
  

                                                                  Образец № 3 

                                                                                                Съгласно чл. 78, ал. 9 от ЗУО 
 

   Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я  
 

   М и н и с т е р с т в о  н а  о к о л н а т а  с р е д а  и  в о д и т е  
 

     РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - Хасково 
 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

На основание чл. 78, ал. 9, във връзка с чл. 35, ал. 3 и 5 от Закона за управление на 

отпадъците (ЗУО) и във връзка със заявление № О-111 от 20.03.2014 г.  

 

РЕГИСТРИРАМ И ИЗДАВАМ 

 

РЕГИСТРАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ 
 

№ 14 – РД - 118 - 00  от 02.04.2014 г. 

 

 

на „Глобъл-Клинър“ ООД 

 

 

ЕИК: 202758921  

седалище и адрес на управлението: област Хасково, община Хасково, гр.Хасково, 

ул.„Дружба“, №10, ет.2, офис23 лице, управляващо/представляващо 

дружеството/едноличния търговец (лице за контакти): Величко Христов Минев 

служ. тел.:038/660800 факс: 038/660800 

електронна поща: 

І. Извършване на дейност по транспортиране (събиране и транспортиране), в 

съответствие с § 1, т. 41 и 43 от ДР на ЗУО на територията на цялата страна на 

отпадъците, посочени в таблицата: 

 

№ 

Вид на отпадъка Количест
во 

(тон/год.
) 

Произход 
Код Наименование 

1 2 3 4 

1.  150101 Хартиени и картонени опаковки  400 От бита и търговията 

2.  150102 Пластмасови опаковки 200 От бита и търговията 

3.  150104 Метални опаковки 120 От бита и търговията 

4.  150106 Смесени опаковки 500 От бита и търговията 

5.  150107 Стъклени опаковки 400 От бита и търговията 



6.  150109 Текстилни опаковки 8 От бита и търговията 

7.  170904 
Смесени отпадъци от строителството и 
събаряне, различни от упоменатите в 
170901,170902 и 170903 

300 От физически и юридически лица 

8.  200101 Хартия и картон 100 От бита  

9.  200139 Пластмаси 150 От бита 

10.  200301 Смесени битови отпадъци  500 От бита и търговията 

11.  020101 утайки от измиване и почистване 20 000 
от селското, горско, ловно и рибно 
стопанство 

12.  020103 отпадъци от растителни тъкани 20 000 
от селското, горско, ловно и рибно 
стопанство 

13.  020104 
отпадъци от пластмаси (с изключение на 
опаковки) 

20 000 
от селското, горско, ловно и рибно 
стопанство 

14.  02 01 07 отпадъци от горското стопанство 20 000 
от селското, горско, ловно и рибно 
стопанство 

15.  020109 
Агрохимични отпадъци различни от упоменатите 
в 020108 

20 000 
от селското, горско, ловно и рибно 
стопанство 

16.  020110 метални отпадъци 20 000 
от селското, горско, ловно и рибно 
стопанство 

17.  02 0199 отпадъци, неуломенати другаде 20 000 
от селското, горско, ловно и рибно 
стопанство 

18.  02 02 01 утайки от измиване и почистване 20 000 
от селското, горско, ловно и рибно 
стопанство 

19.  0202 03 
материали, негодни за консумация или 
преработване 

20 000 
от селското, горско, ловно и рибно 
стопанство 

20.  02 02 04 
утайки от пречистване на отпадъчни води на 
мястото на образуването им 

20000 
от селското, горско, ловно и рибно 
стопанство 

21.  02 02 99 отпадъци, неупоменати другаде 20 000 
от селското, горско, ловно и рибно 
стопанство 

22.  020301 
утайки от измиване, почистване, белене, 
центрофугиране и сепариране/разделяне 

20 000 
от селското, горско, ловно и рибно 
стопанство 

23.  02 0302 отпадъци от консерванти 20 000 
от селското, горско, ловно и рибно 
стопанство 

24.  02 03 03 отпадъци от екстракция с разтворители 20 000 
от селското, горско, ловно и рибно 
стопанство 

25.  0203 04 
материали, негодни за консумация или 
преработване 

20 000 
от селското, горско, ловно и рибно 
стопанство 

26.  020305 
утайки от пречистване на отпадъчни води на 
мястото на образуването им 

20 000 
от селското, горско, ловно и рибно 
стопанство 

27.  02 03 99 отпадъци, неупоменати другаде 20 000 
от селското, горско, ловно и рибно 
стопанство 

28.  02 0401 
почва от измиване и почистване на захарно 
цвекло 

20 000 
от селското, горско, ловно и рибно 
стопанство 

29.  0204 02 нестандартен калциев карбонат (сатурачна кал) 20 000 
от селското, горско, ловно и рибно 
стопанство 

30.  0204 03 
утайки от пречистване на отпадъчни води на 
мястото на образуването им 

20 000 
от селското, горско, ловно и рибно 
стопанство 

31.  02 04 99 отпадъци, неупоменати другаде 20 000 
от селското, горско, ловно и рибно 
стопанство 

32.  02 0501 
материали, негодни за консумация или 
преработване 

20 000 
от селското, горско, ловно и рибно 
стопанство 

33.  020502 
утайки от пречистване на отпадъчни води на 
мястото на образуването им 

20 000 
от селското, горско, ловно и рибно 
стопанство 

34.  02 05 99 отпадъци, неупоменати другаде 20 000 
от селското, горско, ловно и рибно 
стопанство 

35.  020601 
материали, негодни за консумация или 
преработване 

20 000 
от селското, горско, ловно и рибно 
стопанство 

36.  02 0602 отпадъци от консерванти 20 000 
от селското, горско, ловно и рибно 
стопанство 



37.  0206 03 
утайки от пречистване на отпадъчни води на 
мястото на образуването им 

20000 
от селското, горско, ловно и рибно 
стопанство 

38.  02 06 99 отпадъци, неупоменати другаде 20 000 
от селското, горско, ловно и рибно 
стопанство 

39.  02 07 01 
отпадъци от измиване, почистване и механично 
раздробяване на суровини 

20 000 
от селското, горско, ловно и рибно 
стопанство 

40.  0207 02 отпадъци от алкохолна дестилация 20 000 
от селското, горско, ловно и рибно 
стопанство 

41.  02 07 03 отпадъци от химично обработване 20 000 
от селското, горско, ловно и рибно 
стопанство 

42.  0207 04 
материали, негодни за консумация или 
преработване 

20 000 
от селското, горско, ловно и рибно 
стопанство 

43.  02 0705 
утайки от пречистване на отпадъчни води на 
мястото на образуването им 

