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Код 02 01 10 - Метални отпадъци
o R12 - Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите
R1 - R11
o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите
R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на
образуване
Код 10 02 01 - Отпадъци от преработване на шлака
o R12 - Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите
R1 - R11
o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите
R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на
образуване
Код 10 02 02 - Непреработвана шлака
o R12 - Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите
R1 - R11
o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите
R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на
образуване
Код 12 01 01 - Стърготини, стружки и изрезки от черни метали
o R12 - Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите
R1 - R11
o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите
R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на
образуване
Код 12 01 03 - Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали
o R12 - Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите
R1 - R11
o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите
R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на
образуване
Код 12 01 05 - Cтърготини, стружки и изрезки от пластмаси
o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите
R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на
образуване
Код 12 01 07* - Машинни масла на минерална основа, несъдържащи халогенни
елементи (с изключение на емулсии и разтвори)
o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите
R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на
образуване
Код 12 01 10* - Синтетични машинни масла
o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите
R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на

























образуване
Код 12 01 13 - Отпадъци от заваряване
o R12 - Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите
R1 - R11
o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите
R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на
образуване
Код 13 01 01* - Хидравлични масла, съдържащи PCBs
o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите
R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на
образуване
Код 13 01 10* - Нехлорирани хидравлични масла на минерална основа
o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите
R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на
образуване
Код 13 01 11* - Синтетични хидравлични масла
o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите
R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на
образуване
Код 13 01 13* - Други хидравлични масла
o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите
R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на
образуване
Код 13 02 05* - Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на
минерална основа
o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите
R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на
образуване
Код 13 02 06* - Синтетични моторни и смазочни масла и масла за зъбни предавки
o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите
R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на
образуване
Код 13 02 08* - Други моторни, смазочни и масла за зъбни предавки
o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите
R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на
образуване
Код 13 03 07* - Нехлорирани изолационни и топлопредаващи масла на минерална
основа
o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите
R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на
образуване
Код 13 03 08* - Синтетични изолационни и топлопредаващи масла
o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите
R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на
образуване
Код 13 03 10* - Други изолационни и топлопредаващи масла
o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите
R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на
образуване
Код 13 07 01* - Газьол, котелно и дизелово гориво

R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите
R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на
образуване
Код 13 07 03* - Други горива (включително смеси)
o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите
R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на
образуване
Код 15 01 01 - Хартиени и картонени опаковки
o R12 - Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите
R1 - R11
o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите
R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на
образуване
Код 15 01 02 - Пластмасови опаковки
o R12 - Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите
R1 - R11
o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите
R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на
образуване
Код 15 01 03 - Опаковки от дървесни материали
o R12 - Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите
R1 - R11
o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите
R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на
образуване
Код 15 01 04 - Метални опаковки
o R12 - Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите
R1 - R11
o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите
R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на
образуване
Код 15 01 05 - Композитни/многослойни опаковки
o R12 - Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите
R1 - R11
o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите
R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на
образуване
Код 15 01 06 - Смесени опаковки
o R12 - Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите
R1 - R11
o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите
R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на
образуване
Код 15 01 07 - Стъклени опаковки
o R12 - Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите
R1 - R11
o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите
R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на
образуване
Код 15 01 09 - Текстилни опаковки
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R12 - Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите
R1 - R11
o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите
R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на
образуване
Код 16 01 03 - Излезли от употреба гуми
o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите
R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на
образуване
Код 16 01 04* - Излезли от употреба превозни средства
o R12 - Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите
R1 - R11
o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите
R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на
образуване
Код 16 01 06 - Излезли от употреба превозни средства, които не съдържат течности
или други опасни компоненти
o R12 - Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите
R1 - R11
o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите
R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на
образуване
Код 16 01 07* - Маслени филтри
o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите
R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на
образуване
Код 16 01 17 - Черни метали
o R12 - Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите
R1 - R11
o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите
R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на
образуване
Код 16 01 18 - Цветни метали
o R12 - Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите
R1 - R11
o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите
R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на
образуване
Код 16 02 13* - Излязло от употреба оборудване, съдържащо опасни компоненти,
различно от упоменатото в кодове от 16 02 09 до 16 02 12
o R12 - Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите
R1 - R11
o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите
R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на
образуване
Код 16 02 14 - Излязло от употреба оборудване, различно от упоменатото в кодове
от 16 02 09 до 16 02 13
o R12 - Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите
R1 - R11
o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите
o





































