
 

Р Е П УБЛ И К А БЪЛ Г АР И Я  
 М и н и с т е р с т в о  н а  ок ол н а т а  с р е д а  и  в од и т е  
 Регионална инспекция по околната среда и водите - Варна 
 
  

          9000, гр. Варна, ул. “Ян Палах” № 4 
Тел: (+35952) 678 864, Факс: (+35952) 634 593 

 
 

  
 

РЕШЕНИЕ 

 

№ 03 - ДО - 261 - 06 / 14. 03. 2011 г. 

 

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

 

 

РАЗРЕШАВАМ 

 

за срок от  14. 03. 2011 г. до 01.01.2012 г. 

 

               на ЕТ “СКОРПИОН – 94 – ВЛАДИМИР ЦВЕТАНОВ”, БУЛСТАТ 103656637, с адрес на 

управлението: област Варна, община Варна, гр. Варна, ж.к. “Вл. Варненчик”,  бл. 218, вх. 7, ап. 194, с лице, 

отговорно за управлението: Владимир Каменов Цветанов, адрес: област Варна, община Варна, гр. Варна, 

ж.к. “Вл. Варненчик” бл. 218, Вх. 7, ап. 194, сл.тел. 052/ 565 706 . 

 

І. Да извършва дейности по: 

• Т - транспортиране; 

• R 13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите от R 1 до R 12, 

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

1. Площадка № 1 с местонахождение: от обекти на територията на области Варна (с изключение на 

община Бяла) и Добрич, съгласно сключени договори с контрагенти за транспортиране на опасни и 

производствени отпадъци до съоръжения и инсталации,  операторите, на които притежават съответния 

документ по чл. 12 от Закона за управление на отпадъците. 

              На посочената площадка да се извършват дейности по Т - транспортиране за отпадъците посочени 

в таблицата: 

Вид на отпадъка 
Код Наименование 

Дейности, 
кодове  
 

Количест 
во 
(тон/год.) 

Произход Състав и 
свойства 

        
№ 

1 2 3 4 5 6 

1 02 02 01 Утайки от измиване 
и почистване 

Т – 
транспортиране 

50 От юридически и 
физически лица 

Течни 



2 02 02 04 Утайки от 
пречистване на 
отпадъчни води на 
мястото на 
образуването им 

Т – 
транспортиране 

50 От юридически и 
физически лица 

Течни 

3 02 03 01 Утайки от 
измиване, 
почистване, белене, 
центрофугиране и 
сепариране/разделя
не 

Т – 
транспортиране 

50 От юридически и 
физически лица 

Течни 

4 02 03 05 Утайки от 
пречистване на 
отпадъчни води на 
мястото на 
образуването им 

Т – 
транспортиране 

50 От юридически и 
физически лица 

Течни 

5 02 05 02  Утайки от 
пречистване на 
отпадъчни води на 
мястото на 
образуването им 

Т – 
транспортиране 

50 От юридически и 
физически лица 

Течни 

6 02 07 02 Отпадъци от 
алкохолна 
дестилация 

Т – 
транспортиране 

50 От юридически и 
физически лица 

Твърди 

7 02 07 05 Утайки от 
пречистване на 
отпадъчни води на 
мястото на 
образуването им 

Т – 
транспортиране 

50 От юридически и 
физически лица 

Течни 

8 05 01 03* Дънни утайки от 
резервоари 

Т – 
транспортиране  

10000 От юридически 
лица 

Течни 

9 05 01 05* Разливи от нефт и 
нефтопродукти 

Т – 
транспортиране  

10000 От юридически 
лица 

Течни 

10 05 01 06* Утайки от нефто 
продукти, получени 
от дейности по 
поддръжка на 
инсталации или 
оборудване 

Т – 
транспортиране 

10000 От юридически 
лица 

Течни 
Н 6 

11 06 02 01* Калциев хидроксид Т – 
транспортиране 

5000 От юридически 
лица 

Течни 
Н 6 

12 07 02 13 Отпадъци от 
пластмаси 

Т – 
транспортиране 

50 От физически и 
юридически лица 

Твърди 

13 07 04 13* Твърди отпадъци, 
съдържащи опасни 
вещества 

Т – 
транспортиране 

50 От физически и 
юридически лица 

Н7 
Н14 

14 07 06 11* Утайки от 
пречистване на 
отпадъчни води на 
мястото на 
образуване, 
съдържащи опасни 
вещества 

