
  

 

СЪСТАВИТЕЛ:  

 

 

ПЪРВИ ЕKЗЕМПЛЯР 

 

 
ОТЧЕТ 

ЗА ОТПАДЪЦИТЕ ОТ ДЕЙНОСТТА ПРЕЗ 2016 Г. 

 

(ОС 03100) 

 ЕИК по БУЛСТАТ      Местна единица 

Отчетна единица:       |        |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |                      |           |          |     

Гр. (с.): Код по EKATTE    |           |          |         |          

Община: 

Област: СТАТИСТИЧЕСКА ДОКУМЕНТАЦИЯ 

ФОРМУЛЯР “ООС – ОТПАДЪЦИ( ОС 03100)” 

ГОДИШЕН 

Утвърден от Националния статистически институт 

Представя се от фирми и поделения на фирми до 25.04.2017 г. 
на ТЕРИТОРИАЛНОТО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО 

 

Район: 

Адрес:ул. № 

Телефон за връзка: 

 

 
Моля, посочете колко време Ви отне     

 попълването на формуляра (в минути): 

400000 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Брой заети във фирмата 

 

500000 

 

 
 

 

Установени грешки при огледа на отчета 

Попълва се от ТСБ! Отговори: Да (1) Не (празно)  

000001. Грешни измерителни единици   

000002. Грешно класифициране на отпадъци  

000003. Други (непълен обхват отпадъци и др.)  
   

 

I. РАЗДЕЛ. ОТПАДЪЦИ ОТ СОБСТВЕНА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ ГОДИНАТА 

Вид отпадък по Приложение 1 

Общо 

образувани 

отпадъци на 

територията на 

предприятието 

(тонове)1 

=к.(2+3+4+..+16) 

 

 

 

Оползотворе- 

ни отпадъци в 

предприятието 

от собствена 

дейност  

(сума за 

операции R) 

Предадени на други физически/юридически лица; 

изнесени извън страната 2 

Обезвредени отпадъци от собствена дейност на предприятието по операции D, съгласно Номенклатурата на дейностите по 

обезвреждане (т. 25 от Указанието) 

 

Наименование на  

отпадъка 

 

Код  

 

Сухо 

вещество в 

% - само 

за 

утайките 

 

за 

оползотворя

ване (сума за 

операции R) 

 

за 

обезвреждане    

(сума за 

операции D) 

 

изнесени  

за страни 

от ЕС 

 

изнесени  

за страни 

извън ЕС 

 

депониране 

(наземно 

или 

подземно) 

 (D1) 

 

обработва- 

не на 

замърсе- 

ни земя и 

почви  

(D2) 

 

дълбочин- 

но инжек- 

тиране  

(D3) 

 

повърхно- 

стни 

загражде- 

ния 

 (D4) 

 

специал- 

но проек- 

тирани  

депа  

(D5) 

 

изхвърля- 

не на отпа- 

дъци във  

водни 

обекти 

 (D6) 

 

 

 

изхвърля- 

не на отпа- 

дъци в 

морето  

(D7) 

 

 

наземно 

изгаряне 

(инсинера- 

ция) 

 (D10) 

 

постоянно 

съхраня- 

ване 

(D12) 

Отпадъци в 

процес 

 на междинни  

операции по 

обезвреждане 

към  

края на 

годината  

(D8+D9+D13+

D14+D15) 

А Б В 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

ОБЩО ЗА ДЕЙНОСТТА 999999                  

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   
 

1 Точност - до  3 знака след десетичната точка, само  за кол. В - един знак след десетичната точка. 
2 В случай, че собственикът не знае предназначението на предадените отпадъци, то: ако собственикът е извършил разходи, за да се освободи от отпадъка, се приема, че отпадъкът е за обезвреждане, ако е получил пари срещу този отпадък - то се приема за 

оползотворяване. 



  

 

II РАЗДЕЛ. ОБЕЗВРЕДЕНИ  ОТПАДЪЦИ, ПОЛУЧЕНИ ОТ ДРУГИ ФИРМИ И НАСЕЛЕНИЕТО ПРЕЗ ГОДИНАТА ( ВКЛ. ЗА ДЕЙНОСТИ ПО СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ И НЯКОИ ДЕЙНОСТИ ПО ПОЧИСТВАНЕ) 

Вид отпадък по Приложение 1 
Обезвредени отпадъци през годината  

                          (тонове) 1                                                             Обезвредени отпадъци по операции (D), съгласно Номенклатурата на дейностите по обезвреждане - т. 25 от Указанието 

Наименование на 

 отпадъка 

Код  Сухо 

вещество в 

% - само 

за 

утайките 

 

Общо = 

к.(4+5+...+13) 

 

в т.ч. 

 

 

депониране 

(наземно или 

подземно) (D1) 

 

обработване на 

замърсени земя 

и почви ( D2) 

 

дълбочинно 

инжектиран

е (D3) 

 

повърхностни 

заграждения 

(D4) 

 

специално 

проектира

ни депа 

(D5) 

 

изхвърляне 

на отпадъци 

във водни 

обекти (D6) 

 

 

изхвърляне на 

отпадъци в 

морето (D7) 

наземно 

изгаряне 

(инсинерация) 

(D10) 

постоянно 

съхраняване 

(D12) 

Отпадъци в процес на 

междинни операции по 

обезвреждане към края на 

годината  

(D8+D9+D13+ D14+D15) 
внесени 

от страни 

на ЕС 

внесени 

от страни 

извън ЕС 

А Б В 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

ОБЩО 999999               

                

                

                

                

                

                

                

                

Забележка: Операциите по обезвреждане могат да бъдат извършвани извън територията на фирмата (за дейностите "събиране  на отпадъци" и "някои дейности по почистване и възстановяване"). 

 
III РАЗДЕЛ. ОПОЛЗОТВОРЕНИ В ПРЕДПРИЯТИЕТО ОТПАДЪЦИ, ПОЛУЧЕНИ ОТ ДРУГИ ФИРМИ И НАСЕЛЕНИЕТО ПРЕЗ ГОДИНАТА 

Вид отпадък по Приложение 1 
Оползотворени отпадъци през 

годината (тонове)1 

Разкомплекто

ване, 

разглобяване, 

сортиране на 

отпадъци с 

цел 

извличане на 

отпадъци за 

последващо 

рециклиране 

                                                 Оползотворени отпадъци по операции (R), съгласно Номенклатурата на дейностите по оползотворяване - т. 26 от Указанието 

Наименование 

на 

отпадъка 

Код  Сухо 

вещество в 

% - само 

за 

утайките 

 

Общо = 

к.(4+5+...+

16) 

 

в т.ч. 

 

използвани 

като гориво 

или по друг 

начин за 

получаване 

на енергия 

(R1) 

пречиств

ане или  

регенери

ране на 

разтвори

тели (R2) 

рециклиране или 

възстановяване на 

органични 

вещества, които не 

са използвани като 

разтворители, вкл. 

чрез компостиране 

и други процеси на 

биологично 

превръщане (R3) 

рециклиране 

или 

възстановяване 

на метали и 

метални 

съединения 

(R4) 

рециклиране 

или 

възстановяван

е на други 

неорганични 

материали 

(R5) 

регенери-

ране на 

киселини и 

основи (R6) 

възстановява

не на 

компоненти, 

използвани 

за  

намаляване 

на за- 

мърсяването 

(R7) 

възстановява

не на компо-

ненти от 

катали-

затори (R8) 

повторно 

рафиниране 

на масла или 

друга 

повторна 

употреба на 

масла (R9) 

обработване 

на земната 

повърхност, 

благоприятс

тващо 

земеделието 

или 

подобряващ

о качествата 

на околната 

среда (R10) 

използване 

на 

отпадъците, 

получени по 

някои от 

методите за 

оползотворя

ване от R1 

до R10 (R11) 

Отпадъци в 

процес на 

междинни 

операции по 

оползотворя

ване към 

края на 

годината 

(R12+R13) 

внесени 

от страни 

на ЕС 

внесени 

от страни 

извън ЕС 

А Б В 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

ОБЩО 999999                  

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   
1 Точност - до 3 знака след десетичната точка, само за кол. В - един знак след десетичната точка. 

 

Бележки към отчета...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
Съставител:  

…………………………………………………………………….......................................................................……………………………Дата:…………...............………………Тел:….......................................................………………Ръководител: /печат/….….…….…………. 

 



  

СЪСТАВИТЕЛ:  

 

 

ВТОРИ ЕКЗЕМПЛЯР 

 

 
ОТЧЕТ 

ЗА ОТПАДЪЦИТЕ ОТ ДЕЙНОСТТА ПРЕЗ 2016 Г. 

 

(ОС 03100) 

 ЕИК по БУЛСТАТ      Местна единица 

Отчетна единица:       |        |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |                      |           |          |     

Гр. (с.): Код по EKATTE    |           |          |         |          

Община: 

Област: СТАТИСТИЧЕСКА ДОКУМЕНТАЦИЯ 

ФОРМУЛЯР “ООС – ОТПАДЪЦИ( ОС 03100)” 

ГОДИШЕН 

Утвърден от Националния статистически институт 

Представя се от фирми и поделения на фирми до 25.04.2017 г. 
на ТЕРИТОРИАЛНОТО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО 

 

Район: 

Адрес:ул. № 

Телефон за връзка: 

 

 
Моля, посочете колко време Ви отне     

 попълването на формуляра (в минути): 

400000 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Брой заети във фирмата 

 

500000 

 

 
 

 

Установени грешки при огледа на отчета 

Попълва се от ТСБ! Отговори: Да (1) Не (празно)  

000001. Грешни измерителни единици   

000002. Грешно класифициране на отпадъци  

000003. Други (непълен обхват отпадъци и др.)  
   

 

I. РАЗДЕЛ. ОТПАДЪЦИ ОТ СОБСТВЕНА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ ГОДИНАТА 

Вид отпадък по Приложение 1 
 

 

 

Общо 

образувани 

отпадъци на 

територията на 

предприятието 

(тонове)1 

=к.(2+3+4+..+16) 

 

 

 

Оползотворе- 

ни отпадъци в 

предприятието 

от собствена 

дейност  

(сума за 

операции R) 

Предадени на други физически/юридически лица; 

изнесени извън страната 2 

Обезвредени отпадъци от собствена дейност на предприятието по операции D, съгласно Номенклатурата на дейностите по 

обезвреждане (т. 25 от Указанието) 

 

Наименование на  

отпадъка 

 

Код  

 

Сухо 

вещество в 

% - само 

за 

утайките  

 

за 

оползотворя

ване (сума 

за операции 

R) 

 

за 

обезвреждане    

(сума за 

операции D) 

 

изнесени  

за страни 

от ЕС 

 

изнесени  

за страни 

извън ЕС 

 

депониране 

(наземно 

или 

подземно) 

 (D1) 

 

обработва- 

не на 

замърсе- 

ни земя и 

почви  

(D2) 

 

дълбочин- 

но инжек- 

тиране  

(D3) 

 

повърхно- 

стни 

загражде- 

ния 

 (D4) 

 

специал- 

но проек- 

тирани  

депа  

(D5) 

 

изхвърля- 

не на отпа- 

дъци във  

водни 

обекти 

 (D6) 

 

 

 

изхвърля- 

не на отпа- 

дъци в 

морето  

(D7) 

 

 

наземно 

изгаряне 

(инсинера- 

ция) 

 (D10) 

 

постоян

но 

съхраня- 

ване 

(D12) 

Отпадъци в 

процес 

 на междинни  

операции по 

обезвреждане 

към  

края на 

годината  

(D8+D9+D13+

D14+D15) 

А Б В 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

ОБЩО 999999                  

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   
 

1 Точност - до  3 знака след десетичната точка, само  за кол. В - един знак след десетичната точка. 
2 В случай, че собственикът не знае предназначението на предадените отпадъци, то: ако собственикът е извършил разходи, за да се освободи от отпадъка, се приема, че отпадъкът е за обезвреждане, ако е получил пари срещу този отпадък - то се приема за 

оползотворяване. 

