 
която и да е от 
операциите от R1 
до R12, освен 
временното 
съхраняване до 
събирането им от 
мястото на 
образуване 

500 От физически и 
юридически 
лица  

Въглеводо-
роди, Н7 и 
Н 14 

35 13 05 03* Утайки от 
маслоуловителни 
шахти 
(колектори) 

Т- събиране и 
транспортиране  

500 От 
маслоуловител
ни шахти 
(колектори) 

Въглеводо-
роди, Н7 и 
Н 14 

36 13 05 06*  Масло от 
маслено-водни 
сепаратори  

Т- събиране и 
транспортиране  
R 13- 
съхраняване на 
отпадъци до 
извършване на 
която и да е от 
операциите от R1 
до R12, освен 
временното 
съхраняване до 
събирането им от 
мястото на 
образуване 

500 От юридически 
лица 

Въглеводо-
роди, Н7 и 
Н 14 

37 13 07 01* Газьол, котелни и 
дизелово гориво 

Т- събиране и 
транспортиране  

2000 От физически и 
юридически 
лица 

Въглеводо-
роди, Н7 и 
Н 14 



 

 

38 13 07 03* Други горива 
(включително 
смеси) 

Т- събиране и 
транспортиране 

2000 От физически и 
юридически 
лица 

Въглеводо-
роди, Н7 и 
Н 14 

39 15 01 10*  Опаковки, 
съдържащи 
остатъци от 
опасни вещества 
или замърсени с 
опасни вещества   

Т- събиране и 
транспортиране  
R 13- 
съхраняване на 
отпадъци до 
извършване на 
която и да е от 
операциите от R1 
до R12, освен 
временното 
съхраняване до 
събирането им от 
мястото на 
образуване 

500 От физически и 
юридически 
лица 

Твърди,     
Н 14 

40 15 02 02* Абсорбенти, 
филтърни 
материали 
(включително 
маслени филтри, 
неупоменати 
другаде), кърпи за 
изтриване и 
предпазни 
облекла, 
замърсени с 
опасни вещества  

Т- събиране и 
транспортиране  
R 13- 
съхраняване на 
отпадъци до 
извършване на 
която и да е от 
операциите от R1 
до R12, освен 
временното 
съхраняване до 
събирането им от 
мястото на 
образуване 

2000 От физически и 
юридически 
лица 

Въглеводо-
роди, Н7 и 
Н 14 

41 15 02 03 Абсорбенти, 
филтърни 
материали кърпи 
за изтриване и 
предпазни 
облекла, различни 
от упоменатите в 
15 02 02 

Т- събиране и 
транспортиране  
R 13- 
съхраняване на 
отпадъци до 
извършване на 
която и да е от 
операциите от R1 
до R12, освен 
временното 
съхраняване до 
събирането им от 
мястото на 
образуване 

1000 От физически и 
юридически 
лица 

Неопасни 

42 16 01 03   Излезли от 
употреба гуми  

Т- събиране и 
транспортиране  
R 13- 
съхраняване на 
отпадъци до 
извършване на 
която и да е от 
операциите от R1 
до R12, освен 
временното 
съхраняване до 
събирането им от 
мястото на 
образуване 

500 От физически и 
юридически 
лица 

Твърди, 
неопасни 



 

 

43 16 01 07* Маслени филтри  Т- събиране и 
транспортиране  
R 13- 
съхраняване на 
отпадъци до 
извършване на 
която и да е от 
операциите от R1 
до R12, освен 
временното 
съхраняване до 
събирането им от 
мястото на 
образуване 

1000 От физически и 
юридически 
лица 

Въглеводо-
роди,  Н 7 и 
Н 14 

44 16 01 14* Антифризни 
течности, 
съдържащи 
опасни вещества 

Т- събиране и 
транспортиране  

150 От физически и 
юридически 
лица 

Течни, Н 14 

45 16 01 19 Пластмаси Т- събиране и 
транспортиране 

100 От физически и 
юридически 
лица 

Твърди, 
неопасни 

46 16 01 20 Стъкло Т- събиране и 
транспортиране 

100 От физически и 
юридически 
лица 

Твърди, 
неопасни 

47 16 02 15* Опасни 
компоненти, 
отстранени от 
излязло от 
употреба 
оборудване 

Т- събиране и 
транспортиране 

100 От физически и 
юридически 
лица 

Твърди,     
Н 14 

48 16 03 03* Неорганични 
отпадъци, 
съдържащи 
опасни вещества 

Т- събиране и 
транспортиране 

500 От физически и 
юридически 
лица 

Н 14 

49 16 03 05* Органични 
отпадъци, 
съдържащи 
опасни вещества 

Т- събиране и 
транспортиране 

500 От физически и 
юридически 
лица 

Н 14 

50 16 06 01* Оловни 
акумулаторни 
батерии  

Т- събиране и 
транспортиране 
R 13- 
съхраняване на 
отпадъци до 
извършване на 
която и да е от 
операциите от R1 
до R12, освен 
временното 
съхраняване до 
събирането им от 
мястото на 
образуване 