Т – 
транспортиране 

50 От физически и 
юридически лица 

Н14 

15 07 06 12 Утайки от 
пречистване на 
отпадъчни води на 
мястото на 
образуване, 
различни от 
упоменатите в 07 05 
11 

Т – 
транспортиране 

50 От физически и 
юридически лица 

Течни 



16 08 01 11* Отпадъчни бои и 
лакове, съдържащи 
органични 
разтворители или 
други опасни 
вещества 

Т – 
транспортиране 

50 От юридически и 
физически лица 

Н7 
Н14 

17 08 01 13* Утайки от бои или 
лакове, съдържащи 
органични 
разтворители или 
други опасни 
вещества 

Т – 
транспортиране 

50 От юридически и 
физически лица 

Н14 

18 08 04 09* Отпадъчни 
лепила/адхезиви и 
уплътняващи 
материали, 
съдържащи 
органични 
разтворители или 
други опасни 
вещества 

Т – 
транспортиране 

50 От юридически и 
физически лица 

Н7 
Н14 

19 08 01 15* Утайки от водни 
разтвори, 
съдържащи бои или 
лакове, съдържащи 
органични 
разтворители или 
други опасни 
вещества 

Т – 
транспортиране 

5000 От юридически 
лица 

Течни 
Н 7 

20 10 01 01 Сгурия, шлака и 
дънна пепел от 
котли(с изключение 
на пепел от котли, 
упомената в 10 01 
04) 

Т – 
транспортиране 

50 От юридически и 
физически лица 

Твърди 

21 10 01 14* Сгурия, шлака и 
дънна пепел от 
процеси на 
съвместно изгаряне, 
съдържащи опасни 
вещества 

Т – 
транспортиране 

50 От юридически и 
физически лица 

Н14 

22 10 01 15 Сгурия, шлака и 
дънна пепел от 
процеси на 
съвместно изгаряне, 
различни от 
упоменатите в 10 01 
14 

Т – 
транспортиране 

50 От юридически и 
физически лица 

Твърди 

23 10 10 03 Шлака от пещи Т – 
транспортиране 

50 От юридически и 
физически лица 

Твърди 

24 12 01 01 Стърготини, 
стружки и изрезки 
от черни метали 

Т – 
транспортиране 

50 От юридически и 
физически лица 

Твърди 

25 12 01 16* Отпадъчни 
материали от 
струйно почистване 
на 
повърхности/бласти
ране, съдържащи 
опасни вещества 

Т – 
транспортиране 

50 От юридически и 
физически лица 

Н7 
Н14 



26 12 01 07* Машинни масла на 
минерална основа, 
несъдържащи 
халогенни елементи 
(с изключение на 
емулсии и разтвори) 

Т – 
транспортиране 

50 От юридически и 
физически лица 

Н7 
Н14 

27 12 01 09* Машинни емулсии и 
разтвори, 
несъдържащи 
халогенни елементи 

Т – 
транспортиране 

50000 От юридически 
лица 

Н 6 

28 12 03 01* Промивни води Т – 
транспортиране 

5000 От юридически 
лица 

Н 6 

29 12 03 02* Отпадъци от 
обезмасляване с 
пара 

Т – 
транспортиране 

10000 От юридически 
лица 

Н 6 

30 13 01 10* Нехлорирани 
хидравлични масла 
на минерална 
основа 

Т – 
транспортиране 

50 От юридически 
лица, от оборудване 

Н 6 

31 13 01 11* Синтетични 
хидравлични масла 

Т – 
транспортиране 

50 От юридически 
лица, от оборудване 

Н 6 

32 13 01 13* Други хидравлични 
масла 

Т – 
транспортиране 

50 От юридически 
лица, от оборудване 

Н 6 

33 13 02 05* Нехлорирани 
моторни, смазочни 
масла за зъбни 
предавки 

Т – 
транспортиране 

50 От юридически 
лица 

Н 6 

34 13 02 06 * Синтетични 
моторни, смазочни 
масла и за зъбни 
предавки 

Т – 
транспортиране 

50 От юридически 
лица 

Въглеводо
роди, Н7  

35 13 02 08* Други моторни, 
смазочни и масла за 
зъбни предавки 

Т – 
транспортиране 

50 От юридически 
лица 

Въглеводо
роди, Н7  

36 13 03 07* Нехлорирани 
изолационни и 
топлопредаващи 
масла на минерална 
основа 