 



  

II РАЗДЕЛ. ОБЕЗВРЕДЕНИ  ОТПАДЪЦИ, ПОЛУЧЕНИ ОТ ДРУГИ ФИРМИ И НАСЕЛЕНИЕТО ПРЕЗ ГОДИНАТА ( ВКЛ. ЗА ДЕЙНОСТИ ПО СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ И НЯКОИ ДЕЙНОСТИ ПО ПОЧИСТВАНЕ) 

Вид отпадък по Приложение 1 
     Обезвредени отпадъци през годината  

                         (тонове)1                                                                   Обезвредени отпадъци по операции (D), съгласно Номенклатурата на дейностите по обезвреждане - т. 25 от Указанието 

Наименование на 

 отпадъка 

Код  Сухо 

вещество 

в % - само 

за 

утайките 

 

Общо = 

к.(4+5+...+13) 

в т.ч. 

 

 

депониране 

(наземно 

или 

подземно) 

(D1) 

 

обработване 

на 

замърсени 

земя и почви 

( D2) 

 

дълбочинно 

инжектиране 

(D3) 

 

повърхностни 

заграждения 

(D4) 

 

специално 

проектирани 

депа (D5) 

 

изхвърляне 

на отпадъци 

във водни 

обекти (D6) 

 

 

изхвърляне на 

отпадъци в 

морето (D7) 

наземно 

изгаряне 

(инсинерация) 

(D10) 

постоянно 

съхраняване (D12) 

Отпадъци в процес на 

междинни операции по 

обезвреждане към края 

на годината  

(D8+D9+D13+ 

D14+D15) 

внесени от 

страни на 

ЕС 

внесени от 

страни извън 

ЕС 

А Б В 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

ОБЩО 999999               

                

                

                

                

                

                

                

                

Забележка: Операциите по обезвреждане могат да бъдат извършвани извън територията на фирмата (за дейностите "събиране  на отпадъци" и "някои дейности по почистване и възстановяване"). 

 
III РАЗДЕЛ. ОПОЛЗОТВОРЕНИ В ПРЕДПРИЯТИЕТО ОТПАДЪЦИ, ПОЛУЧЕНИ ОТ ДРУГИ ФИРМИ И НАСЕЛЕНИЕТО ПРЕЗ ГОДИНАТА  

Вид отпадък по Приложение 1 
Оползотворени отпадъци през 

годината (тонове)1 

Разкомплекто

ване, 

разглобяване, 

сортиране на 

отпадъци с 

цел 

извличане на 

отпадъци за 

последващо 

рециклиране 

Оползотворени отпадъци по операции (R), съгласно Номенклатурата на дейностите по оползотворяване - т. 26 от Указанието 

Наименование 

на 

отпадъка 

Код  Сухо 

вещество в 

% - само 

за 

утайките 

 

Общо = 

к.(4+5+...+

16) 

 

в т.ч. 

 

използвани 

като гориво 

или по друг 

начин за 

получаване 

на енергия 

(R1) 

пречиств

ане или  

регенери

ране на 

разтвори

тели (R2) 

рециклиране или 

възстановяване на 

органични 

вещества, които не 

са използвани като 

разтворители, вкл. 

чрез компостиране 

и други процеси на 

биологично 

превръщане (R3) 

рециклиране 

или 

възстановяване 

на метали и 

метални 

съединения 

(R4) 

рецикли-

ране или 

възстано-

вяване на 

други 

неорга-

нични 

материали 

(R5) 

регене-

риране на 

киселини 

и основи 

(R6) 

възстано-

вяване на 

компоненти, 

използвани 

за  

намаляване 

на за- 

мърсяването 

(R7) 

възстано-

вяване на 

компоненти 

от катали-

затори (R8) 

повторно 

рафиниране 

на масла или 

друга 

повторна 

употреба на 

масла (R9) 

обработване на 

земната 

повърхност, 

благоприятства

що 

земеделието 

или 

подобряващо 

качествата на 

околната среда 

(R10) 

използване 

на 

отпадъците, 

получени по 

някои от 

методите за 

оползотворя

ване от R1 

до R10 (R11) 

Отпадъци в 

процес на 

междинни 

операции по 

оползотворя

ване към 

края на 

годината 

(R12+R13) 

внесени 

от страни 

на ЕС 

внесени 

от страни 

извън ЕС 

А Б В 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

ОБЩО 999999                  

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   
 

1 Точност - до 3 знака след десетичната точка, само за кол. В - един знак след десетичната точка. 
 

Бележки към отчета................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 

Съставител: …………………………………………………………………………………………………                            Дата:……………….......…………                          Ръководител: /печат/….…...................................................................…….………….. 

 



  

 

УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ФОРМУЛЯР “ООС - ОТПАДЪЦИ ОТ ДЕЙНОСТТА” 

Получаваните и събираните при статистическите изследвания индивидуални данни са статистическа тайна и могат да се 

използват само за статистически цели.  

Чл. 25 от Закона за статистиката  

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ 

1. Отчетът се представя от всички фирми, поделения на фирми, ведомства и други юридически лица, при чиято 

дейност се образуват, оползотворяват, обезвреждат, събират или разкомплектоват отпадъци, поместени в     

Приложение 1 "Списък на отпадъците" (съгл. НАРЕДБА № 3 от 1.04.2004 г. за класификация на отпадъците, издадена от 

министъра на околната среда и водите и министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр.44 от 25.05.2004 г. изм. и доп. ДВ бр.23 

от 20. 03. 2012 г. ) 

2. За попълване на данните да се използват заведените в предприятието Отчетни книги за отпадъците. 

3. Периодичността на отчитане е годишна.  

4. Отчетът се съставя в два екземпляра. Единият, подписан и подпечатан се представя в Териториалното статистическо бюро, 

а другият остава на съхранение в предприятието.  

5. Ако предприятието няма нито един от посочените в Списъка отпадъци, празният отчет се подписва от упълномощеното 

лице и подпечатан се изпраща в Териториалното статистическо бюро. 

6. Данните в отчета се попълват в тонове - до три знака след десетичната точка. 

7. За попълването на формуляра е необходимо да се използват Номенклатурите на дейностите по обезвреждане и 

оползотворяване на отпадъците, поместени в т. 25 и т. 26 от настоящото Указание. 
ПОПЪЛВАНЕ НА РАЗДЕЛ 1 

8. В раздела се отчитат отпадъците от собствена дейност, образувани, оползотворени и обезвредени в предприятието през 

годината.  

9. За всеки отпадък се попълва отделен ред, като в кол. А се описва с текст наименованието на отпадъка от Приложение 1, а в 

кол.Б - неговият код. В кол. В се попълва сухото вещество за всички утайки в % (с един знак след десетичната точка). 

Количествата на утайките по колони се посочват със съдържанието на вода.  

10. В кол. 1 на раздела се попълват количествата на образуваните отпадъци от собствена дейност. Общото количество 

на образуваните отпадъци е сума от количествата на: 

 Оползотворените собствени отпадъци на територията на предприятието - кол. 2.  

 Отпадъците, напуснали предприятието: предадените на други фирми за оползотворяване (за операции R) - кол. 3, 

предадените за обезвреждане (за операции D) - кол.4, изнесените извън страната отпадъци - кол. 5 и кол. 6. В случай, че 

собственикът не знае предназначението на предадените отпадъци, то: ако собственикът е извършил разходи за да се 

освободи от отпадъка, се приема, че отпадъкът е за обезвреждане, ако е получил пари срещу този отпадък - то се приема 

за оползотворяване. 

 Обезвредените отпадъци в предприятието от собствена дейност, разпределени от к. 7 до кол. 16 по операции за 

обезвреждане (D), съгласно Номенклатурата на дейностите по обезвреждане (т. 25 от Указанието). В кол. 16 се 

отчитат отпадъците, които са в процес на междинни операции по обезвреждане към края на годината - сума от операции = 

(D8+D9+D13+D14+D15).  

За правилното попълване на отчета е необходимо да се спази изискването: кол. 1 = сума от кол.2 до кол. 16 вкл.  

ПОПЪЛВАНЕ НА РАЗДЕЛ II 

11. Разделът се попълва в случаите, когато предприятието ОБЕЗВРЕЖДА отпадъци, получени от други предприятия и 

населението, съгласно Номенклатурата на дейностите по обезвреждане (т. 25 от Указанието). Операциите по 

обезвреждане могат да бъдат извършвани извън територията на предприятието (за дейности „събиране на отпадъци” 

и „почистване на улици”). 

12. За всеки отпадък се попълва отделен ред, като в кол. А се записва текстово видът на отпадъка от Приложение 1, а в кол. Б 

– неговият код. В кол. В се попълва сухото вещество за всички утайки в % (с един знак след десетичната точка). 

Количествата на утайките по колони се посочват със съдържанието на вода.  
13. В кол. 1 се записва общото количество на обезвредените през годината отпадъци (вкл. от внос). 

14. В кол. 2 и кол. 3 се отчитат количествата на внесените за обезвреждане отпадъци. От кол. 4 до кол. 13 се попълват 

количествата на отпадъците, подложени на някоя от дейностите по обезвреждане (D) от Номенклатурата. 

15. В кол. 13 се отчита общото количество на всички отпадъци, които са в процес на междинни операции по обезвреждане 

към края на годината (=D8+D9+D13+D14+D15). 

Необходимо е да се спази изискването: кол. 1 = сума от кол.4 до кол. 13 вкл. 

ПОПЪЛВАНЕ НА РАЗДЕЛ III 

16. Разделът се попълва в случаите, когато на територията на отчитащото се предприятие са ОПОЛЗОТВОРЕНИ отпадъци, 

получени от други предприятия и населението, съгласно Номенклатурата на дейностите по оползотворяване (т. 26 от 

Указанието). 

17. За всеки отпадък се попълва отделен ред, като в кол.А се записва текстово видът на отпадъка от Приложение 1, а в кол. Б 

- неговият код. В кол. В се попълва сухото вещество за всички утайки в % (с един знак след десетичната точка). 

Количествата на утайките по колони се посочват със съдържанието на вода.  
18. В кол. 1 се отчита общото количество на оползотворените отпадъци (вкл. от внос) през годината, а в кол. 2 и кол. 3 – 

отпадъците, получени от внос . 

19. В кол. 4 се посочва количеството на отпадъците (напр. излезли от употреба автомобили, електронно и електрическо 

оборудване), които се разкомплектоват, разглобяват и сортират с цел получаване на отпадъци за последващо рециклиране. 

Получените от разкомплектоването отпадъци (например масла, антифриз, акумулатори, гуми от разкомплектоването 

на автомобили) се посочват в първи раздел като образувани. Получените части за повторна употреба не са отпадъци.  



  

20. От кол. 5 до кол. 16 отпадъците се разпределят по операции (R) съгласно Номенклатурата на дейностите по 

оползотворяване (т. 26 от Указанието). В кол. 16 се отчита количеството на отпадъците, които се намират в процес на 

междинни операции по оползотворяване към края на годината (=R12+R13). 

Необходимо е да се спази изискването: кол. 1 = сума от кол.4 до кол. 16 вкл. 
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПОПЪЛНЕНИЯ ФОРМУЛЯР 

21. На заглавната страница на ш. 500000 се посочва броят на заетите за 2016 година. За нефинансовите предприятия 

съставящи баланс данните се вземат от годишния отчет за заетите лица и средствата за работна заплата. Показателят е сума от 

средния списъчен брой на: наетите лица по трудово или служебно правоотношение ш. 1000, на наетите лица само по договор 

за управление и контрол ш. 1400, наети лица по извънтрудови правоотношения (граждански договор) ш . 1500 и  работещите 

собственици ш. 1600. За предприятията несъставящи баланс данните се вземат от справка 2 Заети лица на годишния отчет. 

