
 

                                                                     

 

 
 

       

 

С П И С Ъ К 
 

на видовете кодове отпадъци допустими за прием в 
„Регионалната система за управление на отпадъците от Регион Левски (Никопол)”, 

изградена за нуждите на Общините: Никопол, Белене, Левски, 
Павликени и Свищов 

 

(съгласно Условие 11.2. и Условие 11. 2.1 от Комплексно разрешително  
№500-Н0/2014г., издадено от Изпълнителния директор на ИАОС – София) 

 

 

В „Регионалната система за управление на отпадъците от Регион Левски (Никопол)”, 

предназначена за Общините: Никопол, Белене, Левски, Павликени и Свищов е разрешен прием с 

цел обезвреждане на следните отпадъци с код и наименование, както следва: 

 

- 02 01 01 - Утайки от измиване и почистване, 

- 02 01 03 - Отпадъци от растителни тъкани, 

- 02 01 04 - Отпадъци от пластмаси (с изключение на опаковки), 

- 02 01 07 - Отпадъци от горското стопанство, 

- 02 01 09 - Агрохимични отпадъци, различни от упоменатите в 02 01 08, 

- 02 01 99 - Отпадъци, неупоменати другаде, 

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

- 02 03 02 - Отпадъци от консерванти, 

- 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, 

- 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, 

- 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, 

- 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, 

- 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, 

- 03 01 01 - Отпадъци от корк и дървесни кори, 

- 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, 

- 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 99 - Отпадъци, неупоменати другаде, 

- 03 03 11 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им, различни 

от упоменатите в 03 03 10, 

- 04 01 01 - Леш и изрезки от варосвани кожи, 

- 04 01 02 - Отпадъци от варосване на кожа, 

- 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, 

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

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

- 04 02 15 - Отпадъци от апретиране, крайна завършваща обработка, различни от упоменатите в 

04 02 14, 

- 04 02 17 - Багрила и пигменти, различни от упоменатите в 04 02 16, 

- 04 02 21 - Отпадъци от необработени текстилни влакна, 

- 04 02 22 - Отпадъци от обработени текстилни влакна, 

- 04 02 99 - Отпадъци, неупоменати другаде, 

- 05 07 99 - Отпадъци, неупоменати другаде, 

- 06 05 03 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от 

упоменатите в 06 05 02 

- 07 01 12 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от 

упоменатите в 07 01 11, 

- 07 02 15 - Отпадъци от добавки, различни от упоменатите в 07 02 14, 

- 07 03 12 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им, различни 

от упоменатите в 07 03 11, 

- 07 04 12 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им, различни 

от упоменатите в 07 04 11, 

- 07 05 12 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от 

упоменатите в 07 05 11, 

- 07 05 14 - Твърди отпадъци, различни от упоменатите в 07 05 13, 

- 07 06 12 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от 

упоменатите в 07 05 11, 

- 07 07 12 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от 

упоменатите в 07 07 11, 

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

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

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

- 08 01 99 - Отпадъци, неупоменати другаде, 

- 08 02 01 - Отпадъчни покривни прахове, 

- 08 02 02 - Утайки от воден разтвор, съдържащи керамични материали, 

- 08 02 99 - Отпадъци, неупоменати другаде, 

- 08 03 07 - Утайки от воден разтвор, съдържащи печатарски мастила, 

- 08 03 15 - Утайки от печатарски мастила, различни от упоменатите в 08 03 14, 

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



 

                                                                     

 

 
 

       

- 08 04 10 - Отпадъчни лепила/адхезиви и уплътняващи материали, различни от упоменатите в 

08 04 09, 

- 08 04 12 - Утайки от лепила/адхезиви и уплътняващи материали, различни от упоменатите в 08 

04 11, 

- 08 04 14 - Утайки от водни разтвори, съдържащи лепила/адхезиви или уплътняващи, 

- 08 04 99 - Отпадъци, неупоменати другаде, 

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

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

- 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 09 03 - Шлака от пещи, 

- 10 09 08 - Използвани отпадъчни леярски сърца, матрици и пресформи, различни от 

упоменатите в 10 09 07, 

- 10 09 10 - Прах от отпадъчни газове, различен от упоменатия в 10 09 09, 

- 10 09 12 - Други частици, различни от упоменатите в 10 09 11, 

- 10 09 14 - Отпадъчни свързващи материали различни от упоменатите в 10 09 13, 

- 10 09 99 - Отпадъци, неупоменати другаде, 

- 10 10 08 - Използвани отпадъчни леярски сърца, матрици и пресформи, различни от 