Т – 
транспортиране 

50 От юридически 
лица 

Въглеводо
роди, Н7  

37 13 03 08 * Синтетични 
изолационни и 
топлопредаващи 
масла 

Т – 
транспортиране 

50 От юридически 
лица 

Въглеводо
роди, Н7  

38 13 03 10* Други изолационни 
и топлопредаващи 
масла 

Т – 
транспортиране 

50 От юридически 
лица 

Въглеводо
роди, Н7  

39 13 04 03 * Трюмови масла от 
други видове 
корабоплаване 

Т – 
транспортиране 

15000 От юридически 
лица 

 

40 13 05 02 * Утайки от маслено-
водни сепаратори 

Т – 
транспортиране 
 

2000 От юридически 
лица 

 

41 13 05 03* Утайки от 
маслоуловителни 
шахти (колектори) 

Т – 
транспортиране 

2000 От юридически 
лица 

 

42 13 05 07 * Води от маслено - 
водни сепаратори, 
съдържащи масла 

Т – 
транспортиране 
 

1000 От съоръжения на 
бензиностанции, 
автомивки и др. 

Въглеводо
роди, Н7  

43 13 05 08* Смеси от отпадъци 
от песъкоуловители 
и маслено-водни 
сепаратори 

Т – 
транспортиране 

30 От съоръжения на 
бензиностанции, 
автомивки и др. 

Въглеводо
роди, Н7  

44 13 07 03* Други горива, 
включително смеси 

Т – 
транспортиране 

1000 От юридически 
лица 

Въглеводо
роди, Н7  



45 13 08 99 * Отпадъци, 
неупоменати 
другаде 

Т – 
транспортиране 

30 От съоръжения на 
бензиностанции, 
кораби и др. 

Въглеводо
роди, Н7  

46 15 01 01  Хартиени и 
картонени опаковки 

Т – 
транспортиране 

50 От юридически и 
физически лица 

Твърди 

47 15 01 02 Пластмасови 
опаковки 

Т – 
транспортиране 

50 От юридически и 
физически лица 

Твърди 

48 15 01 03 Опаковки от 
дървесни материали 

Т – 
транспортиране 

50 От юридически и 
физически лица 

Твърди 

49 15 01 10* Опаковки, 
съдържащи 
остатъци от опасни 
вещества или 
замърсени с опасни 
вещества  

Т – 
транспортиране 

50 От юридически и 
физически лица 

Н 7 
Н 14 

50 15 02 02* Абсорбенти, 
филтърни 
материали 
(включително 
маслени филтри, 
неупоменати 
другаде), кърпи за 
изтриване и 
предпазни облекла, 
замърсени с опасни 
вещества 

Т – 
транспортиране 

50 От юридически и 
физически лица 

Н7 
Н14 

51 15 02 03 Абсорбенти, 
филтърни 
материали, кърпи за 
изтриване и 
предпазни облекла, 
различни от 
упоменатите в 15 02 
02 