22. Отчетът се изготвя от упълномощено от ръководителя на предприятието длъжностно лице, като се спазват инструкциите 

на настоящото указание. 

23. В бележките към отчета се вписват пояснения относно попълнените данни, както и при липсата на такива. Изготвилият 

документа вписва своето име и телефон. Подпечатан и подписан от ръководителя на предприятието, формулярът се изпраща 

в Териториалното статистическо бюро. 

24. За допуснати съзнателни или несъзнателни нарушения по достоверността на декларираните данни, както и по отношение 

на сроковете за представянето им, изготвилите документа носят административно-наказателна отговорност, съгласно Закона 

за статистиката. 

25. НОМЕНКЛАТУРА НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ (за попълване на раздел I и II) 

Код 

опера-

ция 

Номенклатура на дейностите по обезвреждане, съгласно Приложение №1 към &1 т. 11 от "Допълнителни 

разпоредби" от Закона за управление на отпадъците (ДВ, бр. 53 от 13.07. 2012 г.) 

D1 депониране (наземно или подземно) 

D2 обработване на замърсени земя и почви (например биоразграждане на течности или утайки в почви) 

D3 дълбочинно инжектиране (например инжектиране на отпадъци в кладенци, солни находища и естествени хранилища, 

които могат да бъдат изпомпвани) 

D4 повърхностни заграждения (например съхраняване на течни отпадъци или утайки в изкопи, хвостохранилища, лагуни и 

други подобни съоръжения) 

D5 специално проектирани депа (например депониране в отделни клетки, които са запечатани и изолирани помежду си и от 

околната среда) 

D6 изхвърляне на отпадъци във водни обекти, с изключение на морета 

D7 изхвърляне на отпадъци в морета и океани, в т. ч. инжектиране под морското дъно 

D8 биологично третиране, непосочено на друго място, при което се образуват крайни съединения или смеси, които се 

обезвреждат по някоя от операциите от D1 до D12 

D9 физико-химично третиране, неупоменато в друга операция по обезвреждане (например изпарение, сушене, калциниране, 

микровълнова обработка и други, при което се получават съединения или смеси, които се обезвреждат по която и да е от 

операциите от D1 до D12) 

D10 наземно изгаряне (инсинерация) 

D11 изгаряне в море 

D12 постоянно съхраняване (например съхраняване в контейнери в мини и други) 

D13 смесване преди предаване за обезвреждането от D1 до D12 

D14 препакетиране преди предаването им за обезвреждане от D1 до D13 

D15 съхраняване до извършване на която и да е от операциите по обезвреждане от D1 до D14 

26. НОМЕНКЛАТУРА НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ (за попълване на Раздел III) 

Код 

опера-

ция 

Номенклатура на дейностите по обезвреждане, съгласно Приложение № 2 към &1 т. 13 от "Допълнителни 

разпоредби" от Закона за управление на отпадъците (ДВ, бр. 53 от 13.07. 2012 г.) 

R1 използването им като гориво или по друг начин за получаване на енергия 

R2 пречистване или регенериране на разтворители 

R3 рециклиране или възстановяване на органични вещества, които не са използвани като разтворители, включително чрез 

компостиране и други процеси на биологично превръщане 

R4 рециклиране или възстановяване на метали и метални съединения 

R5 рециклиране или възстановяване на други неорганични материали 

R6 регенериране на киселини и основи 

R7 възстановяване на компоненти, използвани за намаляване на замърсяването 

R8 възстановяване на компоненти от катализатори 

R9 повторно рафиниране на масла или друга повторна употреба на масла 

R10 обработване на земната повърхност, благоприятстващо земеделието или подобряващо качествата на околната среда 

R11 използване на отпадъците, получени по някои от методите на оползотворяване (R1 до R10) 

R12 размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите по (R1 до R11) 

R13 съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите (R1 до R12) 

 



  

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  

СПИСЪК НА ОТПАДЪЦИТЕ 

   

 

(съгл. НАРЕДБА № 3 от 1.04.2004 г. за класификация на отпадъците, издадена от министъра на околната среда и водите и 

министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 44 от 25.05.2004 г. изм. и доп. ДВ бр.23 от 20.03. 2012 г. ) 

 

 

Отбелязаните със знак звезда (*) отпадъци се класифицират като опасни (виж Наредба №3) 

 

Код на 

отпадъка  
Наименование на отпадъка 

 Отпадъци от проучване, разкриване, добив, физично и химично преработване на подземни богатства 

 Отпадъци от разкриване и добив на полезни изкопаеми 

01 01 01 отпадъци от разкриване и добив на метални полезни изкопаеми 

01 01 02 отпадъци от разкриване и добив на неметални полезни изкопаеми 

 Отпадъци от физично и химично преработване на метални полезни изкопаеми 

01 03 04* отпадъци, генериращи киселини, от обогатяване на сулфидни руди 

01 03 05* други отпадъци от обогатяване, съдържащи опасни вещества 

01 03 06 отпадъци от обогатяване, различни от упоменатите в 01 03 04 и 01 03 05 

01 03 07* други отпадъци от физично и химично обогатяване на метални полезни изкопаеми, съдържащи опасни вещества 

01 03 08 прах и прахообразни отпадъци, различни от упоменатите в 01 03 07 

01 03 09 червен шлам от производството на алуминиев оксид, различен от отпадъците, упоменати в 01 03 07 

01 03 99 отпадъци, неупоменати другаде 

 Отпадъци от физично и химично преработване на неметални полезни изкопаеми 

01 04 07* отпадъци от физично и химично преработване на неметални полезни изкопаеми, съдържащи опасни вещества 

01 04 08 отпадъчен дребен чакъл/баластра и раздробени скални материали,различни от упоменатите в 01 04 07 

01 04 09 отпадъчни пясъци и глини 

01 04 10 прах и прахообразни отпадъци, различни от упоменатите в 01 04 07 

01 04 11 отпадъци от преработване на калиеви руди и каменна сол,различни от упоменатите в 01 04 07 

01 04 12 
отпадъци от преработване и други отпадъци от промиване и пречистване на полезни изкопаеми, различни от 

упоменатите в 01 04 07 и 01 04 11 

01 04 13 отпадъци от рязане и дялане на скални материали, различни от упоменатите в 01 04 07 

01 04 99 отпадъци, неупоменати другаде 

 Промивни сондажни течности и други отпадъци от сондиране 

01 05 04 сондажни течности от промиване със свежа вода и отпадъци от сондиране 

01 05 05* промивни сондажни течности и отпадъци от сондиране, съдържащи нефтопродукти 

01 05 06* промивни сондажни течности и други отпадъци от сондиране,съдържащи опасни вещества 

01 05 07 
промивни сондажни течности и отпадъци от сондиране, съдържащи барит, различни от упоменатите в        01 05 05 

и 01 05 06 

01 05 08 
промивни сондажни течности и отпадъци от сондиране, съдържащи хлориди, различни от упоменатите в    01 05 05 

и 01 05 06 

01 05 99 отпадъци, неупоменати другаде 

 
Отпадъци от селското стопанство (овощарство, цветарство и градинарство), производство на аквакултури, 

горско, ловно и рибно стопанство, производство и преработване на хранителни продукти 

 
Отпадъци от селското стопанство (овощарство, цветарство и градинарство), горско, ловно и рибно 

стопанство 

02 01 01 утайки от измиване и почистване 

02 01 02 отпадъци от животински тъкани 

02 01 03 отпадъци от растителни тъкани 

02 01 04 отпадъци от пластмаси (с изключение на опаковки) 

02 01 06 
животински изпражнения, урина и тор (включително използвана слама), отпадъчни води, разделно събирани и 

пречиствани извън мястото на образуването им 

02 01 07 отпадъци от горското стопанство 

02 01 08* агрохимични отпадъци, съдържащи опасни вещества 

02 01 09 агрохимични отпадъци, различни от упоменатите в 02 01 08 

02 01 10 метални отпадъци 



  

02 01 99 отпадъци, неупоменати другаде 

 
Отпадъци от производство и преработване на месо, риба и други хранителни продукти от животински 

произход 

02 02 01 утайки от измиване и почистване 

02 02 02 отпадъци от животински тъкани 

02 02 03 материали, негодни за консумация или преработване 

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

02 02 99 отпадъци, неупоменати другаде 

 

Отпадъци от производство и преработване на плодове, зеленчуци,зърнени култури, хранителни масла, 

какао, кафе, чай и тютюн;производство на консерви; култивиране на дрожди и екстракти от дрожди, 

производство и ферментация на меласа 

02 03 01 утайки от измиване, почистване, белене, центрофугиране и сепариране/разделяне 

02 03 02 отпадъци от консерванти 

02 03 03 отпадъци от екстракция с разтворители 

02 03 04 материали, негодни за консумация или преработване 

02 03 05 утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им 

02 03 99 отпадъци, неупоменати другаде 

 Отпадъци от производство на захар 

02 04 01 почва от измиване и почистване на захарно цвекло 

02 04 02 нестандартен калциев карбонат (сатурачна кал) 

02 04 03 утайки от пречистване на отпадъчни води  на мястото на образуването им 

02 04 99 отпадъци, неупоменати другаде 

 Отпадъци от млекопреработвателната промишленост 

02 05 01 материали, негодни за консумация или преработване 

02 05 02 утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им 

02 05 99 отпадъци, неупоменати другаде 

 Отпадъци от производството на тестени и сладкарски изделия 

02 06 01 материали, негодни за консумация или преработване 

02 06 02 отпадъци от консерванти 

02 06 03 утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им 

02 06 99 отпадъци, неупоменати другаде 

 Отпадъци от производство на алкохолни и безалкохолни напитки (с изключение на кафе, чай и какао) 

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

02 07 02 отпадъци от алкохолна дестилация 

02 07 03 отпадъци от химично обработване 

02 07 04 материали, негодни за консумация или преработване 

02 07 05 утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им 

02 07 99 отпадъци, неупоменати другаде 

 
Отпадъци от преработване на дървесина и от производството на плоскости и мебели, целулоза, хартия и 

картон 

 Отпадъци от преработване на дървесина и от производството на плоскости и мебели 

03 01 01 отпадъци от корк и дървесни кори 

03 01 04* трици, талаш, изрезки, парчета, дървен материал, талашитени плоскости и фурнири, съдържащи опасни вещества 

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

01 04 

03 01 99 отпадъци, неупоменати другаде 

 Отпадъци от консервация на дървесина 

03 02 01* нехалогенирани органични консерванти за дървесина 

03 02 02* халогенирани органични консерванти за дървесина 

03 02 03* органометални консерванти за дървесина 

03 02 04* неорганични консерванти за дървесина 

03 02 05* други консерванти за дървесина, съдържащи опасни вещества 

03 02 99 отпадъци от консервация на дървесина, неупоменати другаде 

 Отпадъци от производство и преработване на целулоза, хартия и картон 

03 03 01 отпадъчни кори и дървесина 



  

03 03 02 утайки от зелена луга (от оползотворяване на отпадъчна луга) 

03 03 05 
утайки от обезмастиляване при рециклиране на хартия 

03 03 07 
механично отделени отпадъци от  процеса на получаване на целулоза чрез развлакняване на отпадъчна хартия и 

картон 

03 03 08 отпадъци от сортиране на хартия и картон, предназначени за рециклиране 

03 03 09 отпадъчен шлам, съдържащ вар 

03 03 10 отпадъчни влакна, утайки от механична сепарация, съдържащи влакна, пълнители и покривни материали 