20 000 
от селското, горско, ловно и рибно 
стопанство 

44.  02 07 99 отпадъци, неупоменати другаде 20 000 
от селското, горско, ловно и рибно 
стопанство 

45.  03 0101 отпадъци от корк и дървесни кори 500 
от преработване на дървесина и от 
производството на плоскости и мебели, 
целулоза, хартия и картон 

46.  03 01 05 
трици, талаш, изрезки, парчета, дървен 
материал, талашитени плоскости и фурнири, 
различни от упоменатите в 03 01 04 

10 000 
от преработване на дървесина и от 
производството на плоскости и мебели, 
целулоза, хартия и картон 

47.  03 01 99 
отпадъци, неупоменати другаде съдържащи 
опасни вещества 

10 000 
от преработване на дървесина и от 
производството на плоскости и мебели, 
целулоза, хартия и картон 

48.  03 0299 
отпадъци от консервация на дървесина, 
неупоменати другаде 

5 000 
от преработване на дървесина и от 
производството на плоскости и мебели, 
целулоза, хартия и картон 

49.  03 0301 отпадъчни кори и дървесина 5 000 
от преработване на дървесина и от 
производството на плоскости и мебели, 
целулоза, хартия и картон 

50.  030302 
утайки от зелена луга (от оползотворяване на 
отпадъчна луга) 

1000 
от преработване на дървесина и от 
производството на плоскости и мебели, 
целулоза, хартия и картон 

51.  030305 
утайки от обезмастиляване при рециклиране на 
хартия 

1000 
от преработване на дървесина и от 
производството на плоскости и мебели, 
целулоза, хартия и картон 

52.  030307 
механично отделени отпадъци от процеса на 
получаване на целулоза чрез развлакняване на 
отпадъчна хартия и картон 

500 
от преработване на дървесина и от 
производството на плоскости и мебели, 
целулоза, хартия и картон 

53.  03 0308 
отпадъци от сортиране на хартия и картон, 
предназначени за рециклиране 

500 
от преработване на дървесина и от 
производството на плоскости и мебели, 
целулоза, хартия и картон 

54.  030309 отпадъчен шлам, съдържащ вар 500 
от преработване на дървесина и от 
производството на плоскости и мебели, 
целулоза, хартия и картон 

55.  03 0310 
отпадъчни влакна, утайки от механична 
сепарация, съдържащи влакна, пълнители и 
покривни материали 

500 
от преработване на дървесина и от 
производството на плоскости и мебели, 
целулоза, хартия и картон 

56.  030311 
утайки от пречистване на отпадъчни води на 
мястото на образуването им, различни от 
упоменатите в 03 03 10 

500 
от преработване на дървесина и от 
производството на плоскости и мебели, 
целулоза, хартия и картон 

57.  030399 отпадъци, неупоменати другаде 10 000 
от преработване на дървесина и от 
производството на плоскости и мебели, 
целулоза, хартия и картон 

58.  04 0101 леш и изрезки от варосвани кожи 500 
от кожарската, кожухарската и текстилната 
промишленост 

59.  04 0102 
отпадъци от варосване на кожа разтворители 
без течна фаза 

500 
от кожарската, кожухарската и текстилната 
промишленост 



60.  040104 дъбилни разтвори, съдържащи хром 500 
от кожарската, кожухарската и текстилната 
промишленост 

61.  040105 дъбилни разтвори, несъдържащи хром 500 
от кожарската, кожухарската и текстилната 
промишленост 

62.  04 0106 
утайки, в частност от пречистване на отпадъчни 
води на мястото на образуване, съдържащи 
хром 

500 
от кожарската, кожухарската и текстилната 
промишленост 

63.  04 0107 
утайки, в частност от пречистване на отпадъчни 
води на мястото на образуване, несъдържащи 
хром 

500 
от кожарската, кожухарската и текстилната 
промишленост 

64.  040108 
отпадъци от издъбена кожа, съдържащи хром 
(хромов шпалт, стружки, изрезки, прах от 
шлайфане на кожа) 

500 
от кожарската, кожухарската и текстилната 
промишленост 

65.  040109 
отпадъци от апретиране, крайна завършваща 
обработка на кожи 

500 
от кожарската, кожухарската и текстилната 
промишленост 

66.  040199 отпадъци, неупоменати другаде 500 
от кожарската, кожухарската и текстилната 
промишленост 

67.  040209 
отпадъци от смесени материали(импрегниран 
текстил, еластомер, пластомер) 

10 000 
от кожарската, кожухарската и текстилната 
промишленост 

68.  04 0210 
органични вещества от природни суровини 
(напр, мазнини, восъци) органични разтворители 

500 
от кожарската, кожухарската и текстилната 
промишленост 

69.  04 0215 
отпадъци от апретиране, крайна завършваща 
обработка, различни от упоменатите в 04 0214 

500 
от кожарската, кожухарската и текстилната 
промишленост 

70.  04 0217 
багрила и пигменти, различни от упоменатите в 
04 0216 

500 
от кожарската, кожухарската и текстилната 
промишленост 

71.  04 02 20 
утайки от пречистване на отпадъчни води на 
мястото на образуване, различни от 
упоменатите в 04 0219 

500 
от кожарската, кожухарската и текстилната 
промишленост 

72.  04 02 21 отпадъци от необработени текстилни влакна 500 
от кожарската, кожухарската и текстилната 
промишленост 

73.  04 02 22 отпадъци от обработени текстилни влакна 500 
от кожарската, кожухарската и текстилната 
промишленост 

74.  04 02 99 отпадъци, неупоменати другаде 10 000 
от кожарската, кожухарската и текстилната 
промишленост 

75.  050110 
утайки, получени от пречистване на отпадъчни 
води на мястото на образуването им, различни 
от упоменатите в 05 01 09 

250 
от рафиниране на нефт, пречистване на 
природен газ и пиролиза на въглища 

76.  05 0113 
утайки от пречистване на захранваща вода за 
котли 

250 
от рафиниране на нефт, пречистване на 
природен газ и пиролиза на въглища 

77.  05 0114 отпадъци от охлаждащи колони 250 
от рафиниране на нефт, пречистване на 
природен газ и пиролиза на въглища 

78.  05 01 16 
отпадъци, съдържащи сяра, образувани от 
десулфуризация на нефт 

250 
от рафиниране на нефт, пречистване на 
природен газ и пиролиза на въгпища 

79.  050117 битум 250 
от рафиниране на нефт, пречистване на 
природен газ и пиролиза на въглища 