Т – 
транспортиране 

50 От юридически и 
физически лица 

Твърди 

52 16 01 03 Излезли от употреба 
гуми 

Т – 
транспортиране 

50 От юридически и 
физически лица 

Твърди 

53 16 01 07* Маслени филтри Т – 
транспортиране 

50 От юридически и 
физически лица 

Н7 
Н14 

54 16 01 11* Спирачни накладки 
съдържащи азбест 

Т – 
транспортиране 

50 От юридически и 
физически лица 

Н14 

55 16 01 13* Спирачни течности Т – 
транспортиране 

50 От юридически и 
физически лица 

Н14 

56 16 01 14* Антифризни 
течности, 
съдържащи опасни 
вещества 

Т – 
транспортиране 

50 От юридически и 
физически лица 

Н14 

57 16 01 17 Черни метали Т – 
транспортиране 

50 От юридически и 
физически лица 

Твърди 

58 16 01 18 Цветни метали Т – 
транспортиране 

50 От юридически и 
физически лица 

Твърди 

59 16 01 19 Пластмаси Т – 
транспортиране 

50 От юридически и 
физически лица 

Твърди 

60 16 01 20 Стъкло Т – 
транспортиране 

50 От юридически и 
физически лица 

Твърди 

61 16 01 99 Отпадъци, 
неупоменати 
другаде 

Т – 
транспортиране 

50 От юридически и 
физически лица 

Твърди 



62 16 02 13* Излязло от употреба 
оборудване, 
съдържащо опасни 
вещества, различно от 
упоменатото в кодове 
16 02 09 до 
16 02 12  
 

Т – 
транспортиране 

50 От юридически и 
физически лица 

Н14 

63 16 11 06 Облицовъчни и 
огнеупорни 
материали от 
неметалургични 
процеси, различни 
от упоменатите в 16 
11 05 

Т – 
транспортиране 

50 От юридически и 
физически лица 

Твърди 

64 16 06 01* Оловни 
акумулаторни 
батерии 

Т – 
транспортиране 

1000 От юридически 
лица 

Корозивн
и, Н8  

65 16 07 08 * Отпадъци, 
съдържащи масла и 
нефтопродукти 

Т – 
транспортиране 

2000 От съоръжения на 
бензиностанции, 
кораби и др. 

Въглеводо
роди, Н7  

66 17 01 07 Смеси от бетон, 
тухли, керемиди, 
плочки, фаянсови и 
керамични изделия, 
различни от 
упоменатите в 17 01 
06 

Т – 
транспортиране 

5000 От юридически и 
физически лица 

Твърди 

67 17 04 05 Желязо и стомана Т – 
транспортиране 

5000 От юридически и 
физически лица 

Твърди 

68 17 06 01* Изолационни 
материали, 
съдържащи азбест 

Т – 
транспортиране 

5000 От юридически и 
физически лица 

Н7 

69 17 06 05* Строителни 
материали, 
съдържащи азбест 

Т – 
транспортиране 

5000 От юридически и 
физически лица 

Н7 

70 17 09 04 Смесени отпадъци 
от строителство и 
събаряне, различни 
от упоменатите в 17 
09 01, 17 09 02 и 17 
09 03 

Т – 
транспортиране 

5000 От юридически и 
физически лица 

Твърди 

71 18 01 01 Остри инструменти 
(с изключение на 18 
01 03) 

Т – 
транспортиране 

500 От юридически и 
физически лица 

Твърди 

72 18 01 02 Телесни части и 
органи, 
включително банки 
за кръв и кръвни 
продукти (с 
изключение на 18 
01 03) 

Т – 
транспортиране 

50 От юридически и 
физически лица 

Твърди 

73 18 01 03* Отпадъци, чието 
събиране и 
обезвреждане е 
обект на специални 
изисквания, с оглед 
предотвратяване на 
инфекции 

Т – 
транспортиране 

100 От юридически 
лица 

Твърди, 
Н9 



74 18 01 04 Отпадъци, чието 
събиране и 
обезвреждане не е 
обект на специални 
изисквания, с оглед 
предотвратяване на 
инфекции 
(например 
превръзки, гипсови 
отливки, спално 
бельо, облекло за 
еднократна 
употреба, памперси) 

Т – 
транспортиране 

100 От юридически 
лица 

Твърди 

75 18 02 01 Остри инструменти 
(с изключение на 18 
02 02) 

Т – 
транспортиране 

100 От юридически 
лица 

Твърди 

76 18 02 02* Отпадъци, чието 
събиране и 
обезвреждане е 
обект на специални 
изисквания, с оглед 
предотвратяване на 
инфекции 

Т – 
транспортиране 

100 От юридически 
лица 

Твърди, 
Н9 

77 18 02 03 Отпадъци, чието 
събиране и 
обезвреждане не е 
обект на специални 
изисквания, с оглед 
предотвратяване на 
инфекции 

Т – 
транспортиране 

100 От юридически 
лица 

Твърди 

78 18 02 05* Химични вещества 
и препарати, 
състоящи се от или 
съдържащи опасни 
вещества 

