1. Площадка с адрес: гр. Банкя, Столична община, район Банкя, ул. Райко Даскалов № 51,
поземлен имот с идентификатор 02659.2196.899

Тел. за контакт: 0893 365555
Лице за контакт: АЛЕКСАНДРА АТАНАСОВА ДОЙЧИНОВА
E-mail адрес на „ЕКОСТИЙЛ” ЕООД: ecosteel@speednetbg.net
Списък с отпадъците от домакинствата, които могат да се предават на площадката:
Код

Наименование

Примерни отпадъци

15 01 01

Хартиени и картонени опаковки

Кашони, кутии от обувки, бонбони и
т.н., хартиени торбички

15 01 02

Пластмасови опаковки

Пластмасови бутилки, чашки и
чинийки, пластмасови подаръчни
кутии, найлонови пликчета и т.н.

15 01 03

Опаковки от дървесни материали

Дървени кутии

15 01 04

Метални опаковки

Метални кенчета

15 01 05

Композитни/многослойни опаковки

Кутии от сокове

15 01 06

Смесени опаковки

Опаковки от няколко материала, които
могат да се разделят ръчно, напр.
блистери, куфарчета

15 01 07

Стъклени опаковки

Стъклени бутилки, буркани и др.

15 01 09

Текстилни опаковки

Опаковки от текстилни материали

15 01 10*

15 01 11*

Опаковки, съдържащи остатъци от
опасни вещества или замърсени с
опасни вещества
Метални опаковки, съдържащи опасна
твърда порьозна маса (например
азбест), включително празни
контейнери за флуиди под налягане

Опаковки, съдържащи остатъци от
опасни вещества
Празни дезодоранти, кутии за спрейове
и др.

16 01 03

Излезли от употреба гуми

Стари гуми от велосипеди, автомобили

16 01 04*

Излезли от употреба превозни средства

Стари МПС

Оловни акумулаторни батерии, Ni-Cd
батерии, живаксъдържащи батерии
алкални батерии (с изключение на 16 06
16 06 01 *, 16 06 02 *,
03), други батерии и акумулатори,
16 06 03 *, 16 06 04, 16
батерии и акумулатори, включени в 16 Различни видове батерии, автомобилни
06 05, 20 01 33*, 20 01
акумулатори
06 01, 16 06 02 или 16 06 03, както и
34
несортирани батерии и акумулатори,
съдържащи такива батерии, батерии и
акумулатори, различни от упоменатите
в 20 01 33
20 01 01

Хартия и картон

Вестници, кашони, кутии от бита

Стъкло

Стъклени съдове, прозорци и др.

20 01 40

Метали

Колелета, лопати, части от парапети,
метални кранчета, стълби и др.
отпадъци от черни и цветни метали от
домакинствата

20 01 23*Категория 1- Големи
домакински уреди

Излязло от употреба електрическо и
електронно оборудване, съдържащо
хлорофлуоровъглеводороди

Хладилници, хладилни витрини,
фризери и климатични инсталации

20 01 35*:
Категории 3 –
Информационнотехнологично и
телекомуникационно
оборудване и
категория 4 –
Потребителски уреди
и фотоволтаични
панели

Излязло от употреба електрическо и
електронно оборудване, различно от
упоменатото в 20 01 21 и 20 01 23,
съдържащо опасни компоненти

Монитори, телевизори, лаптопи,
компютри, ноутбуци, ноутпади,
принтери, копирно оборудване,
клетъчни телефони, видеокамери

20 01 36 – всички
категории без 5а

Излязло от употреба електрическо и
електронно оборудване, различно от
упоменатото в 20 01 21 и 20 01 23 и 20 01
35

Фурни, печки, уреди за отопление,
миялни машини, микровълнови печки,
прахосмукачки, ютии, фритюрници,
кантари и т.н.

20 01 39

Пластмаси

Различни видове пластмаси, столчета,
гребени, легени, кофи, съдове

20 01 02