80.  05 0199 отпадъци, неупоменати другаде 250 
от рафиниране на нефт, пречистване на 
природен газ и пиролиза на въглища 

81.  0506 04 отпадъци от охлаждащи колони 250 
от рафиниране на нефт, пречистване на 
природен газ и пиролиза на въглища 

82.  050699 отпадъци, неупоменати другаде 1000 
от рафиниране на нефт, пречистване на 
природен газ и пиролиза на въглища 

83.  05 07 02 отпадъци, съдържащи сяра 250 
от рафиниране на нефт, пречистване на 
природен газ и пиролиза на въглища 

84.  0507 99 отпадъци, неупоменати другаде 5 000 
от рафиниране на нефт, пречистване на 
природен газ и пиролиза на въглища 

85.  06 01 99 отпадъци, неупоменати другаде 300 от неорганични химични процеси 

86.  06 02 99 отпадъци, неупоменати другаде 300 от неорганични химични процеси 

87.  06 0314 
твърди соли и разтвори, различни от 
упоменатите в 06 0311 и 06 03 13 

300 от неорганични химични процеси 



88.  06 0316 
метални оксиди, различни от упоменатите в 06 
0315 

300 от неорганични химични процеси 

89.  06 03 99 отпадъци, неупоменати другаде 1000 от неорганични химични процеси 

90.  06 04 99 отпадъци, неупоменати другаде 1000 от неорганични химични процеси 

91.  06 0503 
утайки от пречистване на отпадъчни води на 
мястото на образуване, различни от 
упоменатите в 06 05 02 

300 от неорганични химични процеси 

92.  06 06 03 
отпадъци, съдържащи сулфиди, различни от 
упоменатите в 06 06 02 

300 от неорганични химични процеси 

93.  0606 99 отпадъци, неупоменати другаде 1000 от неорганични химични процеси 

94.  06 07 99 отпадъци, неупоменати другаде 300 от неорганични химични процеси 

95.  06 08 99 отпадъци, неупоменати другаде 300 от неорганични химични процеси 

96.  06 09 02 шлака, съдържаща фосфор 300 от неорганични химични процеси 

97.  06 09 04 
отпадъци от реакции на основата на калций, 
различни от упоменатите в 06 09 03 

300 от неорганични химични процеси 

98.  06 0999 отпадъци, неупоменати другаде 300 от неорганични химични процеси 

99.  0610 99 отпадъци, неупоменати другаде 300 от неорганични химични процеси 

100.  061101 
отпадъци от реакции на основата на калций при 
производството на титанов диоксид 

300 от неорганични химични процеси 

101.  061199 отпадъци, неупоменати другаде 300 от неорганични химични процеси 

102.  0613 03 индустриални сажди 300 от неорганични химични процеси 

103.  061399 отпадъци, неупоменати другаде 1000 от неорганични химични процеси 

104.  070112 
утайки от пречистване на отпадъчни води на 
мястото на образуване, различни от 
упоменатите в 07 0111 

300 от органични химични процеси 

105.  07 0199 отпадъци, неупоменати другаде 300 от органични химични процеси 

106.  07 0212 
утайки от пречистване на отпадъчни води на 
мястото на образуване, различни от 
упоменатите в 07 02 11 

300 от органични химични процеси 

107.  07 0213 отпадъци от пластмаси 300 от органични химични процеси 

108.  070215 
отпадъци от добавки, различни от упоменатите 
в 07 0214 

300 от органични химични процеси 

109.  07 0217 
отпадъци, съдържащи силикони, различни от 
упоменатите в 07 0216 

300 от органични химични процеси 

110.  07 0299 отпадъци, неупоменати другаде 300 от органични химични процеси 

111.  07 0312 
утайки от пречистване на отпадъчни води на 
мястото на образуването им, различни от 
упоменатите в 07 0311 

300 от органични химични процеси 

112.  07 03 99 отпадъци, неупоменати другаде 1000 от органични химични процеси 

113.  07 0412 
утайки от пречистване на отпадъчни води на 
мястото на образуването им, различни от 
упоменатите в 07 0411 

300 от органични химични процеси 

114.  07 04 99 отпадъци, неупоменати другаде 300 от органични химични процеси 

115.  070512 
утайки от пречистване на отпадъчни води на 
мястото на образуване, различни от 
упоменатите в 07 0511 

300 от органични химични процеси 

116.  070514 
твърди отпадъци, различни от упоменатите в 07 
0513 

300 от органични химични процеси 

117.  07 0599 отпадъци, неупоменати другаде 300 от органични химични процеси 

118.  070612 
утайки от пречистване на отпадъчни води на 
мястото на образуване, различни от 
упоменатите в 07 0511 

300 от органични химични процеси 

119.  07 06 99 отпадъци, неупоменати другаде 1000 от органични химични процеси 

120.  070712 
утайки от пречистване на отпадъчни води на 
мястото на образуване, различни от 
упоменатите в 07 0711 

300 от органични химични процеси 

121.  07 07 99 •отпадъци, неупоменати другаде 1000 от органични химични процеси 

122.  080112 
отпадъчни бои и лакове, различни от 
упоменатите в 08 0111 

5 000 от производство 



123.  080114 
утайки от бои или лакове, различни от 
упоменатите в 08 01 13 

5 000 от производство 

124.  080116 
утайки от водни разтвори, съдържащи бои или 
лакове, различни от упоменатите в 08 0115 

5000 от производство 

125.  08 0118 
отпадъци от отстраняване на бои или лакове, 
различни от упоменатите в 08 0117 

5000 от производство 

126.  080199 отпадъци, неупоменати другаде 5000 от производство 

127.  08 0201 отпадъчни покривни прахове 5000 от производство 

128.  08 02 02 
утайки от воден разтвор, съдържащи керамични 
материали 

5000 от производство 

129.  080299 отпадъци, неупоменати другаде 10000 от производство 

130.  08 0307 
утайки от воден разтвор, съдържащи печатарски 
мастила 

5 000 от производство 

131.  08 03 08 
отпадъчни води, съдържащи печатарски 
мастила 

5 000 от производство 

132.  08 0313 
отпадъчни печатарски мастила, различни от 
упоменатите в 08 0312 

5000 от производство 

133.  08 0315 
утайки от печатарски мастила, различни от 
упоменатите в 08 0314 

5 000 от производство 

134.  08 0318 
отпадъчен тонер за печатане, различен от 
упоменатия в 08 03 17 

5 000 от производство 

135.  0803 99 отпадъци, неупоменати другаде 10 000 от производство 

136.  080410 
отпадъчни лепила/адхезиви и уплътняващи 
материали, различни от упоменатите в 08 04 09 