R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на
образуване
Код 16 02 15* - Опасни компоненти, отстранени от излязло от употреба оборудване
o R12 - Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите
R1 - R11
o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите
R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на
образуване
Код 16 02 16 - Компоненти, отстранени от излязло от употреба оборудване,
различни от упоменатите в код 16 02 15
o R12 - Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите
R1 - R11
o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите
R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на
образуване
Код 16 06 01* - Оловни акумулаторни батерии
o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите
R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на
образуване
Код 16 06 02* - Ni-Cd батерии
o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите
R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на
образуване
Код 16 06 03* - Живак-съдържащи батерии
o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите
R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на
образуване
Код 16 06 04 - Алкални батерии (с изключение на 16 06 03)
o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите
R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на
образуване
Код 16 06 05 - Други батерии и акумулатори
o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите
R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на
образуване
Код 17 02 01 - Дървесен материал
o R12 - Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите
R1 - R11
o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите
R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на
образуване
Код 17 02 02 - Стъкло
o R12 - Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите
R1 - R11
o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите
R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на
образуване
Код 17 02 03 - Пластмаса
o R12 - Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите
R1 - R11

R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите
R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на
образуване
Код 17 04 01 - Мед, бронз, месинг
o R12 - Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите
R1 - R11
o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите
R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на
образуване
Код 17 04 02 - Алуминий
o R12 - Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите
R1 - R11
o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите
R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на
образуване
Код 17 04 03 - Олово
o R12 - Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите
R1 - R11
o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите
R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на
образуване
Код 17 04 04 - Цинк
o R12 - Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите
R1 - R11
o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите
R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на
образуване
Код 17 04 05 - Желязо и стомана
o R12 - Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите
R1 - R11
o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите
R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на
образуване
Код 17 04 06 - Калай
o R12 - Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите
R1 - R11
o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите
R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на
образуване
Код 17 04 07 - Смеси от метали
o R12 - Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите
R1 - R11
o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите
R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на
образуване
Код 17 04 10* - Кабели, съдържащи масла, каменовъглен катран и други опасни
вещества
o R12 - Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите
R1 - R11
o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите
o

































R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на
образуване
Код 17 04 11 - Кабели, различни от упоменатите в 17 04 10
o R12 - Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите
R1 - R11
o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите
R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на
образуване
Код 19 10 01 - Отпадъци от желязо и стомана
o R12 - Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите
R1 - R11
o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите
R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на
образуване
Код 19 10 02 - Отпадъци от цветни метали
o R12 - Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите
R1 - R11
o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите
R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на
образуване
Код 19 12 01 - Хартия и картон
o R12 - Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите
R1 - R11
o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите
R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на
образуване
Код 19 12 02 - Черни метали
o R12 - Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите
R1 - R11
o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите
R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на
образуване
Код 19 12 03 - Цветни метали
o R12 - Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите
R1 - R11
o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите
R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на
образуване
Код 19 12 04 - Пластмаса и каучук
o R12 - Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите
R1 - R11
o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите
R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на
образуване
Код 19 12 05 - Стъкло
o R12 - Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите
R1 - R11
o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите
R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на
образуване





