1000 От физически и 
юридически 
лица 

Твърди,     
Н 8, H 14 



 

 

51 16 06 02* Ni – Cd батерии  Т- събиране и 
транспортиране 
R 13- 
съхраняване на 
отпадъци до 
извършване на 
която и да е от 
операциите от R1 
до R12, освен 
временното 
съхраняване до 
събирането им от 
мястото на 
образуване 

1000 От физически и 
юридически 
лица 

Твърди,     
Н 8, H14 

52 16 07 08* Отпадъци, 
съдържащи масла 
и нефтопродукти 

Т- събиране и 
транспортиране 

500 От физически и 
юридически 
лица 

Въглеводо-
роди,  Н 7 и 
Н 14 

53 16 11 06 Облицовъчни и 
огнеопорни 
материали от 
неметалургични 
процеси, 
различни от 
упоменатите в 16 
11 05 

Т- събиране и 
транспортиране 

1000 От юридически 
лица 

Твърди, 
неопасни 

54 17 02 01 Дървесен 
материал 

Т- събиране и 
транспортиране 

500 От физически и 
юридически 
лица 

Твърди, 
неопасни 

55 17 05 03* Почва и камъни, 
съдържащи 
опасни вещества 

Т- събиране и 
транспортиране 

5000 От физически и 
юридически 
лица 

Твърди,     
Н 14 

56 17 05 05* Изкопани земни 
маси, съдържащи 
опасни вещества 

Т- събиране и 
транспортиране 

5000 От физически и 
юридически 
лица 

Твърди,     
Н 14 

57 17 06 01* Изолационни 
материали, 
съдържащи азбест 

Т- събиране и 
транспортиране 

5000 От физически и 
юридически 
лица 

Твърди,     
Н 14 

58 17 06 05* Строителни 
материали, 
съдържащи азбест 

Т- събиране и 
транспортиране 

5000 От физически и 
юридически 
лица 

Твърди,     
Н 14 

59  18 01 01 Остри 
инструменти (с 
изключение на 18 
01 03) 

Т- събиране и 
транспортиране 

5 От хуманното 
здравеопазване 

  Твърди 
 

60  18 01 02 Телесни части и 
органи, 
включително 
банки за кръв и 
кръвни продукти 
(с изключение на 
18 01 03) 

Т- събиране и 
транспортиране 

5 От хуманното 
здравеопазване 

   Твърди 
 

61 18 01 03* Отпадъци, чието 
събиране и 
обезвреждане е 
обект на 
специални 
изисквания, с 
оглед 
предотвратяване 
на инфекции 

Т- събиране и 
транспортиране 

50 От хуманното 
здравеопазване 

  Твърди, Н 9 



 

 

62 19 01 11* Дънна пепел и 
шлака, 
съдържащи 
опасни вещества 

Т- събиране и 
транспортиране 

2000 От юридически 
лица 

Н 14 

63 19 02 05* Утайки от 
физико-химично 
обработване, 
съдържащи 
опасни вещества 

Т- събиране и 
транспортиране 

2000 От юридически 
лица 

Утайки,     
Н 14 

64 19 08 05 Утайки от 
пречистване на 
отпадъчни води 
от населени места 

Т- събиране и 
транспортиране 

2000 От пречистване 
на отпадъчни 
води 

Утайки 

65 19 08 13* Утайки, 
съдържащи 
опасни вещества 
от други видове 
пречистване на 
промишлени 
отпадъчни води 

Т- събиране и 
транспортиране 

2000 От пречистване 
на отпадъчни 
води 

Утайки,     
Н 14 

66 19 08 14 Утайки, от други 
видове 
пречистване на 
промишлени 
отпадъчни води, 
различни от 
упоменатия в 19 
08 13 

Т- събиране и 
транспортиране 

2000 От пречистване 
на отпадъчни 
води 

Утайки 

67 19 09 05 Наситени или 
отработени 
йонообменни 
смоли 

Т- събиране и 
транспортиране 

1000 От юридически 
лица 

Твърди 

68 19 12 02 Черни метали Т- събиране и 
транспортиране 

500 От механично 
третиране на 
отпадъци 

Твърди 

69 19 12 03 Цветни метали Т- събиране и 
транспортиране 

100 От механично 
третиране на 
отпадъци 

Твърди 

70 20 01 21* Флуоресцентни 
тръби и други 
отпадъци, 
съдържащи живак 

Т- събиране и 
транспортиране  
R 13- 
съхраняване на 
отпадъци до 
извършване на 
която и да е от 
операциите от R1 
до R12, освен 
временното 
съхраняване до 
събирането им от 
мястото на 
образуване 

100 От физически и 
юридически 
лица 

Живак, 
стъкло,  
Н6, Н14 

 



 

 

 