5 000 от производство 

137.  08 0412 
утайки от лепила/адхезиви и уплътняващи 
материали, различни от упоменатите в 08 04 11 
опасни вещества 

5 000 от производство 

138.  080414 
утайки от водни разтвори, съдържащи 
лепила/адхезиви или уплътняващи материали, 
различни от упоменатите в 08 04 13 

5 000 от производство 

139.  080416 
отпадъчни води, съдържащи лепила/адхезиви 
или уплътняващи материали, различни от 
упоменатите в 08 04 15 

5 000 от производство 

140.  080499 отпадъци, неупоменати другаде 10000 от производство 

141.  090107 
фотографски филми и фотохартия, съдържащи 
сребро или сребърни съединения 

100 от фотографската промишленост 

142.  090108 
фотографски филми и фотохартия, 
несъдържащи сребро или сребърни съединения 

100 от фотографската промишленост 

143.  090110 
фотоапарати за еднократна употреба без 
батерии 

100 от фотографската промишленост 

144.  090112 
фотоапарати за еднократна употреба, 
съдържащи батерии, различни от упоменатите в 
09 0111 

100 от фотографската промишленост 

145.  09 01 99 отпадъци, неупоменати другаде 100 от фотографската промишленост 

146.  10 0101 
сгурия, шлака и дънна пепел от котли (с 
изключение на пепел от котли, упомената в 10 
0104) 

20 000 от термични процеси 

147.  10 0102 увлечена/летяща пепел от изгаряне на въглища 20 000 от термични процеси 

148.  10 0103 
увлечена/летяща пепел от изгаряне на торф и 
необработена дървесина 

20 000 от термични процеси 

149.  100105 
твърди отпадъци от реакции на основата на 
калций, получени при десулфуризация на 
отпадъчни газове 

20000 от термични процеси 

150.  100107 
отпадъчни утайки от реакции на основата на 
калций, получени при десулфуризация на 
отпадъчни газове 

20 000 от термични процеси 

151.  100115 
сгурия, шлака и дънна пепел от процеси на 
съвместно изгаряне, различни от упоменатите в 
100114 

20 000 от термични процеси 



152.  10 01 17 
увлечена/летяща пепел от процеси на 
съвместно изгаряне, различна от упоменатите в 
100116 

20 000 от термични процеси 

153.  100119 
отпадъци от пречистване на газове, различни от 
упоменатите в 10 01 05,10 01 07 и 10 01 18 
съдържащи опасни вещества 

20 000 от термични процеси 

154.  100121 
утайки от пречистване на отпадъчни води на 
мястото на образуване, различни от 
упоменатите в 10 01 20 опасни вещества 

20 000 от термични процеси 

155.  10 0123 
утайки от водни разтвори при почистване на 
котли, различни от упоменатите в 10 01 22 

20 000 от термични процеси 

156.  10 01 24 пясъци от горене в кипящ слой 20000 от термични процеси 

157.  10 01 25 
отпадъци от съхраняване и подготовка на 
гориво за електроцентрали, изгарящи въглища 

20 000 от термични процеси 

158.  10 0126 отпадъци от пречистване на охлаждащи води 20 000 от термични процеси 

159.  10 0199 отпадъци, неупоменати другаде 20 000 от термични процеси 

160.  10 02 01 отпадъци от преработване на шлака 20 000 от термични процеси 

161.  100202 непреработвана шлака 20 000 от термични процеси 

162.  1002 08 
твърди отпадъци от пречистване на отпадъчни 
газове, различни от упоменатите в 10 02 07 

20 000 от термични процеси 

163.  10 0210 
нагар/окалина охлаждащи води, съдържащи 
масла 

20 000 от термични процеси 

164.  10 0212 
отпадъци от пречистване на охлаждащи води, 
различни от упоменатите в 10 0211 

20 000 от термични процеси 

165.  100214 
утайки и филтърен кек от пречистване на 
отпадъчни газове, различни от упоменатите в 10 
0213 

20 000 от термични процеси 

166.  100215 други утайки и филтърен кек 20 000 от термични процеси 

167.  1002 99 отпадъци, неупоменати другаде 20 000 от термични процеси 

168.  1003 02 аноден скрап 20000 от термични процеси 

169.  1003 05 отпадъчен алуминиев оксид на производство 20000 от термични процеси 

170.  100316 леки шлаки, различни от упоменатите в 10 03 15 20 000 от термични процеси 

171.  100318 
отпадъци от производство на аноди, съдържащи 
въглерод, различни от упоменатите в 10 03 17 

20 000 от термични процеси 

172.  10 03 20 
прах от отпадъчни газове, различен от 
упоменатия в 10 0319 

20 000 от термични процеси 

173.  100322 
други частици и прах (включително от топкови 
мелници), различни от упоменатите в 10 03 21 

20 000 от термични процеси 

174.  100324 
твърди отпадъци от пречистване на отпадъчни 
газове, различни от упоменатите в 10 03 23 

20000 от термични процеси 

175.  10 0326 
утайки и филтърен кек от пречистване на 
отпадъчни газове, различни от упоменатите в 10 
03 25 

20 000 от термични процеси 

176.  100328 
отпадъци от пречистване на охлаждащи води, 
различни от упоменатите в 10 03 27 

20 000 от термични процеси 

177.  1003 30 
отпадъци от преработване на солеви шлаки и 
черни дроси, различни от упоменатите в 10 03 
29 

20 000 от термични процеси 

178.  1003 99 
отпадъци, неупоменати другаде пречистване на 
газове 

20 000 от термични процеси 

179.  100410 
отпадъци от пречистване на охлаждащи води, 
различни от упоменатите в 10 04 09 

20 000 от термични процеси 

180.  1004 99 отпадъци, неупоменати другаде 20000 от термични процеси 

181.  10 0501 шлаки от първия и втория етап на производство 20 000 от термични процеси 

182.  10 05 04 други частици и прах 20 000 от термични процеси 

183.  1005 09 
отпадъци от пречистване на охлаждащи води, 
различни от упоменатите в 10 05 08 

20 000 от термични процеси 

184.  100511 
дроси и леки шлаки, различни от упоменатите в 
100510 

20000 от термични процеси 



185.  10 05 99 отпадъци, неупоменати другаде 20 000 от термични процеси 

186.  1006 01 шлаки от първия и втория етап на производство 20 000 от термични процеси 

187.  10 06 02 
дроси и леки фракции от първия и втория етап 
на производство 

20 000 от термични процеси 

188.  10 06 04 други частици и прах 20 000 от термични процеси 

189.  100610 
отпадъци от пречистване на охлаждащи води, 
различни от упоменатите в 10 06 09 

