Площадка с адрес: гр. Първомай, УПИ № 230 191, находяща се в местността ,,Кабата
Каладж Чеир“.
Лице за контакти: Иван Ангелов / Телефон: 032 / 621165 E mail адрес на „РециТрейд
България” ЕООД: office@recytrade.bg
Списък с отпадъците от домакинствата, които могат да се предват на площадката:
Код
02 01 08*

15 01 01

Наименование на отпадъка
Агрохимични отпадъци, съдържащи
опасни вещества
Хлорирани моторни, смазочни и
масла
за зъбни предавки на минерална
основа
Хартиени и картонени опаковки

15 01 02

Пластмасови опаковки

15 01 03
15 01 04

Опаковки от дървесни материали
Метални опаковки

15 01 05
15 01 07

Композитни/многослойни опаковки
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, включително
празни контейнери за флуиди под
налягане
Абсорбенти, филтърни материали
(включително маслени филтри,
неупоменати другаде), кърпи за
изтриване и предпазни облекла,
замърсени с опасни вещества
Абсорбенти, филтърни материали,
кърпи
за изтриване и предпазни облекла,

13 02 04*

15 02 02*

15 02 03

Примерни отпадъци
От селското стопанство

Кашони, кутии от обувки,
бонбони и т.н., хартиени
торбички
Пластмасови бутилки,
чашки и
чинийки, пластмасови
подаръчни кутии,
найлонови
пликчета и т.н
Дървени кутии
Метални кенчета, кутийки
от безалкохолни напитки,
винтове на капачки за
бутилки
и др.
Кутии от сокове
Стъклени бутилки,
буркани и др.
Опаковки от текстилни
материали
Опаковки, съдържащи
остатъци
от опасни вещества кутии
от бои, варели от масла,
кутии
от лепила и др.
Празни дезодоранти,
кутии за
спрейове и др.

16 01 07*
16 01 11*
16 01 13*
16 01 14*
16 01 15
16 01 19
16 01 20
16 01 99
16 02 11*

16 02 13*

16 02 14
16 02 15*

различни от упоменатите в 15 02 02
Маслени филтри
Спирачни накладки, съдържащи
азбест
Спирачни течности
Антифризни течности, съдържащи
опасни вещества
Антифризни течности, различни
от упоменатите в 16 01 14
Пластмаси
Стъкло
Отпадъци,неупоменати другаде
Излязло от употреба оборудване,
съдържащо
хлорофлуоровъглеводороди,
HCFC, HFC
Излязло от употреба оборудване,
съдържащо опасни компоненти (3),
различно от упоменатото в кодове
от 16 02 09 до 16 02 12
Излязло от употреба оборудване,
различно от упоменатото в кодове
от 16 02 09 до 16 02 13
Опасно 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

16 03 03*

Неорганични отпадъци, съдържащи
опасни вещества
Неорганични отпадъци, различни
от упоменатите в 16 03 03
Органични отпадъци, съдържащи
опасни
вещества
Органични отпадъци, различни
от упоменатите в 16 03 05
Отпадъчни неорганични химични
вещества и смеси с висока степен на
чистота, състоящи се от или
съдържащи
опасни вещества
Отпадъчни органични химични
вещества и смеси с висока степен на
чистота, състоящи се от или

16 03 04
16 03 05*
16 03 06
16 05 07*

16 05 08*

Маслени филтри, филтри
за
твърди частици
Опасни спирачни
накладки
Опасни спирачни
течности
Антифриз
Антифриз

Опасни
компоненти от
електрическо и
електронно оборудване,
напр.
дисплеи
Неопасни
компоненти от
електрическо и
електронно оборудване,
напр.
платки

16 06 01 *

съдържащи
опасни вещества
Оловно акумулаторни батерии

20 01 01

Отпадъци, съдържащи други опасни
вещества
Смеси от бетон, тухли, керемиди,
плочки, фаянсови и керамични
изделия,
различни от упоменатите в 17 01 06
Дървесен материал
Пластмаса
Пластмаса, стъкло и дървесен
материал,
съдържащи или замърсени с опасни
вещества
Отпадъци от решетки и сита
Отпадъци от пясъкоуловители
Утайки от пречистване на
отпадъчни
води от населени места
Смеси от мазнини и масла от
масленоводна сепарация, различни
от
упоменатите в 19 08 09
Хартия и картон

20 01 11

Текстилни материали

20 01 13*
20 01 19*
20 01 21*

Разтворители
Пестициди
Флуоресцентни тръби и други
отпадъци,
съдържащи живак

20 01 25
20 01 27*

Хранителни масла и мазнини
Бои, мастила, лепила/адхезиви и
смоли,
съдържащи опасни вещества

20 01 35*

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

20 01 36

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

16 07 09*
17 01 07

17 02 01
17 02 03
17 02 04*

19 08 01
19 08 01
19 08 05
19 08 10*

Стари автомобилни
акумулатори
Тухли, керемиди,
керамични
изделия и др

Вестници, кашони, кутии
от бита
Стари платове, дамаски,
пердета, покривки,
килими и
др.
Флуоресцентни тръби и
други
отпадъци, съдържащи
живак
Политура, грунд, боя,
багрило, лак (за дърво) и
продукти за поддържане
на дървени изделия,
смоли, лепила, аерозолни
бои, бои за оцветяване на
яйца,разтворители и др.
Монитори, телевизори,
лаптопи, компютри,
ноутбуци ноутпади,
принтери,
копирно оборудване,
клетъчни
телефони, видеокамери
Фурни, печки, уреди за
отопление, миялни
машини,

и
20 01 35
20 03 01

микровълнови печки,
прахосмукачки, ютии,
фритюрници, кантари и
т.н

Смесени битови отпадъци

Площадка с адрес: гр. Първомай, кв. Дебър, имот № 180050, местност ,,Долни комсал
под селото“.
Лице за контакти: Албена Ангелова / Телефон: 0889300419 E mail адрес на „ЕКО МЕТАЛ”
ЕООД: : ekometal@abv.bg
Списък с отпадъците от домакинствата, които могат да се предват на площадката:
Код
02 01 10
12 01 01
12 01 02
12 01 03
15 01 04

Наименование на отпадъка
Метални отпадъци
Стърготини, стружки и изрезки
от черни метали
Прах и частици от черни метали
Стърготини, стружки и изрезки
от цветни метали
Метални опаковки

16 01 17
16 01 18
17 04 01
17 04 02
17 04 03
17 04 04
17 04 05
17 04 06
17 04 07
17 04 11

Черни метали
Цветни метали
Мед, бронз, месинг
Алуминий
Олово
Цинк
Желязо и стомана
Калай
Смеси от метали
Кабели, различни
от упоменатите в 17 04 10

20 01 40

Метали

Примерни отпадъци

Метални кенчета, кутийки
от безалкохолни напитки,
винтове на капачки за
бутилки и др

Кабели от домашни
инсталации,
от интернет, кабелна
телевизия и
др.
Колелета, лопати, части
от парапети, метални
кранчета,
стълби и др.,отпадъци от
черни и
цветни метали от
домакинствата