03 03 11 
утайки от пречистване на отпадъчни води  на мястото на образуването им, различни от упоменатите в  

03 03 10 

03 03 99 отпадъци, неупоменати другаде 

 Отпадъци от кожарската, кожухарската и текстилната промишленост 

 Отпадъци от кожарската и кожухарската промишленост 

04 01 01 леш и изрезки от варосвани кожи 

04 01 02 отпадъци от варосване на кожа 

04 01 03* отпадъци от обезмасляване, съдържащи разтворители без течна фаза 

04 01 04 дъбилни разтвори, съдържащи хром 

04 01 05 дъбилни разтвори, несъдържащи хром 

04 01 06 утайки, в частност от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи хром 

04 01 07 утайки, в частност от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, несъдържащи хром 

04 01 08 отпадъци от издъбена кожа, съдържащи хром (хромов шпалт, стружки, изрезки, прах от шлайфане на кожа) 

04 01 09 отпадъци от апретиране, крайна завършваща обработка на кожи 

04 01 99 отпадъци, неупоменати другаде 

 Отпадъци от текстилната промишленост 

04 02 09 отпадъци от смесени материали (импрегниран текстил, еластомер, пластомер) 

04 02 10 органични вещества от природни суровини (напр. мазнини,восъци) 

04 02 14* отпадъци от апретиране, крайна завършваща обработка, съдържащи органични разтворители 

04 02 15 отпадъци от апретиране, крайна завършваща обработка, различни от упоменатите в 04 02 14 

04 02 16* багрила и пигменти, съдържащи опасни вещества 

04 02 17 багрила и пигменти, различни от упоменатите в 04 02 16 

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

04 02 20 утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 04 02 19 

04 02 21 отпадъци от необработени текстилни влакна 

04 02 22 отпадъци от обработени текстилни влакна 

04 02 99 отпадъци, неупоменати другаде 

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

 Отпадъци от рафиниране на нефт 

05 01 02* утайки от обезсоляване 

05 01 03* дънни утайки от резервоари 

05 01 04* кисели утайки от алкилиране 

05 01 05* разливи от нефт и нефтопродукти 

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

05 01 07* кисели катрани 

05 01 08* други катрани 

05 01 09* утайки, получени от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им, съдържащи опасни вещества 

05 01 10 
утайки, получени от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им, различни от упоменатите в 05 

01 09 

05 01 11* отпадъци от пречистване на горива с основи 

05 01 12* нефтопродукти, съдържащи киселини 

05 01 13 утайки от пречистване на захранваща вода за котли 

05 01 14 отпадъци от охлаждащи колони 

05 01 15* отпадъчни филтруващи глини 

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

05 01 17 битум 

05 01 99 отпадъци, неупоменати другаде 



  

 Отпадъци от пиролиза на въглища 

05 06 01* кисели катрани 

05 06 03* други катрани 

05 06 04 отпадъци от охлаждащи колони 

05 06 99 отпадъци, неупоменати другаде 

 Отпадъци от пречистване и транспортиране на природен газ 

05 07 01* отпадъци, съдържащи живак 

05 07 02 отпадъци, съдържащи сяра 

05 07 99 отпадъци, неупоменати другаде 

 Отпадъци от неорганични химични процеси 

 Отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба на киселини 

06 01 01* сярна и серниста киселина 

06 01 02* солна киселина 

06 01 03* флуороводородна киселина 

06 01 04* фосфорна и фосфориста киселина 

06 01 05* азотна и азотиста киселина 

06 01 06* други киселини 

06 01 99 отпадъци, неупоменати другаде 

 Отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба на основи 

06 02 01* калциев хидроксид 

06 02 03* амониев хидроксид 

06 02 04* натриев и калиев хидроксид 

06 02 05* други основи 

06 02 99 отпадъци, неупоменати другаде 

 Отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба на соли и техни разтвори и метални оксиди 

06 03 11* твърди соли и разтвори, съдържащи цианиди 

06 03 13* твърди соли и разтвори, съдържащи тежки метали 

06 03 14 твърди соли и разтвори, различни от упоменатите в 06 03 11 и 06 03 13 

06 03 15* метални оксиди, съдържащи тежки метали 

06 03 16 метални оксиди, различни от упоменатите в 06 03 15 

06 03 99 отпадъци, неупоменати другаде 

 Метал-съдържащи отпадъци, различни от упоменатите в 06 03 

06 04 03* отпадъци, съдържащи арсен 

06 04 04* отпадъци, съдържащи живак 

06 04 05* отпадъци, съдържащи други тежки метали 

06 04 99 отпадъци, неупоменати другаде 

 Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване 

06 05 02* утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества 

06 05 03 утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 06 05 02 

 
Отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба на химични вещества и препарати, 

съдържащи сяра, от химични процеси с участие на сяра и от процеси на десулфуризация 

06 06 02* отпадъци, съдържащи опасни сулфиди 

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

06 06 99 отпадъци, неупоменати другаде 

 
Отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба на халогенни елементи и от химични 

процеси с участие на халогенни елементи 

06 07 01* отпадъци от електролиза, съдържащи азбест 

06 07 02* активен въглен от производство на хлор 

06 07 03* утайки от бариев сулфат, съдържащи живак 

06 07 04* разтвори и киселини, например киселини, получени по контактен метод 

06 07 99 отпадъци, неупоменати другаде 

 
Отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба на силиций и силициеви производни 

съединения 

06 08 02* отпадъци, съдържащи опасни силикони 

06 08 99 отпадъци, неупоменати другаде 



  

 
Отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба на химични вещества и препарати, 

съдържащи фосфор, и от химични процеси с участие на фосфор 

06 09 02 шлака, съдържаща фосфор 

06 09 03* отпадъци от реакции на основата на калций, съдържащи или замърсени с опасни вещества 

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

06 09 99 отпадъци, неупоменати другаде 

 
Отпадъци от производство,  формулиране, доставяне и употреба на химични вещества и препарати, 

съдържащи азот, от химични процеси с участие на азот и от производство на торове 

06 10 02* отпадъци, съдържащи опасни вещества 

06 10 99 отпадъци, неупоменати другаде 

 Отпадъци от производство на неорганични пигменти и оцветители 

06 11 01 отпадъци от реакции на основата на калций при производството на титанов диоксид 

06 11 99 отпадъци, неупоменати другаде 

 Отпадъци от неорганични химически процеси, неупоменати другаде 

06 13 01* неорганични препарати за растителна защита, консерванти за дървесина и други биоциди 

06 13 02* отработен активен въглен (с изключение на 06 07 02) 

06 13 03 индустриални сажди 

06 13 04* отпадъци от производство на азбест 

06 13 05* сажди/нагар 

06 13 99 отпадъци, неупоменати другаде 

 Отпадъци от органични химични процеси 

 
Отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба на химични вещества и препарати от 

основния органичен синтез 

07 01 01* промивни води и матерни луги 

07 01 03* халогенирани органични разтворители, промивни течности и матерни луги 

07 01 04* други органични разтворители, промивни течности и матерни луги 

07 01 07* халогенирани остатъци от дестилация и остатъци от реакции 

07 01 08* други остатъци от дестилация и остатъци от реакции 

07 01 09* халогенирани утайки от филтруване и отработени абсорбенти 

07 01 10* други утайки от филтруване и отработени абсорбенти 

07 01 11* утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества 

07 01 12 утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 07 01 11 

07 01 99 отпадъци, неупоменати другаде 

 
Отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба на пластмаси, синтетичен каучук и 

изкуствени влакна 

07 02 01* промивни води и матерни луги 

07 02 03* халогенирани органични разтворители, промивни течности и матерни луги 

07 02 04* други органични разтворители, промивни течности и матерни луги 

07 02 07* халогенирани остатъци от дестилация и остатъци от реакции 

07 02 08* други утайки от дестилация и остатъци от реакции 

07 02 09* халогенирани утайки от филтруване и отработени абсорбенти 

07 02 10* други утайки от филтруване и отработени абсорбенти 

07 02 11* утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества 

07 02 12 утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 07 02 11 

07 02 13 отпадъци от пластмаси 

07 02 14* отпадъци от добавки, съдържащи опасни вещества 

07 02 15 отпадъци от добавки, различни от упоменатите в 07 02 14 

07 02 16* отпадъци, съдържащи опасни силикони 

07 02 17 отпадъци, съдържащи силикони, различни от упоменатите в 07 02 16 

07 02 99 отпадъци, неупоменати другаде 

 
Отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба на органични багрила и пигменти (с 

изключение на 06 11) 

07 03 01* промивни води и матерни луги 

07 03 03* халогенирани органични разтворители, промивни течности и матерни луги 

07 03 04* други органични разтворители, промивни течности и матерни луги 



  

07 03 07* халогенирани остатъци от дестилация и остатъци от реакции 

07 03 08* други остатъци от дестилация и остатъци от реакции 

07 03 09* халогенирани утайки от филтруване и отработени абсорбенти 

07 03 10* други утайки от филтруване и отработени абсорбенти 

07 03 11* утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им, съдържащи опасни вещества 

07 03 12 утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им, различни от упоменатите в           07 03 11 

07 03 99 отпадъци, неупоменати другаде 

 

Отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба на органични препарати за растителна 

защита (с изключение на 02 01 08 и 02 01 09), препарати за консервация на дървесина (с изкл. на 03 02) и 

други биоциди 

07 04 01* промивни води и матерни луги 

07 04 03* халогенирани органични разтворители, промивни течности и матерни луги 

07 04 04* други органични разтворители, промивни течности и матерни луги 

07 04 07* халогенирани остатъци от дестилация и остатъци от реакции 

07 04 08* други остатъци от дестилация и остатъци от реакции 

07 04 09* халогенирани утайки от филтруване и отработени абсорбенти 

07 04 10* други утайки от филтруване и отработени абсорбенти 

07 04 11* утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им, съдържащи опасни вещества 

07 04 12 утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им, различни от упоменатите в           07 04 11 

07 04 13* твърди отпадъци, съдържащи опасни вещества 

07 04 99 отпадъци, неупоменати другаде 

 Отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба на фармацевтични продукти 

07 05 01* промивни води и матерни луги 

07 05 03* халогенирани органични разтворители, промивни течности и матерни луги 

07 05 04* други органични разтворители, промивни течности и матерни луги 

07 05 07* халогенирани остатъци от дестилация и остатъци от реакции 

07 05 08* други остатъци от дестилация и остатъци от реакции 

07 05 09* халогенирани утайки от филтруване и отработени абсорбенти 

07 05 10* други утайки от филтруване и отработени абсорбенти 

07 05 11* утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества 

07 05 12 утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 07 05 11 

07 05 13* твърди отпадъци, съдържащи опасни вещества 

07 05 14 твърди отпадъци, различни от упоменатите в 07 05 13 

07 05 99 отпадъци, неупоменати другаде 

 
Отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба на мазнини, смазки, сапуни, перилни и 

почистващи препарати, дезинфекциращи средства и козметични продукти 

07 06 01* промивни води и матерни луги 

07 06 03* халогенирани органични разтворители, промивни течности и матерни луги 

07 06 04* други органични разтворители, промивни течности и матерни луги 

07 06 07* халогенирани остатъци от дестилация и остатъци от реакции 

07 06 08* други остатъци от дестилация и остатъци от реакции 

07 06 09* халогенирани утайки от филтруване и отработени абсорбенти 

07 06 10* други утайки от филтруване и отработени абсорбенти 

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

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

07 06 99 отпадъци, неупоменати другаде 

 
Отпадъци  от производство, формулиране, доставяне и употреба на химични вещества и препарати с висока 