20 000 от термични процеси 

190.  10 06 99 отпадъци, неупоменати другаде 20 000 от термични процеси 

191.  1007 01 шлаки от първия и втория етап на производство 20 000 от термични процеси 

192.  1007 02 
дроси и леки шлаки от първия и втория етап на 
производство 

20 000 от термични процеси 

193.  10 07 03 твърди отпадъци от пречистване на газове 20000 от термични процеси 

194.  1007 04 други частици и прах 20 000 от термични процеси 

195.  1007 05 утайки и филтърен кек от пречистване на газове 20 000 от термични процеси 

196.  10 0708 
отпадъци от пречистване на охлаждащи води, 
различни от упоменатите в 10 07 07 

20 000 от термични процеси 

197.  10 0799 отпадъци, неупоменати другаде 20 000 от термични процеси 

198.  10 08 04 частици и прах 20 000 от термични процеси 

199.  10 08 09 други шлаки 20 000 от термични процеси 

200.  10 0811 
дроси и леки шлаки, различни от упоменатите в 
10 0810 

20 000 от термични процеси 

201.  100813 
отпадъци от производство на аноди, съдържащи 
въглерод, различни от упоменатите в 10 08 12 

20 000 от термични процеси 

202.  100814 аноден скрап 20 000 от термични процеси 

203.  100816 
прах от отпадъчни газове, различен от 
упоменатия в 100815 

20 000 от термични процеси 

204.  100818 
утайки и филтърен кек от пречистване на 
отпадъчни газове, различни от упоменатите в 10 
0817 

20000 от термични процеси 

205.  10 08 20 
отпадъци от пречистване на охлаждащи води, 
различни от упоменатите в 10 0819 

20 000 от термични процеси 

206.  10 08 99 отпадъци, неупоменати другаде 20000 от термични процеси 

207.  10 09 03 шлака от пещи 20 000 от термични процеси 

208.  1009 06 
неизползвани отпадъчни леярски сърца, 
матрици и пресформи, различни от упоменатите 
в 10 0905 

20 000 от термични процеси 

209.  100908 
използвани отпадъчни леярски сърца, матрици и 
пресформи, различни от упоменатите в 10 09 07 

20000 от термични процеси 

210.  10 0910 
прах от отпадъчни газове, различен от 
упоменатия в 10 09 09 

20 000 от термични процеси 

211.  10 0912 
други частици, различни от упоменатите в 10 
0911 

20 000 от термични процеси 

212.  10 0914 
отпадъчни свързващи материали, различни от 
упоменатите в 10 09 13 

20 000 от термични процеси 

213.  100916 
отпадъчни индикатори на пукнатини, различни 
от упоменатите в 10 0915 

20 000 от термични процеси 

214.  10 09 99 отпадъци, неупоменати другаде 20 000 от термични процеси 

215.  1010 03 
шлака от пещи матрици и пресформи, 
съдържащи опасни вещества 

20 000 от термични процеси 

216.  101006 
неизползвани отпадъчни леярски сърца, 
матрици и пресформи, различни от упоменатите 
в 1010 05 

20 000 от термични процеси 

217.  1010 08 
използвани отпадъчни леярски сърца, матрици и 
пресформи, различни от упоменатите в 10 10 07 

20 000 от термични процеси 

218.  101010 
прах от отпадъчни газове, различен от 
упоменатия в 101009 

20 000 от термични процеси 

219.  101012 
други частици, различни от упоменатите в 10 
1011 

20 000 от термични процеси 



220.  101014 
отпадъчни свързващи вещества, различни от 
упоменатите в 101013 

20 000 от термични процеси 

221.  101016 
отпадъчни индикатори на пукнатини, различни 
от упоменатите в 1010 15 

20 000 от термични процеси 

222.  101099 отпадъци, неупоменати другаде 20 000 от термични процеси 

223.  101103 
отпадъчни материали, на основата на стъклени 
влакна 

20 000 от термични процеси 

224.  101105 прахови частици и прах 20 000 от термични процеси 

225.  1011 10 
отпадъчна смес преди термично обработване, 
различна от упоменатата в 1011 09 метали 
(например от катодни електроннолъчеви тръби) 

20000 от термични процеси 

226.  101112 
отпадъчно стъкло, различно от упоменатото в 
101111 

20000 от термични процеси 

227.  101114 
утайки от полиране и шлифоване на стъкло, 
различни от упоменатите в 101113 

20 000 от термични процеси 

228.  101116 
твърди отпадъци от пречистване на отпадъчни 
газове, различни от упоменатите в 10 1115 

20 000 от термични процеси 

229.  101118 
утайки и филтърен кек от пречистване на 
отпадъчни газове, различни от упоменатите в 
101117 

20 000 от термични процеси 

230.  101120 
твърди отпадъци от пречистване на отпадъчни 
води на мястото на образуване, различни от 
упоменатите в 101119 

20000 от термични процеси 

231.  101199 отпадъци, неупоменати другаде 20000 от термични процеси 

232.  1012 01 отпадъчна смес преди термично обработване 20 000 от термични процеси 

233.  101203 прахови частици и прах 20 000 от термични процеси 

234.  101205 утайки и филтърен кек от пречистване на газове 20 000 от термични процеси 

235.  1012 06 отпадъчни леярски форми 20 000 от термични процеси 

236.  1012 08 
отпадъчни керамични изделия, тухли, керемиди, 
плочки и строителни материали(след термично 
обработване) 

20 000 от термични процеси 

237.  101210 
твърди отпадъци от пречистване на отпадъчни 
газове, различни от упоменатите в 1012 09 

20000 от термични процеси 

238.  101212 
отпадъци от глазиране, различни от 
упоменатите в 101211 

20 000 от термични процеси 

239.  101213 
утайки от пречистване на отпадъчни води на 
мястото на образуване 

20 000 от термични процеси 

240.  1012 99 отпадъци, неупоменати другаде 20 000 от термични процеси 

241.  1013 01 отпадъчна смес преди термично обработване 20 000 от термични процеси 

242.  101304 отпадъци от калциниране и хидратиране на вар 20000 от термични процеси 

243.  101306 
прахови частици и прах (с изключение на 1013 
12 и 101313) 

20 000 от термични процеси 

244.  1013 07 утайки и филтърен кек от пречистване на газове 20 000 от термични процеси 

245.  101310 
отпадъци от производство на азбесто-цимент, 
различни от упоменатите в 1013 09 