Код 19 12 06* - Дървесни материали, съдържащи опасни вещества
o R12 - Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите
R1 - R11
o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите
R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на
образуване
Код 19 12 07 - Дървесни материали, различни от упоменатите в 19 12 06
o R12 - Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите
R1 - R11
o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите
R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на
образуване
Код 20 01 01 - Хартия и картон
o R12 - Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите
R1 - R11
o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите
R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на
образуване
Код 20 01 02 - Стъкло
o R12 - Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите
R1 - R11
o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите
R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на
образуване
Код 20 01 21* - Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак
o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите
R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на
образуване
Код 20 01 23* - Излязло от употреба оборудване, съдържащо
хлорофлуоровъглеводороди
o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите
R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на
образуване
Код 20 01 33* - Батерии и акумулатори, включени в 16 06 01, 16 06 02 или 16 06 03,
както и несортирани батерии и акумулатори, съдържащи такива батерии
o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите
R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на
образуване
Код 20 01 34 - Батерии и акумулатори, различни от упоменатите в 20 01 33
o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите
R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на
образуване
Код 20 01 35* - Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване,
различно от упоменатото в 20 01 21 и 20 01 23, съдържащо опасни компоненти
o R12 - Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите
R1 - R11
o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите
R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на
образуване
Код 20 01 36 - Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване,





различно от упоменатото в 20 01 21 и 20 01 23 и 20 01 35
o R12 - Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите
R1 - R11
o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите
R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на
образуване
Код 20 01 39 - Пластмаси
o R12 - Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите
R1 - R11
o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите
R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на
образуване
Код 20 01 40 - Метали
o R12 - Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите
R1 - R11
o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите
R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на
образуване
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Код 02 01 10 - Метални отпадъци
o R12 - Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите
R1 - R11
o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите
R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на
образуване
Код 03 03 01 - Отпадъчни кори и дървесина
o R12 - Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите
R1 - R11
o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите
R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на
образуване
Код 03 03 08 - Отпадъци от сортиране на хартия и картон, предназначени за
рециклиране
o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите
R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на
образуване
Код 12 01 01 - Стърготини, стружки и изрезки от черни метали
o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите
R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на
образуване
Код 12 01 02 - Прах и частици от черни метали
o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите



















R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на
образуване
Код 12 01 03 - Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали
o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите
R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на
образуване
Код 12 01 04 - Прах и частици от цветни метали
o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите
R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на
образуване
Код 12 01 13 - Отпадъци от заваряване
o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите
R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на
образуване
Код 15 01 01 - Хартиени и картонени опаковки
o R12 - Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите
R1 - R11
o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите
R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на
образуване
Код 15 01 02 - Пластмасови опаковки
o R12 - Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите
R1 - R11
o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите
R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на
образуване
Код 15 01 03 - Опаковки от дървесни материали
o R12 - Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите
R1 - R11
o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите
R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на
образуване
Код 15 01 04 - Метални опаковки
o R12 - Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите
R1 - R11
o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите
R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на
образуване
Код 15 01 05 - Композитни/многослойни опаковки
o R12 - Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите
R1 - R11
o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите
R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на
образуване
Код 15 01 06 - Смесени опаковки
o R12 - Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите
R1 - R11
o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите
R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на
образуване

















Код 15 01 07 - Стъклени опаковки
o R12 - Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите
R1 - R11
o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите
R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на
образуване
Код 15 01 10* - Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени
с опасни вещества
o R12 - Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите
R1 - R11
o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите
R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на
образуване
Код 16 01 04* - Излезли от употреба превозни средства
o R12 - Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите
R1 - R11
o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите
R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на
образуване
Код 16 01 06 - Излезли от употреба превозни средства, които не съдържат течности
или други опасни компоненти
o R12 - Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите
R1 - R11
o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите
R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на
образуване
Код 16 01 11* - Спирачни накладки, съдържащи азбест
o R12 - Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите
R1 - R11
o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите
R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на
образуване
Код 16 01 17 - Черни метали
o R12 - Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите
R1 - R11
o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите
R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на
образуване
Код 16 01 18 - Цветни метали
o R12 - Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите
R1 - R11
o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите
R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на
образуване
Код 16 01 19 - Пластмаси
o R12 - Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите
R1 - R11
o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите
R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на
образуване

