степен на чистота и химични продукти, неупоменати другаде 

07 07 01* промивни води и матерни луги 

07 07 03* халогенирани органични разтворители, промивни течности и матерни луги 

07 07 04* други органични разтворители, промивни течности и матерни луги 

07 07 07* халогенирани остатъци от дестилация и остатъци от реакции 

07 07 08* други остатъци от дестилация и остатъци от реакции 

07 07 09* халогенирани утайки от филтруване и отработени абсорбенти 

07 07 10* други утайки от филтруване и отработени абсорбенти 



  

07 07 11* утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества 

07 07 12 утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 07 07 11 

07 07 99 отпадъци, неупоменати другаде 

 
Отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба на покрития (бои, лакове, стъкловидни 

емайли), лепила/адхезиви , уплътняващи материали и печатарски мастила 

 Отпадъци от производство, формулиране, доставяне, употреба иотстраняване на бои и лакове 

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

08 01 12 отпадъчни бои и лакове, различни от упоменатите в 08 01 11 

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

08 01 14 утайки от бои или лакове, различни от упоменатите в 08 01 13 

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

вещества 

08 01 16 утайки от водни разтвори, съдържащи бои или лакове, различни от упоменатите в 08 01 15 

08 01 17* отпадъци от отстраняване на бои или лакове, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества 

08 01 18 отпадъци от отстраняване на бои или лакове, различни от упоменатите в 08 01 17 

08 01 19* водни суспензии, съдържащи бои или лакове, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества 

08 01 20 водни суспензии, съдържащи бои или лакове, различни от упоменатите в 08 01 19 

08 01 21* отпадъци от вещества и препарати, отстраняващи бои или лакове 

08 01 99 отпадъци, неупоменати другаде 

 
Отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба на други покривни материали (включително 

керамични материали) 

08 02 01 отпадъчни покривни прахове 

08 02 02 утайки от воден разтвор, съдържащи керамични материали 

08 02 03 водни суспензии, съдържащи керамични материали 

08 02 99 отпадъци, неупоменати другаде 

 Отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба на печатарски мастила 

08 03 07 утайки от воден разтвор, съдържащи печатарски мастила 

08 03 08 отпадъчни води, съдържащи печатарски мастила 

08 03 12* отпадъчни печатарски мастила, съдържащи опасни вещества 

08 03 13 отпадъчни печатарски мастила, различни от упоменатите в 08 03 12 

08 03 14* утайки от печатарски мастила, съдържащи опасни вещества 

08 03 15 утайки от печатарски мастила, различни от упоменатите в 08 03 14 

08 03 16* отпадъчни разтвори от ецване/гравиране 

08 03 17* отпадъчен тонер за печатане, съдържащ опасни вещества 

08 03 18 отпадъчен тонер за печатане, различен от упоменатия в 08 03 17 

08 03 19* диспергирани масла 

08 03 99 отпадъци, неупоменати другаде 

 
Отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба на лепила/адхезиви и уплътняващи 

материали (включително водонепропускливи продукти) 

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

вещества 

08 04 10 отпадъчни лепила/адхезиви и уплътняващи материали, различни от упоменатите в 08 04 09 

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

вещества 

08 04 12 утайки от лепила/адхезиви и уплътняващи материали, различни отупоменатите в 08 04 11 

08 04 13* 
утайки от водни разтвори, съдържащи лепила/адхезиви или уплътняващи материали, съдържащи органични 

разтворители или други опасни вещества 

08 04 14 
утайки от водни разтвори, съдържащи лепила/адхезиви или уплътняващи материали, различни от упоменатите в 08 

04 13 

08 04 15* 
отпадъчни води, съдържащи лепила/адхезиви или уплътняващи материали, съдържащи органични разтворители или 

други опасни вещества 

08 04 16 отпадъчни води, съдържащи лепила/адхезиви или уплътняващи материали, различни от упоменатите в         08 04 15 

08 04 17* масло от дървесна смола/колофон 

08 04 99 отпадъци, неупоменати другаде 

 Отпадъци, неупоменати другаде в група 08 

08 05 01* отпадъчни изоцианати 



  

 Отпадъци от фотографската промишленост 

 Отпадъци от фотографската промишленост 

09 01 01* разтвори от проявител и активатор на водна основа 

09 01 02* разтвори от офсетов проявител на водна основа 

09 01 03* разтвори от проявител на основата на разтворители 

09 01 04* фиксиращи разтвори 

09 01 05* избелващи разтвори и избелващи фиксиращи разтвори 

09 01 06* отпадъци, съдържащи сребро от обработване на фотографски отпадъци на мястото на образуване 

09 01 07 фотографски филми и фотохартия, съдържащи сребро или сребърни съединения 

09 01 08 фотографски филми и фотохартия, несъдържащи сребро или сребърни съединения 

09 01 10 фотоапарати за еднократна употреба без батерии 

09 01 11* фотоапарати за еднократна употреба, съдържащи батерии, включени в 16 06 01, 16 06 02 или 16 06 03 

09 01 12 фотоапарати за еднократна употреба, съдържащи батерии ,различни от упоменатите в 09 01 11 

09 01 13* отпадъчни водни разтвори от регенериранe на сребро на мястото на образуване, различни от упоменатите в 09 01 06 

09 01 99 отпадъци, неупоменати другаде 

 Отпадъци от термични процеси 

 Отпадъци от електроцентрали и други горивни инсталации (с изключение на група 19) 

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

10 01 02 увлечена/летяща пепел от изгаряне на въглища 

10 01 03 увлечена/летяща пепел от изгаряне на торф и необработена дървесина 

10 01 04* увлечена/летяща пепел и пепел от котли за изгаряне на течно гориво 

10 01 05 твърди отпадъци от реакции на основата на калций, получени при десулфуризация на отпадъчни газове 

10 01 07 отпадъчни утайки от реакции на основата на калций, получени при десулфуризация на отпадъчни газове 

10 01 09* сярна киселина 

10 01 13* увлечена/летяща пепел от емулгирани въглеводороди, използвани като гориво 

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

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

10 01 16* увлечена/летяща пепел от процеси на съвместно изгаряне, съдържаща опасни вещества 

10 01 17 увлечена/летяща пепел от процеси на съвместно изгаряне,различна от упоменатите в 10 01 16 

10 01 18* отпадъци от пречистване на газове, съдържащи опасни вещества 

10 01 19 отпадъци от пречистване на газове, различни от упоменатите в 10 01 05, 10 01 07 и 10 01 18 

10 01 20* утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества 

10 01 21 утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 10 01 20 

10 01 22* утайки от водни разтвори при почистване на котли, съдържащи опасни вещества 

10 01 23 утайки от водни разтвори при почистване на котли, различни от упоменатите в 10 01 22 

10 01 24 пясъци от горене в кипящ слой 

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

10 01 26 отпадъци от пречистване на охлаждащи води 

10 01 99 отпадъци, неупоменати другаде 

 Отпадъци от производство на чугун и стомана 

10 02 01 отпадъци от преработване на шлака 

10 02 02 непреработвана шлака 

10 02 07* твърди отпадъци от пречистване на отпадъчни газове, съдържащи опасни вещества 

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

10 02 10 нагар/окалина 

10 02 11* отпадъци от пречистване на охлаждащи води, съдържащи масла 

10 02 12 отпадъци от пречистване на охлаждащи води, различни от упоменатите в 10 02 11 

10 02 13* утайки и филтърен кек от пречистване на отпадъчни газове, съдържащи опасни вещества 

10 02 14 утайки и филтърен кек от пречистване на отпадъчни газове, различни от упоменатите в 10 02 13 

10 02 15 други утайки и филтърен кек 

10 02 99 отпадъци, неупоменати другаде 

 Отпадъци от пирометалургия на алуминий 

10 03 02 аноден скрап 

10 03 04* шлаки от първия етап на производство 



  

10 03 05 отпадъчен алуминиев оксид 

10 03 08* солеви шлаки от втория етап на производство 

10 03 09* черни дроси/шлаки от втория етап на производство 

10 03 15* леки шлаки, възпламеними или отделящи запалими газове в опасни количества при контакт с вода 

10 03 16 леки шлаки, различни от упоменатите в 10 03 15 

10 03 17* отпадъци от производство на аноди, съдържащи катран 

10 03 18 отпадъци от производство на аноди, съдържащи въглерод ,различни от упоменатите в 10 03 17 

10 03 19* прах от отпадъчни газове, съдържащ опасни вещества 

10 03 20 прах от отпадъчни газове, различен от упоменатия в 10 03 19 

10 03 21* други частици и прах (включително от топкови мелници), съдържащи опасни вещества 

10 03 22 други частици и прах (включително от топкови мелници), различни от упоменатите в 10 03 21 

10 03 23* твърди отпадъци от пречистване на отпадъчни газове, съдържащи опасни вещества 

10 03 24 твърди отпадъци от пречистване на отпадъчни газове, различни от упоменатите в 10 03 23 

10 03 25* утайки и филтърен кек от пречистване на отпадъчни газове,съдържащи опасни вещества 

10 03 26 утайки и филтърен кек от пречистване на отпадъчни газове, различни от упоменатите в 10 03 25 

10 03 27* отпадъци от пречистване на охлаждащи води, съдържащи масла 

10 03 28 отпадъци от пречистване на охлаждащи води, различни от упоменатите в 10 03 27 

10 03 29* отпадъци от преработване на солеви шлаки и черни дроси, съдържащи опасни вещества 

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

10 03 99 отпадъци, неупоменати другаде 

 Отпадъци от пирометалургия на оловото 

10 04 01* шлаки от първия и втория етап на производство 

10 04 02* дроси и леки шлаки от първия и втория етап на производство 

10 04 03* калциев арсенат 

10 04 04* прах от отпадъчни газове 

10 04 05* други частици и прах 

10 04 06* твърди отпадъци от пречистване на газове 

10 04 07* утайки и филтърен кек от пречистване на газове 

10 04 09* отпадъци от пречистване на охлаждащи води, съдържащи масло 

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

10 04 99 отпадъци, неупоменати другаде 

 Отпадъци от пирометалургия на цинка 

10 05 01 шлаки от първия и втория етап на производство 

10 05 03* прах от отпадъчни газове 

10 05 04 други частици и прах 

10 05 05* твърди отпадъци от пречистване на газове 

10 05 06* утайки и филтърен кек от пречистване на газове 

10 05 08* отпадъци от пречистване на охлаждащи води, съдържащи масло 

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

10 05 10* дроси и леки шлаки, възпламеними или отделящи запалими газове в опасни количества при контакт с вода 

10 05 11 дроси и леки шлаки, различни от упоменатите в 10 05 10 

10 05 99 отпадъци, неупоменати другаде 

 Отпадъци от пирометалургия на медта 

10 06 01 шлаки от първия и втория етап на производство 

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

10 06 03* прах от отпадъчни газове 

10 06 04 други частици и прах 

10 06 06* твърди отпадъци от пречистване на газове 

10 06 07* утайки и филтърен кек от пречистване на газове 

10 06 09* отпадъци от пречистване на охлаждащи води, съдържащи масло 

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

10 06 99 отпадъци, неупоменати другаде 

 Отпадъци от пирометалургия на злато, сребро и платина 

10 07 01 шлаки от първия и втория етап на производство 



  

10 07 02 дроси и леки шлаки от първия и втория етап на производство 

10 07 03 твърди отпадъци от пречистване на газове 

10 07 04 други частици и прах 

10 07 05 утайки и филтърен кек от пречистване на газове 

10 07 07* отпадъци от пречистване на охлаждащи води, съдържащи масло 

10 07 08 отпадъци от пречистване на охлаждащи води, различни от упоменатите в 10 07 07 