20000 от термични процеси 

246.  101311 
отпадъци от композитни материали на 
циментова основа, различни от упоменатите в 
101309и101310 

20 000 от термични процеси 

247.  101313 
твърди отпадъци от пречистване на газове, 
различни от упоменатите в 101312 

20 000 от термични процеси 

248.  101314 отпадъчен бетон и утайки от бетон 20 000 от термични процеси 

249.  101399 отпадъци, неупоменати другаде 20000 от термични процеси 

250.  1101 10 
утайки и филтърен кек, различни от упоменатите 
в 11 01 09 

300 
от повърхностна химична обработка и 
нанасяне на покрития 

251.  110112 
отпадъчни води, различни от упоменатите в 11 
0111 

300 
от повърхностна химична обработка и 
нанасяне на покрития 

252.  110114 
отпадъци от обезмасляване, различни от 
упоменатите в 11 0113 

300 
от повърхностна химична обработка и 
нанасяне на покрития 



253.  110199 отпадъци, неупоменати другаде 300 
от повърхностна химична обработка и 
нанасяне на покрития 

254.  1102 03 
отпадъци от производството на аноди за 
електролизни процеси във водна среда 
съдържащи опасни вещества 

300 
от повърхностна химична обработка и 
нанасяне на покрития 

255.  1102 06 
отпадъци от хидрометалургия на медта, 
различни от упоменатите в 11 02 05 

300 
от повърхностна химична обработка и 
нанасяне на покрития 

256.  1102 99 отпадъци, неупоменати другаде 300 
от повърхностна химична обработка и 
нанасяне на покрития 

257.  1105 01 твърд цинк 300 
от повърхностна химична обработка и 
нанасяне на покрития 

258.  1105 02 цинкова пепел 300 
от повърхностна химична обработка и 
нанасяне на покрития 

259.  1105 99 отпадъци, неупоменати другаде 300 
от повърхностна химична обработка и 
нанасяне на покрития 

260.  12 0101 стърготини, стружки и изрезки от черни метали 1000 
от формоване, физична и механична 
повърхностна обработка 

261.  120102 прах и частици от черни метали 1000 
от формоване, физична и механична 
повърхностна обработка 

262.  12 0103 стърготини, стружки и изрезки от цветни метали 1000 
от формоване, физична и механична 
повърхностна обработка 

263.  120104 прах и частици от цветни метали 1000 
от формоване, физична и механична 
повърхностна обработка 

264.  120105 стърготини, стружки и изрезки от пластмаси 1000 
от формоване, физична и механична 
повърхностна обработка 

265.  12 0113 отпадъци от заваряване 1000 
от формоване, физична и механична 
повърхностна обработка 

266.  120115 
утайки от машинно обработване, различни от 
упоменатите в 12 0114 

1000 
от формоване, физична и механична 
повърхностна обработка 

267.  120117 
отпадъчни материали от струйно почистване на 
повърхности/бластиране, различни от 
упоменатите в 12 0116 

1000 
от формоване, физична и механична 
повърхностна обработка 

268.  12 0121 
отработени шлифовъчни тела и материали за 
шлифоване, различни от упоменатите в 12 01 20 

1000 
от формоване, физична и механична 
повърхностна обработка 

269.  120199 отпадъци, неупоменати другаде 1000 
от формоване, физична и механична 
повърхностна обработка 

270.  15 01 03 опаковки от дървесни материали 1500 от опаковки 

271.  15 01 05 композитни/многослойни опаковки 1500 от опаковки 

272.  15 02 03 
абсорбенти, филтърни материали, кърпи за 
изтриване и предпазни облекла, различни от 
упоменатите в 15 02 02 

1500 

от опаковки; абсорбенти, кърпи за 
изтриване, филтърни материали и 
предпазни облекла, неупоменати другаде 
в списъка 

273.  17 0101 бетон 5000 от строителство и събаряне 

274.  17 0102 тухли 5 000 от строителство и събаряне 

275.  17 0103 
керемиди, плочки, фаянсови и керамични 
изделия 

1000 от строителство и събаряне 

276.  17 0107 
смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, 
фаянсови и керамични изделия, различни от 
упоменатите в 17 01 06 

1000 от строителство и събаряне 

277.  17 02 01 дървесен материал 500 от строителство и събаряне 

278.  17 0202 стъкло 500 от строителство и събаряне 

279.  17 02 03 пластмаса 500 от строителство и събаряне 

280.  17 0302 
асфалтови смеси, съдържащи други вещества, 
различни от упоменатите в 17 03 01 

500 от строителство и събаряне 

281.  17 04 01 мед, бронз, месинг 500 от строителство и събаряне 

282.  17 04 02 алуминий 500 от строителство и събаряне 

283.  17 04 03 олово 500 от строителство и събаряне 

284.  17 04 04 цинк 500 от строителство и събаряне 

285.  17 04 05 желязо и стомана 500 от строителство и събаряне 



286.  17 0406 калай 500 от строителство и събаряне 

287.  17 04 07 смеси от метали 
150 
000 

от строителство и събаряне 

288.  170411 кабели, различни от упоменатите в 17 04 10 500 от строителство и събаряне 

289.  17 05 04 
почва и камъни, различни от упоменатите в 17 
05 03 

500 от строителство и събаряне 

290.  17 0506 
изкопани земни маси, различни от упоменатите 
в 170505 

500 от строителство и събаряне 

291.  17 05 08 
баластра от релсов път, различна от 
упоменатата в 17 05 07 

500 от строителство и събаряне 

292.  170604 
изолационни материали, различни от 
упоменатите в 17 06 01 и 17 06 03 

500 от строителство и събаряне 

293.  17 08 02 
строителни материали на основата на гипс, 
различни от упоменатите в 17 08 01 

500 от строителство и събаряне 

294.  180104 

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) 

20 
от хуманното или ветеринарното 
здравеопазване 

295.  18 0107 
химични вещества и смеси, различни от 
упоменатите в 18 01 06 

20 
от хуманното или ветеринарното 
здравеопазване 

296.  180109 
лекарствени продукти, различни от упоменатите 
в 18 01 08 

20 
от хуманното или ветеринарното 
здравеопазване 

297.  180203 
отпадъци, чието събиране и обезвреждане не е 
обект на специални изисквания, с оглед 
предотвратяване на инфекции 

20 
от хуманното или ветеринарното 
здравеопазване 

298.  1802 06 
химични вещества и смеси, различни от 
упоменатите в 18 02 05 

20 
от хуманното или ветеринарното 
здравеопазване 

299.  18 0208 
лекарствени продукти, различни от упоменатите 
в 18 02 07 

20 
от хуманното или ветеринарното 
здравеопазване 

300.  19 01 02 
черни метали, отделени от дънна пепел газове и 
други отпадъчни води 