Код 16 01 20 - Стъкло
o R12 - Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите
R1 - R11
o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите
R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на
образуване
Код 16 02 11* - Излязло от употреба оборудване, съдържащо
хлорофлуоровъглеводороди, HCFC, HFC
o R12 - Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите
R1 - R11
o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите
R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на
образуване
Код 16 02 13* - Излязло от употреба оборудване, съдържащо опасни компоненти,
различно от упоменатото в кодове от 16 02 09 до 16 02 12
o R12 - Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите
R1 - R11
o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите
R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на
образуване
Код 16 02 14 - Излязло от употреба оборудване, различно от упоменатото в кодове
от 16 02 09 до 16 02 13
o R12 - Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите
R1 - R11
o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите
R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на
образуване
Код 16 06 01* - Оловни акумулаторни батерии
o R12 - Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите
R1 - R11
o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите
R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на
образуване
Код 16 06 02* - Ni-Cd батерии
o R12 - Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите
R1 - R11
o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите
R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на
образуване
Код 16 06 03* - Живак-съдържащи батерии
o R12 - Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите
R1 - R11
o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите
R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на
образуване
Код 16 06 04 - Алкални батерии (с изключение на 16 06 03)
o R12 - Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите
R1 - R11
o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите
R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на

















образуване
Код 16 06 05 - Други батерии и акумулатори
o R12 - Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите
R1 - R11
o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите
R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на
образуване
Код 16 08 01 - Отработени катализатори, съдържащи злато, сребро, рений, родий,
паладий, иридий или платина (с изключение на 16 08 07)
o R12 - Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите
R1 - R11
o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите
R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на
образуване
Код 16 08 03 - Отработени катализатори, съдържащи преходни метали или
съединения на преходните метали, неупоменати другаде
o R12 - Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите
R1 - R11
o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите
R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на
образуване
Код 17 02 01 - Дървесен материал
o R12 - Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите
R1 - R11
o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите
R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на
образуване
Код 17 02 02 - Стъкло
o R12 - Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите
R1 - R11
o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите
R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на
образуване
Код 17 02 03 - Пластмаса
o R12 - Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите
R1 - R11
o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите
R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на
образуване
Код 17 04 01 - Мед, бронз, месинг
o R12 - Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите
R1 - R11
o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите
R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на
образуване
Код 17 04 02 - Алуминий
o R12 - Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите
R1 - R11
o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите
R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на



















образуване
Код 17 04 03 - Олово
o R12 - Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите
R1 - R11
o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите
R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на
образуване
Код 17 04 04 - Цинк
o R12 - Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите
R1 - R11
o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите
R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на
образуване
Код 17 04 05 - Желязо и стомана
o R12 - Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите
R1 - R11
o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите
R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на
образуване
Код 17 04 07 - Смеси от метали
o R12 - Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите
R1 - R11
o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите
R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на
образуване
Код 17 04 09* - Метални отпадъци, замърсени с опасни вещества
o R12 - Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите
R1 - R11
o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите
R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на
образуване
Код 17 04 11 - Кабели, различни от упоменатите в 17 04 10
o R12 - Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите
R1 - R11
o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите
R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на
образуване
Код 19 10 01 - Отпадъци от желязо и стомана
o R12 - Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите
R1 - R11
o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите
R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на
образуване
Код 19 10 02 - Отпадъци от цветни метали
o R12 - Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите
R1 - R11
o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите
R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на
образуване
Код 19 12 01 - Хартия и картон