10 07 99 отпадъци, неупоменати другаде 

 Отпадъци от пирометалургия на други цветни метали 

10 08 04 частици и прах 

10 08 08* солеви шлаки от първия и втория етап на производство 

10 08 09 други шлаки 

10 08 10* дроси и леки шлаки, възпламеними или отделящи запалими газове в опасни количества при контакт с вода 

10 08 11 дроси и леки шлаки, различни от упоменатите в 10 08 10 

10 08 12* отпадъци от производство на аноди, съдържащи катран 

10 08 13 отпадъци от производство на аноди, съдържащи въглерод ,различни от упоменатите в 10 08 12 

10 08 14 аноден скрап 

10 08 15* прах от отпадъчни газове, съдържащ опасни вещества 

10 08 16 прах от отпадъчни газове, различен от упоменатия в 10 08 15 

10 08 17* утайки и филтърен кек от пречистване на отпадъчни газове ,съдържащи опасни вещества 

10 08 18 утайки и филтърен кек от пречистване на отпадъчни газове, различни от упоменатите в 10 08 17 

10 08 19* отпадъци от пречистване на охлаждащи води, съдържащи масло 

10 08 20 отпадъци от пречистване на охлаждащи води, различни от упоменатите в 10 08 19 

10 08 99 отпадъци, неупоменати другаде 

 Отпадъци от леене на черни метали 

10 09 03 шлака от пещи 

10 09 05* неизползвани отпадъчни леярски сърца, матрици и пресформи, съдържащи опасни вещества 

10 09 06 неизползвани отпадъчни леярски сърца, матрици и пресформи, различни от упоменатите в 10 09 05 

10 09 07* използвани отпадъчни леярски сърца, матрици и пресформи, съдържащи опасни вещества 

10 09 08 използвани отпадъчни леярски сърца, матрици и пресформи, различни от упоменатите в 10 09 07 

10 09 09* прах от отпадъчни газове, съдържащ опасни вещества 

10 09 10 прах от отпадъчни газове, различен от упоменатия в 10 09 09 

10 09 11* други частици, съдържащи опасни вещества 

10 09 12 други частици, различни от упоменатите в 10 09 11 

10 09 13* отпадъчни свързващи материали, съдържащи опасни вещества 

10 09 14 отпадъчни свързващи материали, различни от упоменатите в 10 09 13 

10 09 15* отпадъчни индикатори на пукнатини, съдържащи опасни вещества 

10 09 16 отпадъчни индикатори на пукнатини, различни от упоменатите в 10 09 15 

10 09 99 отпадъци, неупоменати другаде 

 Отпадъци от леене на цветни метали 

10 10 03 шлака от пещи 

10 10 05* неизползвани отпадъчни леярски сърца, матрици и пресформи, съдържащи опасни вещества 

10 10 06 неизползвани отпадъчни леярски сърца, матрици и пресформи, различни от упоменатите в 10 10 05 

10 10 07* използвани отпадъчни леярски сърца, матрици и пресформи, съдържащи опасни вещества 

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

10 10 09* прах от отпадъчни газове, съдържащ опасни вещества 

10 10 10 прах от отпадъчни газове, различен от упоменатия в 10 10 09 

10 10 11* други частици, съдържащи опасни вещества 

10 10 12 други частици, различни от упоменатите в 10 10 11 

10 10 13* отпадъчни свързващи вещества, съдържащи опасни вещества 

10 10 14 отпадъчни свързващи вещества, различни от упоменатите в 10 10 13 

10 10 15* отпадъчни индикатори на пукнатини, съдържащи опасни вещества 

10 10 16 отпадъчни индикатори на пукнатини, различни от упоменатите в 10 10 15 

10 10 99 отпадъци, неупоменати другаде 

 Отпадъци от производството на стъкло и продукти от стъкло 



  

10 11 03 отпадъчни материали, на основата на стъклени влакна 

10 11 05 прахови частици и прах 

10 11 09* отпадъчна смес преди термично обработване, съдържаща опасни вещества 

10 11 10 отпадъчна смес преди термично обработване, различна от упоменатата в 10 11 09 

10 11 11* 
отпадъчно стъкло под форма на малки частици и стъклен прах ,съдържащо тежки метали (например от катодни 

електроннолъчеви тръби) 

10 11 12 отпадъчно стъкло, различно от упоменатото в 10 11 11 

10 11 13* утайки от полиране и шлифоване на стъкло, съдържащи опасни вещества 

10 11 14 утайки от полиране и шлифоване на стъкло, различни от упоменатите в 10 11 13 

10 11 15* твърди отпадъци от пречистване на отпадъчни газове, съдържащи опасни вещества 

10 11 16 твърди отпадъци от пречистване на отпадъчни газове, различни от упоменатите в 10 11 15 

10 11 17* утайки и филтърен кек от пречистване на отпадъчни газове,съдържащи опасни вещества 

10 11 18 утайки и филтърен кек от пречистване на отпадъчни газове, различни от упоменатите в 10 11 17 

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

10 11 20 
твърди отпадъци от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване,различни от упоменатите в  

10 11 19 

10 11 99 отпадъци, неупоменати другаде 

 Отпадъци от производство на керамични изделия, тухли, керемиди, плочки и строителни материали 

10 12 01 отпадъчна смес преди термично обработване 

10 12 03 прахови частици и прах 

10 12 05 утайки и филтърен кек от пречистване на газове 

10 12 06 отпадъчни леярски форми 

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

10 12 09* твърди отпадъци от пречистване на отпадъчни газове, съдържащи опасни вещества 

10 12 10 твърди отпадъци от пречистване на отпадъчни газове, различни от упоменатите в 10 12 09 

10 12 11* отпадъци от глазиране, съдържащи тежки метали 

10 12 12 отпадъци от глазиране, различни от упоменатите в 10 12 11 

10 12 13 утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване 

10 12 99 отпадъци, неупоменати другаде 

 Отпадъци от производство на цимент, вар, гипс и изделия и продукти, направени от тях 

10 13 01 отпадъчна смес преди термично обработване 

10 13 04 отпадъци от калциниране и хидратиране на вар 

10 13 06 прахови частици и прах (с изключение на 10 13 12 и 10 13 13) 

10 13 07 утайки и филтърен кек от пречистване на газове 

10 13 09* отпадъци от производство на азбесто-цимент, съдържащи азбест 

10 13 10 отпадъци от производство на азбесто-цимент, различни от упоменатите в 10 13 09 

10 13 11 отпадъци от композитни материали на циментова основа, различни от упоменатите в 10 13 09 и 10 13 10 

10 13 12* твърди отпадъци от пречистване на газове, съдържащи опасни вещества 

10 13 13 твърди отпадъци от пречистване на газове, различни от упоменатите в 10 13 12 

10 13 14 отпадъчен бетон и утайки от бетон 

10 13 99 отпадъци, неупоменати другаде 

 Отпадъци от крематориуми 

10 14 01* отпадъци от пречистване на газове, съдържащи живак 

 
Отпадъци от повърхностна химична обработка и нанасяне на покрития върху метали и други материали; от 

хидрометалургия на цветни метали 

 

Отпадъци от повърхностна химична обработка и нанасяне на покрития върху метали и други материали 

(например галванични процеси, поцинковане, химично почистване на повърхности -байцване, ецване, 

фосфатиране, алкално обезмасляване, анодиране) 

11 01 05* киселини от химично почистване на повърхности 

11 01 06* киселини, неупоменати другаде 

11 01 07* основи от химично почистване на повърхности 

11 01 08* утайки от фосфатиране 

11 01 09* утайки и филтърен кек, съдържащи опасни вещества 

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

11 01 11* отпадъчни води, съдържащи опасни вещества 



  

11 01 12 отпадъчни води, различни от упоменатите в 11 01 11 

11 01 13* отпадъци от обезмасляване, съдържащи опасни вещества 

11 01 14 отпадъци от обезмасляване, различни от упоменатите в 11 01 13 

11 01 15* елуат и утайки от мембранни системи или системи за йонообмен, съдържащи опасни вещества 

11 01 16* наситени или отработени йонообменни смоли 

11 01 98* други отпадъци, съдържащи опасни вещества 

11 01 99 отпадъци, неупоменати другаде 

 Отпадъци от хидрометалургия на цветни метали 

11 02 02* утайки от хидрометалургия на цинка (включително ярозит и гьотит) 

11 02 03 отпадъци от производството на аноди за електролизни процеси във водна среда 

11 02 05* отпадъци от хидрометалургия на медта, съдържащи опасни вещества 

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

11 02 07* други отпадъци, съдържащи опасни вещества 

11 02 99 отпадъци, неупоменати другаде 

 Утайки и твърди материали от процеси на закаляване/темпериране 

11 03 01* отпадъци, съдържащи цианиди 

11 03 02* други отпадъци 

 Отпадъци от горещо галванизиране/поцинковане 

11 05 01 твърд цинк 

11 05 02 цинкова пепел 

11 05 03* твърди отпадъци от пречистване на газове 

11 05 04* отработен флюс 

11 05 99 отпадъци, неупоменати другаде 

 Отпадъци от формоване, физична и механична повърхностна обработка на метали и пластмаси 

 Отпадъци от формоване, физична и механична повърхностна обработка  на метали и пластмаси 

12 01 01 стърготини, стружки и изрезки от черни метали 

12 01 02 прах и частици от черни метали 

12 01 03 стърготини, стружки и изрезки от цветни метали 

12 01 04 прах и частици от цветни метали 

12 01 05 cтърготини, стружки и изрезки от пластмаси 

12 01 06* машинни масла на минерална основа, съдържащи халогенни елементи (с изключение на емулсии и разтвори) 

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

12 01 08* машинни емулсии и разтвори, съдържащи халогенни елементи 

12 01 09* машинни емулсии и разтвори, несъдържащи халогенни елементи 

12 01 10* синтетични машинни масла 

12 01 12* отработени восъци и смазки 

12 01 13 отпадъци от заваряване 

12 01 14* утайки от машинно обработване, съдържащи опасни вещества 

12 01 15 утайки от машинно обработване, различни от упоменатите в 12 01 14 

12 01 16* отпадъчни материали от струйно почистване на повърхности/бластиране, съдържащи опасни вещества 

12 01 17 отпадъчни материали от струйно почистване на повърхности/бластиране, различни от упоменатите в           12 01 16 

12 01 18* утайки, съдържащи метали (утайки от шлифоване, хонинговане и лепинговане), съдържащи масло 

12 01 19* бързо биоразградими масла от машинна обработка 

12 01 20* отработени шлифовъчни тела и материали за шлифоване, съдържащи опасни вещества 

12 01 21 отработени шлифовъчни тела и материали за шлифоване, различни от упоменатите в 12 01 20 

12 01 99 отпадъци, неупоменати другаде 

 Отпадъци от процеси на обезмасляване с вода и пара (с изключение на 11) 

12 03 01* промивни води 

12 03 02* отпадъци от обезмасляване с пара 

 
Отпадъци от масла и отпадъци от течни горива (с изключение на хранителни масла, годни за консумация, и 

на тези от групи 05,12 и 19) 

 Отпадъчни хидравлични масла 

13 01 01* хидравлични масла, съдържащи PCBs (2) 

13 01 04* хлорирани емулсии 



  

13 01 05* нехлорирани емулсии 

13 01 09* хлорирани хидравлични масла на минерална основа 

13 01 10* нехлорирани хидравлични масла на минерална основа 

13 01 11* синтетични хидравлични масла 

13 01 12* бързо биоразградими хидравлични масла 

13 01 13* други хидравлични масла 

 Отработени моторни, смазочни и масла за зъбни предавки 

13 02 04* хлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа 

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

13 02 06* синтетични моторни и смазочни масла и масла за зъбни предавки 

13 02 07* бързо биоразградими моторни, смазочни и масла за зъбни предавки 

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

 Отработени изолационни и топлопредаващи масла 

13 03 01* изолационни или топлопредаващи масла, съдържащи PCBs 

13 03 06* хлорирани изолационни и топлопредаващи масла на минерална основа, различни от упоменатите в 13 03 01 