10 000 
от съоръжения за обработване на 
отпадъци, от пречиствателни станции 

301.  190112 
дънна пепел и шлака, различни от упоменатите 
в 1901 11 

10000 
от съоръжения за обработване на 
отпадъци, от пречиствателни станции 

302.  190114 
увлечена/летяща пепел, различна от 
упоменатата в 19 01 13 

10 000 
от съоръжения за обработване на 
отпадъци, от пречиствателни станции 

303.  190116 
прах от котли, различна от упоменатата в 19 01 
15 

10 000 
от съоръжения за обработване на 
отпадъци, от пречиствателни станции 

304.  190118 
отпадъци от пиролиза, различни от упоменатите 
в 19 0117 

10 000 
от съоръжения за обработване на 
отпадъци, от пречиствателни станции 

305.  19 0119 пясъци от пещи с кипящ слой 10000 
от съоръжения за обработване на 
отпадъци, от пречиствателни станции 

306.  190199 отпадъци, неупоменати другаде 10000 
от съоръжения за обработване на 
отпадъци, от пречиствателни станции 

307.  1902 03 
предварително смесени отпадъци, съставени 
само от неопасни отпадъци 

10000 
от съоръжения за обработване на 
отпадъци, от пречиствателни станции 

308.  1902 06 
утайки от физико-химично обработване, 
различни от упоменатите в 19 02 05 

10 000 
от съоръжения за обработване на 
отпадъци, от пречиствателни станции 

309.  190210 
запалими отпадъци, различни от упоменатите в 
19 02 08 и 19 02 09 

10000 
от съоръжения за обработване на 
отпадъци, от пречиствателни станции 

310.  19 02 99 отпадъци, неупоменати другаде 10 000 
от съоръжения за обработване на 
отпадъци, от пречиствателни станции 

311.  19 03 05 
стабилизирани отпадъци, различни от 
упоменатите в 19 03 04 

10 000 
от съоръжения за обработване на 
отпадъци, от пречиствателни станции 

312.  190307 
втвърдени отпадъци, различни от упоменатите в 
19 03 06 

10000 
от съоръжения за обработване на 
отпадъци, от пречиствателни станции 

313.  1904 01 
встъклени отпадъци от пречистване на 
отпадъчни газове 

10000 
от съоръжения за обработване на 
отпадъци, от пречиствателни станции 



314.  1904 04 
отпадъчни води от темпериране на встъклени 
отпадъци 

10000 
от съоръжения за обработване на 
отпадъци, от пречиствателни станции 

315.  19 05 01 
некомпостирани фракции от битови и сходни с 
тях отпадъци 

10 000 
от съоръжения за обработване на 
отпадъци, от пречиствателни станции 

316.  190502 
некомпостирани фракции от животински и 
растителни отпадъци 

10 000 
от съоръжения за обработване на 
отпадъци, от пречиствателни станции 

317.  1905 03 нестандартен компост 10000 
от съоръжения за обработване на 
отпадъци, от пречиствателни станции 

318.  1905 99 отпадъци, неупоменати другаде 10 000 
от съоръжения за обработване на 
отпадъци, от пречиствателни станции 

319.  1906 04 
остатъци от анаеробно разграждане на битови 
отпадъци 

10 000 
от съоръжения за обработване на 
отпадъци, от пречиствателни станции 

320.  190606 
остатъци от анаеробно разграждане на 
животински и растителни отпадъци 

10000 
от съоръжения за обработване на 
отпадъци, от пречиствателни станции 

321.  1906 99 отпадъци, неупоменати другаде 10 000 
от съоръжения за обработване на 
отпадъци, от пречиствателни станции 

322.  1908 01 отпадъци от решетки и сита 10 000 
от съоръжения за обработване на 
отпадъци, от пречиствателни станции 

323.  1908 02 отпадъци от песъкоуловители 10000 
от съоръжения за обработване на 
отпадъци, от пречиствателни станции 

324.  
19 08 

05 
утайки от пречистване на отпадъчни води от 
населени места 

10 000 
от съоръжения за обработване на 
отпадъци, от пречиствателни станции 

325.  19 08 09 
смеси от мазнини и масла от маслено-водна 
сепарация, съдържащи само хранителни масла 
и мазнини 

10 000 
от съоръжения за обработване на 
отпадъци, от пречиствателни станции 

326.  190812 
утайки от биологично пречистване на 
промишлени отпадъчни води, различни от 
упоменатите в 19 0811 

10 000 
от съоръжения за обработване на 
отпадъци, от пречиствателни станции 

327.  19 0814 
утайки от други видове пречистване на 
промишлени отпадъчни води, различни от 
упоменатия в 19 0813 

10 000 
от съоръжения за обработване на 
отпадъци, от пречиствателни станции 

328.  19 08 99 отпадъци, неупоменати другаде 10000 
от съоръжения за обработване на 
отпадъци, от пречиствателни станции 

329.  19 09 01 
твърди отпадъци от първоначално филтруване 
и от сита и решетки 

10 000 
от съоръжения за обработване на 
отпадъци, от пречиствателни станции 

330.  
19 09 

02 
утайки от избистряне на вода 10 000 

от съоръжения за обработване на 
отпадъци, от пречиствателни станции 

331.  19 0903 утайки от декарбонизиране 10 000 
от съоръжения за обработване на 
отпадъци, от пречиствателни станции 

332.  19 09 04 отработен активен въглен 10 000 
от съоръжения за обработване на 
отпадъци, от пречиствателни станции 

333.  190905 наситени или отработени йонообменни смоли 10000 
от съоръжения за обработване на 
отпадъци, от пречиствателни станции 

334.  1909 99 отпадъци, неупоменати другаде 10 000 
от съоръжения за обработване на 
отпадъци, от пречиствателни станции 

335.  191001 отпадъци от желязо и стомана 10 000 
от съоръжения за обработване на 
отпадъци, от пречиствателни станции 

336.  1910 02 отпадъци от цветни метали 10 000 
от съоръжения за обработване на 
отпадъци, от пречиствателни станции 

337.  191004 
лека прахообразна фракция и прах, различни от 
упоменатите в 1910 03 

10000 
от съоръжения за обработване на 
отпадъци, от пречиствателни станции 

338.  1910 06 
други фракции, различни от упоменатите в 19 
1005 

10 000 
от съоръжения за обработване на 
отпадъци, от пречиствателни станции 

339.  191106 
утайки от пречистване на отпадъчни води на 
мястото на образуване, различни от 
упоменатите в 1911 05 