R12 - Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите
R1 - R11
o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите
R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на
образуване
Код 19 12 02 - Черни метали
o R12 - Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите
R1 - R11
o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите
R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на
образуване
Код 19 12 03 - Цветни метали
o R12 - Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите
R1 - R11
o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите
R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на
образуване
Код 19 12 04 - Пластмаса и каучук
o R12 - Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите
R1 - R11
o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите
R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на
образуване
Код 19 12 05 - Стъкло
o R12 - Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите
R1 - R11
o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите
R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на
образуване
Код 19 12 07 - Дървесни материали, различни от упоменатите в 19 12 06
o R12 - Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите
R1 - R11
o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите
R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на
образуване
Код 20 01 01 - Хартия и картон
o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите
R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на
образуване
Код 20 01 02 - Стъкло
o R12 - Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите
R1 - R11
o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите
R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на
образуване
Код 20 01 21* - Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак
o R12 - Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите
R1 - R11
o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите
R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на
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образуване
Код 20 01 23* - Излязло от употреба оборудване, съдържащо
хлорофлуоровъглеводороди
o R12 - Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите
R1 - R11
o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите
R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на
образуване
Код 20 01 33* - Батерии и акумулатори, включени в 16 06 01, 16 06 02 или 16 06 03,
както и несортирани батерии и акумулатори, съдържащи такива батерии
o R12 - Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите
R1 - R11
o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите
R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на
образуване
Код 20 01 34 - Батерии и акумулатори, различни от упоменатите в 20 01 33
o R12 - Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите
R1 - R11
o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите
R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на
образуване
Код 20 01 35* - Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване,
различно от упоменатото в 20 01 21 и 20 01 23, съдържащо опасни компоненти
o R12 - Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите
R1 - R11
o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите
R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на
образуване
Код 20 01 36 - Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване,
различно от упоменатото в 20 01 21 и 20 01 23 и 20 01 35
o R12 - Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите
R1 - R11
o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите
R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на
образуване
Код 20 01 38 - Дървесни материали, различни от упоменатите в 20 01 37
o R12 - Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите
R1 - R11
o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите
R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на
образуване
Код 20 01 40 - Метали
o R12 - Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите
R1 - R11
o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите
R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на
образуване

ДЕСИ - ТОНЧО ВЪЛЧЕВ
Разрешение № 13-ДО-00000469-00 от 05.03.2013 г.
БУЛСТАT 833049176
гр. Раднево, обл. Стара Загора
гр.Раднево, ул. МАГДА ПЕТКАНОВА № 47

Директор:
ТОНЧО
ВЪЛЧЕВ
ТОНЕВ
Телефон: 0417 82
660

 Площадка № 1 - гр. Раднево, ул."Теменуга"№ 1, УПИ I-85, кв. 147














Код 02 01 10 - Метални отпадъци
o R12 - Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите
R1 - R11
o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите
R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на
образуване
Код 12 01 01 - Стърготини, стружки и изрезки от черни метали
o R12 - Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите
R1 - R11
o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите
R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на
образуване
Код 12 01 02 - Прах и частици от черни метали
o R12 - Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите
R1 - R11
o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите
R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на
образуване
Код 12 01 03 - Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали
o R12 - Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите
R1 - R11
o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите
R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на
образуване
Код 12 01 04 - Прах и частици от цветни метали
o R12 - Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите
R1 - R11
o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите
R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на
образуване
Код 16 01 17 - Черни метали
o R12 - Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите
R1 - R11
o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите
R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на
образуване
Код 16 01 18 - Цветни метали
o R12 - Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите
R1 - R11

R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите
R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на
образуване
Код 17 04 01 - Мед, бронз, месинг
o R12 - Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите
R1 - R11
o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите
R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на
образуване
Код 17 04 02 - Алуминий
o R12 - Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите
R1 - R11
o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите
R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на
образуване
Код 17 04 03 - Олово
o R12 - Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите
R1 - R11
o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите
R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на
образуване
Код 17 04 04 - Цинк
o R12 - Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите
R1 - R11
o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите
R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на
образуване
Код 17 04 05 - Желязо и стомана
o R12 - Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите
R1 - R11
o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите
R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на
образуване
Код 17 04 06 - Калай
o R12 - Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите
R1 - R11
o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите
R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на
образуване
Код 17 04 07 - Смеси от метали
o R12 - Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите
R1 - R11
o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите
R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на
образуване
Код 17 04 11 - Кабели, различни от упоменатите в 17 04 10
o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите
R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на
образуване
Код 19 10 01 - Отпадъци от желязо и стомана
o



















R12 - Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите
R1 - R11
o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите
R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на
образуване
Код 19 10 02 - Отпадъци от цветни метали
o R12 - Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите
R1 - R11
o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите
R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на
образуване
Код 19 12 02 - Черни метали
o R12 - Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите
R1 - R11
o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите
R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на
образуване
Код 19 12 03 - Цветни метали
o R12 - Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите
R1 - R11
o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите
R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на
образуване
Код 20 01 40 - Метали
o R12 - Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите
R1 - R11
o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите
R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на
образуване.
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