Т – 
транспортиране 

1000 От юридически 
лица 

Твърди, 
Н9 

79 18 02 06 Химични вещества 
и препарати, 
различни от 
упоменатите в 18 02 
05 

Т – 
транспортиране 

100 От юридически 
лица 

Твърди 

80 18 02 07* Цитотоксични и 
цитостатични 
лекарствени 
продукти 

Т – 
транспортиране 

100 От юридически 
лица 

Твърди, 
Н9 

81 18 02 08 Лекарствени 
продукти, различни 
от упоменатите в 18 
02 07 

Т – 
транспортиране 

100 От юридически 
лица 

Твърди 

82 19 01 11* Дънна пепел и 
шлака, съдържащи 
опасни вещества 

Т – 
транспортиране 

100 От юридически 
лица 

Прахообр
аз-ни, Н 
14 

83 19 01 17* Отпадъци от 
пиролиза, 
съдържащи опасни 
вещества 

Т – 
транспортиране 

50 От юридически и 
физически лица 

Н14 

84 19 01 18 Отпадъци от 
пиролиза, различни 
от упоменатите в 19 
01 17 

Т – 
транспортиране 

50 От юридически и 
физически лица 

Твърди 

85 19 02 05* Утайки от 
физикохимично 
обработване, 
съдържащи опасни 
вещества 

Т – 
транспортиране 

1000 От юридически 
лица 

Н 7  



86 19 08 01 Отпадъци от 
решетки и сита 

Т – 
транспортиране 

30 От юридически 
лица 

Твърди 

87 19 08 02 Отпадъци от 
песъкоуловители 

Т – 
транспортиране 

50 От юридически 
лица 

Твърди 

88 19 08 05 Утайки от 
пречистване на 
отпадъчни води от 
населени места 

Т – 
транспортиране 

150 От юридически 
лица 

Течни 

89 19 09 05 Наситени или 
отработени 
йонообменни смоли 

Т – 
транспортиране 

50 От юридически и 
физически лица 

Твърди 

90 19 12 02 Черни метали Т – 
транспортиране 

50 От юридически и 
физически лица 

Твърди 

91 19 12 03 Цветни метали Т – 
транспортиране 

50 От юридически и 
физически лица 

Твърди 

92 20 01 21* Флуоресцентни 
тръби и други 
отпадъци, 
съдържащи живак 

Т – 
транспортиране 

100 От юридически 
лица 

Н 6  

93 20 01 35* Излязло от употреба 
електрическо и 
електронно 
оборудване, 
различно от 
упоменатото в 20 01 
21 и 20 01 23, 
съдържащо опасни 
компоненти  (3) 

Т – 
транспортиране 

50 От юридически и 
физически лица 

Н14 

94 20 03 01 Смесени битови 
отпадъци 

Т – 
транспортиране 

200 От юридически 
лица 

Твърди, 
неопасни 

95 20 03 04 Утайки от септични 
ями 

Т – 
транспортиране 

50 От юридически и 
физически лица 

Течни 

96 20 03 06 Отпадъци от 
почистване на 
канализационни 
системи 

Т – 
транспортиране 

50 От юридически и 
физически лица 

Течни 

 

           2. Площадка № 2 с местонахождение: област Варна, община Варна, гр. Варна, ж.к. “Възраждане”, ул. 

“Тролейна” № 48. 

          На посочената площадка да се извършват дейности по R 13 - съхраняване на отпадъци до извършване на 

която и да е от операциите от R 1 до R 12, освен временното съхраняване до събирането им от мястото на 

образуване, за отпадъците посочени в таблицата: 

 

Вид на отпадъка 
Код Наименование 

Дейности, 
кодове  
 

Количест 
во 
(тон/год.) 

Произход Състав и 
свойства 

  № 

1 2 3 4 5 6 

1 08 01 11* Отпадъчни бои и 
лакове, съдържащи 
органични 
разтворители или 
други опасни 
вещества 

R13-съхраняване на 
отпадъци до 
извършване на която 
и да е от операциите 
по R 1 - R 12, освен 
временното 
съхраняване до 
събирането им от 
мястото на 
образуване 

50 От юридически и 
физически лица 

Н7 
Н14 



2 12 01 07* Машинни масла на 
минерална основа, 
несъдържащи 
халогенни елементи 
(с изключение на 
емулсии и разтвори) 