10 000 
от съоръжения за обработване на 
отпадъци, от пречиствателни станции 

340.  191199 отпадъци, неупоменати другаде 10 000 
от съоръжения за обработване на 
отпадъци, от пречиствателни станции 



341.  191201 хартия и картон 10 000 
от съоръжения за обработване на 
отпадъци, от пречиствателни станции 

342.  1912 02 черни метали 10 000 
от съоръжения за обработване на 
отпадъци, от пречиствателни станции 

343.  191203 цветни метали 10000 
от съоръжения за обработване на 
отпадъци, от пречиствателни станции 

344.  191204 пластмаса и каучук 10000 
от съоръжения за обработване на 
отпадъци, от пречиствателни станции 

345.  191205 стъкло 10 000 
от съоръжения за обработване на 
отпадъци, от пречиствателни станции 

346.  191207 
дървесни материали, различни от упоменатите 
в 19 1206 

10000 
от съоръжения за обработване на 
отпадъци, от пречиствателни станции 

347.  191208 текстилни материали 10 000 
от съоръжения за обработване на 
отпадъци, от пречиствателни станции 

348.  1912 09 минерали (например пясък, камъни) 10000 
от съоръжения за обработване на 
отпадъци, от пречиствателни станции 

349.  191210 
горими отпадъци (RDF - модифицирани горива, 
получени от отпадъци) отпадъци, съдържащи 
опасни вещества 

10000 
от съоръжения за обработване на 
отпадъци, от пречиствателни станции 

350.  191212 
други отпадъци (включително смеси от 
материали) от механично третиране на 
отпадъци, различни от упоменатите в 19 1211 

10 000 
от съоръжения за обработване на 
отпадъци, от пречиствателни станции 

351.  191302 
твърди отпадъци от възстановяване на почви, 
различни от упоменатите в 1913 01 

10 000 
от съоръжения за обработване на 
отпадъци, от пречиствателни станции 

352.  191304 
утайки от възстановяване на почви, различни от 
упоменатите в 1913 03 

10 000 
от съоръжения за обработване на 
отпадъци, от пречиствателни станции 

353.  191306 
утайки от възстановяване качеството на 
подземни води, различни от упоменатите в 19 
1305 

10 000 
от съоръжения за обработване на 
отпадъци, от пречиствателни станции 

354.  200102 стъкло 
200 
000 

от домакинствата,търговски, промишлени 
и административни дейности 

355.  200108 
биоразградими отпадъци от кухни и заведения 
за обществено хранене 

200 
000 

от домакинствата.търговски, промишлени 
и административни дейности 

356.  200110 облекла 10000 
от домакинствата.търговски, промишлени 
и административни дейности 

357.  20 0111 текстилни материали 10000 
от домакинствата.търговски, промишлени 
и административни дейности 

358.  200125 хранителни масла и мазнини 50 000 
от домакинствата.търговски, промишлени 
и административни дейности 

359.  20 01 28 
бои, мастила, лепила/адхезиви и смоли, 
различни от упоменатите в 20 01 27 

5 000 
от домакинствата,търговски, промишлени 
и административни дейности 

360.  20 0130 
перилни и почистващи смеси, различни от 
упоменатите в 20 01 29 

5 000 
от домакинствата.търговски, промишлени 
и административни дейности 

361.  200132 
лекарствени продукти, различни от упоменатите 
в 20 01 31 

1000 
от домакинствата.търговски, промишлени 
и административни дейности 

362.  200134 
батерии и акумулатори, различни от 
упоменатите в 20 01 33 

1000 
от домакинствата.търговски, промишлени 
и административни дейности 

363.  200136 
излязло от употреба електрическо и електронно 
оборудване, различно от упоменатото в 20 01 21 
и 20 01 23 и 20 01 35 

20 000 
от домакинствата,търговски, промишлени 
и административни дейности 

364.  200138 
дървесни материали, различни от упоменатите 
в 20 01 37 

20 000 
от домакинствата.търговски, промишлени 
и административни дейности 

365.  200140 метали 20 000 
от домакинствата.търговски, промишлени 
и административни дейности 

366.  20 01 41 отпадъци от почистване на комини 10 000 
от домакинствата.търговски, промишлени 
и административни дейности 

367.  20 01 99 други фракции, неупоменати другаде 50 000 
от домакинствата.търговски, промишлени 
и административни дейности 



368.  20 02 01 биоразградими отпадъци 
10000

0 
от домакинствата.търговски, промишлени 
и административни дейности 

369.  20 02 02 почва и камъни 
10000

0 
от домакинствата.търговски, промишлени 
и административни дейности 

370.  20 0203 други бионеразградими отпадъци 
10000

0 
от домакинствата.търговски, промишлени 
и административни дейности 

371.  20 0302 отпадъци от пазари 20 000 
от домакинствата.търговски, промишлени 
и административни дейности 

372.  200303 отпадъци от почистване на улици 20 000 
отдомакинствата,тьрговски, промишлени и 
административни дейности 

373.  20 0306 
отпадъци от почистване на канализационни 
системи 

20 000 
от домакинствата.търговски, промишлени 
и административни дейности 

374.  2003 07 обемни отпадъци 20 000 
от домакинствата.търговски, промишлени 
и административни дейности 

375.  20 03 99 битови отпадъци, неупоменати другаде 20 000 
от домакинствата.търговски, промишлени 
и административни дейности 

 
 

Забележки: 

1. В колона 1 и 2 се попълват код и наименование на отпадъците съгласно Наредбата по чл. 3 от ЗУО за 

класификация на отпадъците. 

 

II. Начин на транспортиране на отпадъка (по шосе, железопътен транспорт, 

транспортни средства във водни обекти) и модел, марка, регистрационен номер на 

превозните средства 

 

№ Марка Модел 
Регистрационен 

номер 

1.  Скания  К 3124 АР 

2.  Скания П 82 К 5137 АХ 

3.  Ман 9.136 К 0593 АН 

4.  Форд Транзит К 4581 АК 

5.  Даф 55,210 К 4558 АХ 

 

ІII. Транспортирането на отпадъците да се извършва при спазване на изискванията на 

чл. 29 от ЗУО и наредбата по чл. 43, ал. 1 от ЗУО 

 

 

Решението може да се обжалва чрез директора на РИОСВ пред министъра на 

околната среда и водите или пред Административен съд, гр. Хасково по реда на 

Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от неговото съобщаване.    

 

 

 

 

инж.Д.Илиев 

Директор на Регионална инспекция по  
околната среда и водите – гр. Хасково 
 