упоменатите в 10 10 07, 

- 10 10 10 - Прах от отпадъчни газове, различен от упоменатия в 10 10 09, 

- 10 10 12 - Други частици, различни от упоменатите в 10 10 11, 

- 10 10 14 - Отпадъчни свързващи вещества, различни от упоменатите в 10 10 13, 

- 10 10 99 - Отпадъци, неупоменати другаде, 

- 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 10 - Твърди отпадъци от пречистване на отпадъчни газове, различни от упоменатите в 10 

12 09, 

- 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, 

- 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 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 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, 

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

- 11 01 14 - Отпадъци от обезмасляване, различни от упоменатите в 11 01 13, 

- 11 01 99 - Отпадъци, неупоменати другаде, 

- 12 01 05 - Стърготини, стружки и изрезки от пластмаси, 

- 12 01 15 - Утайки от машинно обработване, различни от упоменатите в 12 01 14, 



 

                                                                     

 

 
 

       

- 12 01 17 - Отпадъчни материали от струйно почистване на повърхности/ бластиране, различни 

от упоменатите в 12 01 16, 

- 15 02 03 - Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, 

различни от упоменатите в 15 02 02, 

- 16 01 12 - Спирачни накладки, различни от упоменатите в 16 01 11, 

- 16 01 22 - Компоненти, неупоменати другаде, 

- 16 01 99 - Отпадъци, неупоменати другаде, 

- 16 02 16 - Компоненти, отстранени от излязло от употреба оборудване, различни от 

упоменатите в код 16 02 15, 

- 16 03 04 - Неорганични отпадъци, различни от упоменатите в 16 03 03 , 

- 16 03 06 - Органични отпадъци, различни от упоменатите в 16 03 05, 

- 16 11 04 - Други облицовъчни и огнеупорни материали от металургични процеси, различни от 

упоменатите в 16 11 03, 

- 17 01 07 - Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни 

от упоменатите в 17 01 06, 

- 17 02 01 - Дървесен материал, 

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

- 17 05 06 - Изкопани земни маси, различни от упоменатите в 17 05 05, 

- 17 05 08 - Баластра от релсов път, различна от упоменатата в 17 05 07, 

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

- 17 09 04 - Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01, 

17 09 02 и 17 09 03, 

- 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 02 03 - Отпадъци, чието събиране и обезвреждане не е обект на специални изисквания, с 

оглед предотвратяване на инфекции, 

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

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

- 19 02 03 - Предварително смесени отпадъци, съставени само от неопасни отпадъци, 

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

- 19 02 99 - Отпадъци, неупоменати другаде, 

- 19 03 05 - Стабилизирани отпадъци, различни от упоменатите в 19 03 04, 

- 19 03 07 - Втвърдени отпадъци, различни от упоменатите в 19 03 06, 

- 19 05 01 - Некомпостирани фракции от битови и сходни с тях отпадъци, 

- 19 05 03 - Нестандартен компост, 

- 19 05 99 - Отпадъци, 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 12 - Утайки от биологично пречистване на промишлени отпадъчни води, различни от 

упоменатите в 19 08 11 

- 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, 

- 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 йоннообменни смоли, 

- 19 09 06 - Разтвори и утайки от регенерация на йонообменници, 



 

                                                                     

 

 
 

       

- 19 09 99 - Отпадъци, неупоменати другаде, 

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

- 19 10 06 - Други фракции, различни от упоменатите в 19 10 05, 

- 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 12 - Други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на 

отпадъци, различни от упоменатите в 19 12 11, 

- 20 01 08 - Биоразградими отпадъци от кухни и заведения за обществено хранене, 

- 20 01 10 – Облекла, 

- 20 01 11 - Текстилни материали, 

- 20 01 25 - Хранителни масла и мазнини 

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

- 20 01 38 - Дървесни материали, различни от упоменатите в 20 01 37,  

- 20 01 41 - Отпадъци от почистване на комини, 

- 20 01 99 - Други фракции, неупоменати другаде, 

- 20 02 01 - Биоразградими отпадъци, 

- 20 02 02 - Почва и камъни, 

- 20 02 03 - Други бионеразградими 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, 

в общо количество до 20 355 т./год. 
- 16 01 11* - Спирачни накладки, съдържащи азбест, 

- 17 06 01* - Изолационни материали, съдържащи азбест, 

- 17 06 05* - Строителни материали, съдържащи азбест, 

в общо количество до 1500 т./год. 
 
 