13 03 07* нехлорирани изолационни и топлопредаващи масла на минерална основа 

13 03 08* синтетични изолационни и топлопредаващи масла 

13 03 09* бързо биоразградими изолационни и топлопредаващи масла 

13 03 10* други изолационни и топлопредаващи масла 

 Трюмови масла 

13 04 01* трюмови масла от речно корабоплаване 

13 04 02* трюмови масла от канализационни системи на кейове 

13 04 03* трюмови масла от други видове корабоплаване 

 Отпадъци от маслено-водна сепарация 

13 05 01* твърди остатъци от песъкоуловители и маслено-водни сепаратори 

13 05 02* утайки от маслено-водни сепаратори 

13 05 03* утайки от маслоуловителни шахти (колектори) 

13 05 06* масло от маслено-водни сепаратори 

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

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

 Отпадъци от течни горива 

13 07 01* газьол, котелно и дизелово гориво 

13 07 02* бензин 

13 07 03* други горива (включително смеси) 

 Маслени отпадъци, неупоменати другаде 

13 08 01* утайки или емулсии от обезсоляване 

13 08 02* други емулсии 

13 08 99* отпадъци, неупоменати другаде 

 
Отпадъци от органични разтворители, хладилни агенти ,двигателни и ракетни горива (с изключение на 07 и 

08) 

 Отпадъчни органични разтворители, хладилни агенти и пяна/аерозол от двигателни и ракетни горива 

14 06 01* хлорофлуоровъглеводороди, HCFC, HFC 

14 06 02* други халогенирани разтворители и смеси от разтворители 

14 06 03* други разтворители и смеси от разтворители 

14 06 04* утайки или твърди отпадъци, съдържащи халогенирани разтворители 

14 06 05* утайки или твърди отпадъци, съдържащи други разтворители 

 
Отпадъци от опаковки; абсорбенти, кърпи за изтриване, филтърни материали и предпазни облекла, 

неупоменати другаде в списъка 

 Опаковки (включително разделно събирани отпадъчни опаковки от бита) 

15 01 01 хартиени и картонени опаковки 

15 01 02 пластмасови опаковки 

15 01 03 опаковки от дървесни материали 

15 01 04 метални опаковки 

15 01 05 композитни/многослойни опаковки 



  

15 01 06 смесени опаковки 

15 01 07 стъклени опаковки 

15 01 09 текстилни опаковки 

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

15 01 11* 
метални опаковки, съдържащи опасна твърда порьозна маса (например азбест), включително празни контейнери за 

флуиди под налягане 

 Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла 

15 02 02* 
абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри,неупоменати другаде), кърпи за изтриване и 

предпазни облекла, замърсени с опасни вещества 

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

15 02 02 

 Отпадъци, неупоменати на друго място в списъка 

 

Излезли от употреба превозни средства от различни видове транспорт (включително извънпътна техника) и 

отпадъци от разкомплектоване на излезли от употреба превозни средства и части от ремонт и поддръжка (с 

изключение на 13, 14, 16 06 и 16 08) 

16 01 03 излезли от употреба гуми 

16 01 04* излезли от употреба превозни средства 

16 01 06 излезли от употреба превозни средства, които не съдържат течности или други опасни компоненти 

16 01 07* маслени филтри 

16 01 08* компоненти, съдържащи живак 

16 01 09* компоненти, съдържащи PCBs 

16 01 10* експлозивни компоненти (например предпазни въздушни възглавници) 

16 01 11* спирачни накладки, съдържащи азбест 

16 01 12 спирачни накладки, различни от упоменатите в 16 01 11 

16 01 13* спирачни течности 

16 01 14* антифризни течности, съдържащи опасни вещества 

16 01 15 антифризни течности, различни от упоменатите в 16 01 14 

16 01 16 резервоари за втечнени газове 

16 01 17 черни метали 

16 01 18 цветни метали 

16 01 19 пластмаси 

16 01 20 стъкло 

16 01 21* опасни компоненти, различни от упоменатите в кодове от 16 01 07 до 16 01 11, 16 01 13 и 16 01 14 

16 01 22 компоненти, неупоменати другаде 

16 01 99 отпадъци, неупоменати другаде 

 Отпадъци от електрическо и  електронно оборудване 

16 02 09* трансформатори и кондензатори, съдържащи PCBs 

16 02 10* излязло от употреба оборудване, съдържащо или замърсено с PCBs, различно от упоменатото в 16 02 09 

16 02 11* излязло от употреба оборудване, съдържащо хлорофлуоровъглеводороди, HCFC, HFC 

16 02 12* излязло от употреба оборудване, съдържащо свободен азбест 

16 02 13* 
излязло от употреба оборудване, съдържащо опасни компоненти (3), различно от упоменатото в кодове от  16 02 09 

до 16 02 12 

16 02 14 излязло от употреба оборудване, различно от упоменатото в кодове от 16 02 09 до 16 02 13 

16 02 15* опасни компоненти, отстранени от излязло от употреба оборудване 

16 02 16 компоненти, отстранени от излязло от употреба оборудване, различни от упоменатите в код 16 02 15 

 Бракувани партиди и неизползвани материали 

16 03 03* неорганични отпадъци, съдържащи опасни вещества 

16 03 04 неорганични отпадъци, различни от упоменатите в 16 03 03 

16 03 05* органични отпадъци, съдържащи опасни вещества 

16 03 06 органични отпадъци, различни от упоменатите в 16 03 05 

 Отпадъчни взривни материали 

16 04 01* отпадъчни муниции 

16 04 02* отпадъци от пиротехника 

16 04 03* други отпадъчни взривни материали 

 Газове в съдове под налягане и отпадъчни химични вещества и препарати 



  

16 05 04* газове в съдове под налягане (включително халони), съдържащи опасни вещества 

16 05 05 газове в съдове под налягане, различни от упоменатите в 16 05 04 

16 05 06* 
лабораторни химични вещества и препарати с висока степен на чистота, състоящи се от или съдържащи опасни 

вещества, включително смеси от лабораторни химични вещества и препарати с висока степен на чистота 

16 05 07* 
отпадъчни неорганични химични вещества и препарати с висока степен на чистота, състоящи се от или съдържащи 

опасни вещества 

16 05 08* 
отпадъчни органични химични вещества и препарати с висока степен на чистота, състоящи се от или съдържащи 

опасни вещества 

16 05 09 отпадъчни химични вещества и препарати с висока степен начистота, неупоменати в 16 05 06, 16 05 07 или 16 05 08 

 Батерии и акумулатори 

16 06 01* оловни акумулаторни батерии 

16 06 02* Ni-Cd батерии 

16 06 03* живак-съдържащи батерии 

16 06 04 алкални батерии (с изключение на 16 06 03) 

16 06 05 други батерии и акумулатори 

16 06 06* разделно събран електролит от батерии и акумулатори 

 
Отпадъци от почистване на транспортни резервоари, на резервоари за съхранение и на варели (с изключение 

на 05 и 13) 

16 07 08* отпадъци, съдържащи масла и нефтопродукти 

16 07 09* отпадъци, съдържащи други опасни вещества 

16 07 99 отпадъци, неупоменати другаде 

 Отработени катализатори 

16 08 01 
отработени катализатори, съдържащи злато, сребро, рений, родий, паладий, иридий или платина (с изключение на 

16 08 07) 

16 08 02* отработени катализатори, съдържащи опасни преходни метали (4) или опасни съединения на преходните метали 

16 08 03 
отработени катализатори, съдържащи преходни метали или съединения на преходните метали, неупоменати 

другаде 

16 08 04 течни катализатори от каталитичен крекинг (с изключение на 16 08 07) 

16 08 05* отработени катализатори, съдържащи фосфорна киселина 

16 08 06* отработени течности, използвани като катализатори 

16 08 07* отработени катализатори, замърсени с опасни вещества 

 Оксидиращи вещества 

16 09 01* перманганати, например калиев перманганат 

16 09 02* хромати, например калиев хромат, калиев или натриев бихромат 

16 09 03* пероксиди, например водороден пероксид 

16 09 04* оксидиращи вещества, неупоменати другаде 

 Отпадъчни водни разтвори, предназначени за пречистване извън мястото на образуване 

16 10 01* отпадъчни водни разтвори, съдържащи опасни вещества 

16 10 02 отпадъчни водни разтвори, различни от упоменатите в 16 10 01 

16 10 03* концентрирани водни разтвори, съдържащи опасни вещества 

16 10 04 концентрирани водни разтвори, различни от упоменатите в 16 10 03 

 Отпадъчни облицовъчни и огнеупорни материали 

16 11 01* облицовъчни и огнеупорни материали на въглеродна основа от металургични процеси, съдържащи опасни вещества 

16 11 02 
облицовъчни и огнеупорни материали на въглеродна основа от металургични процеси, различни от упоменатите в 

16 11 01 

16 11 03* други облицовъчни и огнеупорни материали от металургични процеси, съдържащи опасни вещества 

16 11 04 други облицовъчни и огнеупорни материали от металургични процеси, различни от упоменатите в 16 11 03 

16 11 05* облицовъчни и огнеупорни материали от неметалургични процеси ,съдържащи опасни вещества 

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

 Отпадъци от строителство и събаряне (вкл. почва, изкопана от замърсени места) 

 Бетон, тухли, керемиди, плочки, порцеланови и керамични изделия 

17 01 01 бетон 

17 01 02 тухли 

17 01 03 керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия 

17 01 06* 
смеси от или отделни фракции от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, съдържащи 

опасни вещества 



  

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

 Дървесен материал, стъкло и пластмаса 

17 02 01 дървесен материал 

17 02 02 стъкло 

17 02 03 пластмаса 

17 02 04* пластмаса, стъкло и дървесен материал, съдържащи или замърсени с опасни вещества 

 Асфалтови смеси, каменовъглен катран и съдържащи катран продукти 

17 03 01* асфалтови смеси, съдържащи каменовъглен катран 

17 03 02 асфалтови смеси, съдържащи други вещества, различни от упоменатите в 17 03 01 

17 03 03* каменовъглен катран и катранени продукти 

 Метали (включително техните сплави) 

17 04 01 мед, бронз, месинг 

17 04 02 алуминий 

17 04 03 олово 

17 04 04 цинк 

17 04 05 желязо и стомана 

17 04 06 калай 

17 04 07 смеси от метали 

17 04 09* метални отпадъци, замърсени с опасни вещества 

17 04 10* кабели, съдържащи масла, каменовъглен катран и други опасни вещества 

17 04 11 кабели, различни от упоменатите в 17 04 10 

 Почва (включително изкопана почва от замърсени места), камъни и изкопани земни маси 

17 05 03* почва и камъни, съдържащи опасни вещества 

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

17 05 05* изкопани земни маси, съдържащи опасни вещества 

17 05 06 изкопани земни маси, различни от упоменатите в 17 05 05 

17 05 07* баластра от релсов път, съдържаща опасни вещества 

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

 Изолационни материали и съдържащи азбест строителни материали 

17 06 01* изолационни материали, съдържащи азбест 

17 06 03* други изолационни материали, състоящи се от или съдържащи опасни вещества 

