1. Площадка с адрес: гр. София, район Люлин, кв. Филиповци, ПИ с идентификатор
68134.4364.48 и ПИ с идентификатор 68134.4364.50 по плана на гр. София, местност „Обърне“
Тел. за контакт: 0885 228 888
Лице за контакт: АНТОНИО ВЕСЕЛИНОВ ЙОЛКИЧЕВ
E-mail адрес на „ЕКОЛЕНД КОНСУЛТ” ЕООД: ecoland-consult@xmail.bg

Списък с отпадъците от домакинствата, които могат да се предават на площадката:
Код

Наименование

Примерни отпадъци

02 01 04

Отпадъци от пластмаси (с изключение на
опаковки)

От селско, горско, рибно и ловно
стопанство, като наелони за
покриване, пластмасови
конструкции и т.н.

отпадъчни бои и лакове, различни от
Покрития на врати, мебели
упоменатите в 08 01 11
Машинни масла на минерална основа/
12 01 07* до 12 01 10*
Отработени масла от машини
синтетични машинни масла и т.н.
нехлорирани хидравлични масла на
минерална основа/нехлорирани моторни,
смазочни и масла за зъбни предавки на
13 01 10*, 13 02 05*,
Сменени отработени масла от
минерална основа/ синтетични моторни и
13 02 06 *, 13 02 08 *
автомобил, машини за рязане и др.
смазочни масла и масла за зъбни предавки/
други моторни, смазочни и масла за зъбни
предавки и всякакви други масла
Синтетични изолационни и топлопредаващи
От трансформатори, от маслени
13 03 08*
масла
радиатори
От горивни домашни инсталации
13 07 01*
Газьол, котелно и дизелово гориво
за отопление
13 07 02*
Бензин
Замърсен бензин
Кашони, кутии от обувки, бонбони
15 01 01
Хартиени и картонени опаковки
и т.н., хартиени торбички
08 01 12

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

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

Опаковки от текстилни материали
Кутии от бои, варели от масла,
кутии от лепила и др.

16 01 03

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

16 01 04*

Излезли от употреба превозни средства

Стари МПС

16 01 07 *

Маслени филтри

Сменени маслени филтри на МПС

16 01 10 *

Експлозивни компоненти (например

Въздушни възглавници на МПС

15 01 10*

15 01 11*

Дървени кутии
Кенчета, кутийки от безалкохолни
напитки, винтови капачки за
бутилки, или капаци на кофички
за кисело мляко и др.
Кутии от сокове
опаковки от няколко материала,
които могат да се разделят ръчно,
напр. блистери, куфарчета
Буркани, шишета

Бутилки за газ и др.
Гуми от МПС, велосипеди

предпазни въздушни възглавници)
16 01 11 */16 01 12

16 01 14 */16 01 15
16 01 16
16 01 21*
16 01 22
16 02 15*

Спирачни накладки, съдържащи
азбест/спирачни накладки, различни от
упоменатите в 16 01 11

Опасни и неопасни спирачни
накладки

Антифризни течности, съдържащи опасни
вещества/антифризни течности, различни от
упоменатите в 16 01 14

Антифриз

Резервоари за втечнени газове
Опасни компоненти, различни от
упоменатите в кодове от 16 01 07 до 16 01 11,
16 01 13 и 16 01 14
Компоненти, неупоменати другаде
Опасни компоненти, отстранени от излязло
от употреба оборудване

Резервоари на МПС
Вградени батерии, компоненти,
замърсени с масла
Неопасни компоненти от МПС
Опасни компоненти от
електрическо и електронно
оборудване, напр. дисплеи
Неопасни компоненти от
електрическо и електронно
оборудване, напр. платки
Акумулатори от МПС

Компоненти, отстранени от излязло от
употреба оборудване, различни от
упоменатите в код 16 02 15
16 06 01*
Оловни акумулаторни батерии
Ni-Cd батерии/ живаксъдържащи батерии/
алкални батерии (с изключение на 16 06 03)/
16 06 02*/16 06 03*/16 батерии и акумулатори, включени в 16 06 01,
16 06 02 или 16 06 03, както и несортирани
Всякакви батерии от бита
06 04/ 20 01 33*/20 01
батерии и акумулатори, съдържащи такива
34
батерии/батерии и акумулатори, различни
от упоменатите в 20 01 33
Отработени катализатори, съдържащи
злато, сребро, рений, родий, паладий, иридий
или платина (с изключение на 16 08 07)/
16 08 01/16 08 02*/16
Всякакви отработени катализатори
отработени катализатори, съдържащи
от МПС
08 07*
опасни преходни метали (4) или опасни
съединения на преходните
метали/отработени катализатори, замърсени
с опасни вещества
Кабели от домашни инсталации, от
17 04 11
Кабели, различни от упоменатите в 17 04 10
Интернет, кабелни телевизии
20 01 01
Хартия и картон
Вестници, кашони, кутии от бита
20 01 02
Стъкло
Стъклени съдове, прозорци и др.
16 02 16

20 01 11

Текстилни материали

Покривки, завеси, килими и т.н.

20 01 23*-категория
1- Големи
домакински уреди
20 01 35*-категории 3
- Информационнотехнологично и
телекомуникационно
оборудване и
категория 4 Потребителски уреди
и фотоволтаични
панели

Излязло от употреба електрическо и
електронно оборудване, съдържащо
хлорофлуоровъглеводороди

Хладилници, хладилни витрини,
фризери и климатични инсталации

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

20 01 38

дървесни материали, различни от
упоменатите в 20 01 37

Фурни, печки, уреди за отопление,
миялни машини, микровълнови
печки, прахосмукачки, ютии,
фритюрници, кантари и т.н.
Мебели от дърво, несъдържащи
опасни вещества

20 01 39

Пластмаси

20 01 40

Метали

20 01 99

Други фракции, неупоменати другаде

Столчета, гребени, легени, кофи,
съдове
Колелета, лопати, части от
парапети, метални кранчета,
стълби и др. отпадъци от черни и
цветни метали от домакинствата
Разделно събрани отпадъци, които
не попадат в изброените по-горе