R13-съхраняване на 
отпадъци до 
извършване на която 
и да е от операциите 
по R 1 - R 12, освен 
временното 
съхраняване до 
събирането им от 
мястото на 
образуване 

50 От юридически и 
физически лица 

Н7 
Н14 

3 12 01 09* Машинни емулсии и 
разтвори, 
несъдържащи 
халогенни елементи 

R13-съхраняване на 
отпадъци до 
извършване на която 
и да е от операциите 
по R 1 - R 12, освен 
временното 
съхраняване до 
събирането им от 
мястото на 
образуване 

50 От юридически 
лица 

Н 6 

4 13 01 10* Нехлорирани 
хидравлични масла 
на минерална 
основа 

R13-съхраняване на 
отпадъци до 
извършване на която 
и да е от операциите 
по R 1 - R 12, освен 
временното 
съхраняване до 
събирането им от 
мястото на 
образуване 

50 От юридически 
лица, от оборудване 

Н 6 

5 13 01 11* Синтетични 
хидравлични масла 

R13-съхраняване на 
отпадъци до 
извършване на която 
и да е от операциите 
по R 1 - R 12, освен 
временното 
съхраняване до 
събирането им от 
мястото на 
образуване 

50 От юридически 
лица, от оборудване 

Н 6 

6 13 01 13* Други хидравлични 
масла 

R13-съхраняване на 
отпадъци до 
извършване на която 
и да е от операциите 
по R 1 - R 12, освен 
временното 
съхраняване до 
събирането им от 
мястото на 
образуване 

50 От юридически 
лица, от оборудване 

Н 6 

7 13 02 05* Нехлорирани 
моторни, смазочни 
масла за зъбни 
предавки 

R13-съхраняване на 
отпадъци до 
извършване на която 
и да е от операциите 
по R 1 - R 12, освен 
временното 
съхраняване до 
събирането им от 
мястото на 
образуване 

50 От юридически 
лица 

Н 6 

8 13 02 06* Синтетични 
моторни, смазочни 
масла и за зъбни 
предавки 

R13-съхраняване на 
отпадъци до 
извършване на която 
и да е от операциите 
по R 1 - R 12, освен 
временното 
съхраняване до 
събирането им от 
мястото на 
образуване 

50 От юридически 
лица 

Въглеводо
роди, Н7  



9 13 02 08* Други моторни, 
смазочни и масла за 
зъбни предавки 

R13-съхраняване на 
отпадъци до 
извършване на която 
и да е от операциите 
по R 1 - R 12, освен 
временното 
съхраняване до 
събирането им от 
мястото на 
образуване 

50 От юридически 
лица 

Въглеводо
роди, Н7  

10 13 03 07* Нехлорирани 
изолационни и 
топлопредаващи 
масла на минерална 
основа 

R13-съхраняване на 
отпадъци до 
извършване на която 
и да е от операциите 
по R 1 - R 12, освен 
временното 
съхраняване до 
събирането им от 
мястото на 
образуване 

50 От юридически 
лица 

Въглеводо
роди, Н7  

11 13 03 08 * Синтетични 
изолационни и 
топлопредаващи 
масла 

R13-съхраняване на 
отпадъци до 
извършване на която 
и да е от операциите 
по R 1 - R 12, освен 
временното 
съхраняване до 
събирането им от 
мястото на 
образуване 

50 От юридически 
лица 

Въглеводо
роди, Н7  

12 13 03 10* Други изолационни 
и топлопредаващи 
масла 

R13-съхраняване на 
отпадъци до 
извършване на която 
и да е от операциите 
по R 1 - R 12, освен 
временното 
съхраняване до 
събирането им от 
мястото на 
образуване 

50 От юридически 
лица 

Въглеводо
роди, Н7  

13 13 04 03 * Трюмови масла от 
други видове 
корабоплаване 

R13-съхраняване на 
отпадъци до 
извършване на която 
и да е от операциите 
по R 1 - R 12, освен 
временното 
съхраняване до 
събирането им от 
мястото на 
образуване 

50 От юридически 
лица 

От 
юридичес
ки лица 

14 13 08 99 * Отпадъци, 
неупоменати 
другаде 

R13-съхраняване на 
отпадъци до 
извършване на която 
и да е от операциите 
по R 1 - R 12, освен 
временното 
съхраняване до 
събирането им от 
мястото на 
образуване 

50 От съоръжения на 
бензиностанции, 
кораби и др. 