17 06 04 изолационни материали, различни от упоменатите в 17 06 01 и 17 06 03 

17 06 05* строителни материали, съдържащи азбест 

 Строителни материали на основата на гипс 

17 08 01* строителни материали на основата на гипс, замърсени с опасни вещества 

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

 Други отпадъци от строителство и събаряне 

17 09 01* отпадъци от строителство и събаряне, съдържащи живак 

17 09 02* 

други отпадъци от строителство и събаряне, съдържащи PCB (например, съдържащи PCB уплътняващи материали, 

подови настилки на основата на смоли, съдържащи PCB, съдържащи PCB закрити пломбирани системи, съдържащи 

PCB кондензатори) 

17 09 03* други отпадъци от строителство и събаряне (включително смесени отпадъци), съдържащи опасни вещества 

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

 

Отпадъци от хуманното или ветеринарното здравеопазване и/или свързана с тях изследователска дейност 

(без кухненски и отпадъци от ресторанти, които не са генерирани непосредствено от дейности на 

здравеопазването) 

 
Отпадъци от родилна помощ, диагностика, медицински манипулации или профилактика в хуманното 

здравеопазване 

18 01 01 остри инструменти (с изключение на 18 01 03) 

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

18 01 03* отпадъци, чието събиране и обезвреждане e обект на специални изисквания, с оглед предотвратяване на инфекции 

18 01 04 
отпадъци, чието събиране и обезвреждане не e обект на специални изисквания, с оглед предотвратяване на 

инфекции (например превръзки, гипсови отливки, спално бельо, облекло за еднократна употреба, памперси) 

18 01 06* химични вещества и препарати, състоящи се от или съдържащи опасни вещества 

18 01 07 химични вещества и препарати, различни от упоменатите в 18 01 06 



  

18 01 08* цитотоксични и цитостатични лекарствени продукти 

18 01 09 лекарствени продукти, различни от упоменатите в 18 01 08 

18 01 10* амалгамни отпадъци от зъболечението 

 
Отпадъци от изследване, диагностика, медицински манипулации или профилактика във ветеринарното 

здравеопазване 

18 02 01 остри инструменти (с изключение на 18 02 02) 

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

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

инфекции 

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

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

18 02 07* цитотоксични и цитостатични лекарствени продукти 

18 02 08 лекарствени продукти, различни от упоменатите в 18 02 07 

 
Отпадъци от съоръжения за обработване на отпадъци, от пречиствателни станции за отпадъчни води и от 

водното стопанство за подготовка на вода за питейни нужди и вода за промишлена употреба 

 Отпадъци от изгаряне или пиролиза на отпадъци 

19 01 02 черни метали, отделени от дънна пепел 

19 01 05* филтърен кек от пречистване на газове 

19 01 06* отпадъчни води от пречистване на газове и други отпадъчни води 

19 01 07* твърди отпадъци от пречистване на газове 

19 01 10* отработен активен въглен от пречистване на отпадъчни газове 

19 01 11* дънна пепел и шлака, съдържащи опасни вещества 

19 01 12 дънна пепел и шлака, различни от упоменатите в 19 01 11 

19 01 13* увлечена/летяща пепел, съдържаща опасни вещества 

19 01 14 увлечена/летяща пепел, различна от упоменатата в 19 01 13 

19 01 15* прах от котли, съдържаща опасни вещества 

19 01 16 прах от котли, различна от упоменатата в 19 01 15 

19 01 17* отпадъци от пиролиза, съдържащи опасни вещества 

19 01 18 отпадъци от пиролиза, различни от упоменатите в 19 01 17 

19 01 19 пясъци от пещи с кипящ слой 

19 01 99 отпадъци, неупоменати другаде 

 
Отпадъци от физико-химичнo обработване на отпадъци (включително отстраняване на хром, отстраняване 

на цианови съединения, неутрализация) 

19 02 03 предварително смесени отпадъци, съставени само от неопасни отпадъци 

19 02 04* предварително смесени отпадъци, съдържащи поне eдин опасен отпадък 

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

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

19 02 07* масла и концентрати от сепариране/разделяне 

19 02 08* течни запалими отпадъци, съдържащи опасни вещества 

19 02 09* твърди запалими отпадъци, съдържащи опасни вещества 

19 02 10 запалими отпадъци, различни от упоменатите в 19 02 08 и 19 02 09 

19 02 11* други отпадъци, съдържащи опасни вещества 

19 02 99 отпадъци, неупоменати другаде 

 Стабилизирани/втвърдени отпадъци (5) 

19 03 04* отпадъци, маркирани като опасни, частично стабилизирани (6) 

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

19 03 06* втвърдени отпадъци, маркирани като опасни 

19 03 07 втвърдени отпадъци, различни от упоменатите в 19 03 06 

 Встъклени отпадъци и отпадъци от встъкляване 

19 04 01 встъклени отпадъци 

19 04 02* увлечена/летяща пепел и други отпадъци от пречистване на отпадъчни газове 

19 04 03* невстъклена твърда фаза 

19 04 04 отпадъчни води от темпериране на встъклени отпадъци 

 Отпадъци от аеробно разграждане на твърди отпадъци 

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



  

19 05 02 некомпостирани фракции от животински и растителни отпадъци 

19 05 03 нестандартен компост 

19 05 99 отпадъци, неупоменати другаде 

 Отпадъци от анаеробно разграждане на твърди отпадъци 

19 06 03 течности от анаеробно разграждане на битови отпадъци 

19 06 04 остатъци от анаеробно разграждане на битови отпадъци 

19 06 05 течности от анаеробно разграждане на животински и растителни отпадъци 

19 06 06 остатъци от анаеробно разграждане на животински и растителни отпадъци 

19 06 99 отпадъци, неупоменати другаде 

 Инфилтрат от депа за отпадъци 

19 07 02* инфилтрат от депа за отпадъци, съдържащ опасни вещества 

19 07 03 инфилтрат от депа за отпадъци, различен от упоменатия в 19 07 02 

 Отпадъци от пречиствателни станции за отпадъчни води, неупоменати другаде 

19 08 01 отпадъци от решетки и сита 

19 08 02 отпадъци от песъкоуловители 

19 08 05 утайки от пречистване на отпадъчни води от населени места 

19 08 06* наситени или отработени йоннообменни смоли 

19 08 07* разтвори и утайки от регенериране на йонообменници 

19 08 08* отпадъци от мембранни системи, съдържащи тежки метали 

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

19 08 10* смеси от мазнини и масла от маслено-водна сепарация, различни от упоменатите в 19 08 09 

19 08 11* утайки, съдържащи опасни вещества от биологично пречистване на промишлени отпадъчни води 

19 08 12 утайки от биологично пречистване на промишлени отпадъчни води, различни от упоменатите в 19 08 11 

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

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

19 08 99 отпадъци, неупоменати другаде 

 Отпадъци от предварителна подготовка на питейни води или на води за промишлени цели 

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

19 09 02 утайки от избистряне на вода 

19 09 03 утайки от декарбонизиране 

19 09 04 отработен активен въглен 

19 09 05 наситени или отработени йонообменни смоли 

19 09 06 разтвори и утайки от регенерация на йонообменници 

19 09 99 отпадъци, неупоменати другаде 

 Отпадъци от раздробяване/смилане на отпадъци, съдържащи метали 

19 10 01 отпадъци от желязо и стомана 

19 10 02 отпадъци от цветни метали 

19 10 03* лека прахообразна фракция и прах, съдържащи опасни вещества 

19 10 04 лека прахообразна фракция и прах, различни от упоменатите в 19 10 03 

19 10 05* други фракции, съдържащи опасни вещества 

19 10 06 други фракции, различни от упоменатите в 19 10 05 

 Отпадъци от регенeриране на масла 

19 11 01* отработени филтруващи глини 

19 11 02* кисели катрани 

19 11 03* отпадъчни води 

19 11 04* отпадъци от пречистване на горива с основи 

19 11 05* утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества 

19 11 06 утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 19 11 05 

19 11 07* отпадъци от пречистване на отпадъчни газове 

19 11 99 отпадъци, неупоменати другаде 

 
Отпадъци от механично третиране на отпадъци (например сортиране, трошене, уплътняване, пелетизиране), 

неупоменати другаде 

19 12 01 хартия и картон 

19 12 02 черни метали 



  

19 12 03 цветни метали 

19 12 04 пластмаса и каучук 

19 12 05 стъкло 

19 12 06* дървесни материали, съдържащи опасни вещества 

19 12 07 дървесни материали, различни от упоменатите в 19 12 06 

19 12 08 текстилни материали 

19 12 09 минерали (например пясък, камъни) 

19 12 10 гoрими отпадъци (RDF - модифицирани горива, получени от отпадъци) 

19 12 11* 
други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, съдържащи опасни 

вещества 

19 12 12 
други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, различни от упоменатите 

в 19 12 11 

 Отпадъци от възстановяване на почви и подземни води 

19 13 01* твърди отпадъци от възстановяване на почви, съдържащи опасни вещества 

19 13 02 твърди отпадъци от възстановяване на почви, различни от упоменатите в 19 13 01 

19 13 03* утайки от възстановяване на почви, съдържащи опасни вещества 

19 13 04 утайки от възстановяване на почви, различни от упоменатите в 19 13 03 

19 13 05* утайки от възстановяване качеството на подземни води, съдържащи опасни вещества 

19 13 06 утайки от възстановяване качеството на подземни води, различни от упоменатите в 19 13 05 

19 13 07* 
отпадъчни води и концентрирани водни разтвори от възстановяване качеството на подземни води, съдържащи 

опасни вещества 

19 13 08 
отпадъчни води и концентрирани водни разтвори от възстановяване качеството на подземни води, различни от 

упоменатите в 19 13 07 

 
Битови отпадъци (домакински отпадъци и сходни с тях отпадъци от търговски, промишлени и 

административни дейности), вкл. разделно събирани фракции 

 Разделно събирани фракции (с изключение на 15 01) 

20 01 01 хартия и картон 

20 01 02 стъкло 

20 01 08 биоразградими отпадъци от кухни и заведения за обществено хранене 

20 01 10 облекла 

20 01 11 текстилни материали 

20 01 13* разтворители 

20 01 14* киселини 

20 01 15* основи 

20 01 17* фотографски химични вещества и препарати 

20 01 19* пестициди 

20 01 21* флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак 

20 01 23* излязло от употреба оборудване, съдържащо хлорофлуоровъглеводороди 

20 01 25 хранителни масла и мазнини 

20 01 26* масла и мазнини, различни от упоменатите в 20 01 25 

20 01 27* бои, мастила, лепила/адхезиви и смоли, съдържащи опасни вещества 

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

20 01 29* перилни и почистващи препарати, съдържащи опасни вещества 

20 01 30 перилни и почистващи препарати, различни от упоменатите в 20 01 29 

20 01 31* цитотоксични и цитостатични лекарствени продукти 

20 01 32 лекарствени продукти, различни от упоменатите в 20 01 31 

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 

20 01 34 батерии и акумулатори, различни от упоменатите в 20 01 33 

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) 

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 

20 01 37* дървесни материали, съдържащи опасни вещества 

20 01 38 дървесни материали, различни от упоменатите в 20 01 37 

20 01 39 пластмаси 



  

20 01 40 метали 

20 01 41 отпадъци от почистване на комини 

20 01 99 други фракции, неупоменати другаде 

 Отпадъци от паркове и градини (включително отпадъци от гробища) 

20 02 01 биоразградими отпадъци от кухни и заведения за обществено хранене 

20 02 02 почва и камъни 

20 02 03 други бионеразградими отпадъци 

 Други битови отпадъци 

20 03 01 смесени битови отпадъци 

20 03 02 отпадъци от пазари 

20 03 03 отпадъци от почистване на улици 

20 03 04 утайки от септични ями 

20 03 06 отпадъци от почистване на канализационни системи 

20 03 07 обемни отпадъци 

20 03 99 битови отпадъци, неупоменати другаде 

 
 