Въглеводо
роди, Н7  

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

R13-съхраняване на 
отпадъци до 
извършване на която 
и да е от операциите 
по R 1 - R 12, освен 
временното 
съхраняване до 
събирането им от 
мястото на 
образуване 

50 От юридически и 
физически лица 

Н 7 
Н 14 



16 15 02 02* Абсорбенти, 
филтърни 
материали 
(включително 
маслени филтри, 
неупоменати 
другаде), кърпи за 
изтриване и 
предпазни облекла, 
замърсени с опасни 
вещества 

R13-съхраняване на 
отпадъци до 
извършване на която 
и да е от операциите 
по R 1 - R 12, освен 
временното 
съхраняване до 
събирането им от 
мястото на 
образуване 

50 От юридически и 
физически лица 

Н7 
Н14 

17 16 01 07* Маслени филтри R13-съхраняване на 
отпадъци до 
извършване на която 
и да е от операциите 
по R 1 - R 12, освен 
временното 
съхраняване до 
събирането им от 
мястото на 
образуване 

5 От юридически и 
физически лица 

Н7 
Н14 

18 16 01 11* Спирачни накладки 
съдържащи азбест 

R13-съхраняване на 
отпадъци до 
извършване на която 
и да е от операциите 
по R 1 - R 12, освен 
временното 
съхраняване до 
събирането им от 
мястото на 
образуване 

50 От юридически и 
физически лица 

Н14 

19 16 01 13* Спирачни течности R13-съхраняване на 
отпадъци до 
извършване на която 
и да е от операциите 
по R 1 - R 12, освен 
временното 
съхраняване до 
събирането им от 
мястото на 
образуване 

50 От юридически и 
физически лица 

Н14 

20 16 01 14* Антифризни 
течности, 
съдържащи опасни 
вещества 

R13-съхраняване на 
отпадъци до 
извършване на която 
и да е от операциите 
по R 1 - R 12, освен 
временното 
съхраняване до 
събирането им от 
мястото на 
образуване 

50 От юридически и 
физически лица 

Н14 

21 16 02 13* Излязло от употреба 
оборудване, 
съдържащо опасни 
вещества, различно от 
упоменатото в кодове 
16 02 09 до 
16 02 12  
 

R13-съхраняване на 
отпадъци до 
извършване на която 
и да е от операциите 
по R 1 - R 12, освен 
временното 
съхраняване до 
събирането им от 
мястото на 
образуване 

5 От юридически и 
физически лица 

Н14 



22 16 06 01* Оловни 
акумулаторни 
батерии 

R13-съхраняване на 
отпадъци до 
извършване на която 
и да е от операциите 
по R 1 - R 12, освен 
временното 
съхраняване до 
събирането им от 
мястото на 
образуване 

1000 От юридически 
лица 

Корозивн
и, Н8  

23 19 12 02 Черни метали R13-съхраняване на 
отпадъци до 
извършване на която 
и да е от операциите 
по R 1 - R 12, освен 
временното 
съхраняване до 
събирането им от 
мястото на 
образуване 

50 От юридически и 
физически лица 

Твърди 

24 19 12 03 Цветни метали R13-съхраняване на 
отпадъци до 
извършване на която 
и да е от операциите 
по R 1 - R 12, освен 
временното 
съхраняване до 
събирането им от 
мястото на 
образуване 

50 От юридически и 
физически лица 

Твърди 

25 20 01 21* Флуоресцентни 
тръби и други 
отпадъци, 
съдържащи живак 

R13-съхраняване на 
отпадъци до 
извършване на която 
и да е от операциите 
по R 1 - R 12, освен 
временното 
съхраняване до 
събирането им от 
мястото на 
образуване 

100 От юридически 
лица 

Н 6  

        

           3. Площадка № 3 с местонахождение: Т - транспортиране на отпадъците посочени в таблицата от 

обекти на територията на цялата страна, с които дружеството има сключени договори до площадка с 

местонахождение: област Варна, община Варна, гр. Варна, ж.к. “Възраждане”, ул. “Тролейна” № 48. 

         



 


