
РЕГИСТЪР 

 

на площадките за предаване на отпадъци от пластмаси, стъкло, хартия и картон на 

територията на община БЕЛЕНЕ, съгласно чл.19, ал.3, т.14 от ЗУО 

 

 

№ Фирма Разрешение 

№ и дата 

Вид отпадък Местонахождение 

на площадката 

1. "ПЛАМСИ"ООД 

ЕИК 114687121 

 

 08-ДО-00000328-

01/ 

26.03.2015 година 

020104 пластмасови отпадъци (с 

изключение на опаковки) 

020110 Метални отпадъци 
020304 Материали, негодни за 

консумация или преработване 

020501 Материали, негодни за 
консумация или преработване 

030308 Отпадъци от сортиране на 

хартия и картон, предназначени за 
рециклиране 

060315* Метални оксиди, съдържащи 

тежки метали 
060316 Метални оксиди, различни от 

упоменатите в 06 03 15 

070213 Отпадъци от пластмаси 
120101 Стърготини, стружки и изрезки 

от черни метали 

120102 Прах и частици от черни 
метали 

120103 Стърготини, стружки и изрезки 

от цветни метали 
20104 Прах и частици от цветни 

метали 

120105 Cтърготини, стружки и изрезки 
от пластмаси 

120113 Отпадъци от заваряване 
30110* Нехлорирани хидравлични 

масла на минерална основа 

130113* Други хидравлични масла 
130205* Нехлорирани моторни, 

смазочни и масла за зъбни предавки на 

минерална основа 
130208* Други моторни, смазочни и 

масла за зъбни предавки 

150101 Хартиени и картонени 
опаковки 

150102 Пластмасови опаковки 

150103 Опаковки от дървесни 
материали 

150104 Метални опаковки 

150105 Композитни/многослойни 
опаковки 

150106 Смесени опаковки 

150107 Стъклени опаковки 
150109 Текстилни опаковки 

150110* Опаковки, съдържащи 

остатъци от опасни вещества или 

замърсени с опасни вещества 

150110* Опаковки, съдържащи 

остатъци от опасни вещества или 
замърсени с опасни вещества 

150202* Абсорбенти, филтърни 

материали (включително маслени 
филтри, неупоменати другаде), кърпи 

за изтриване и предпазни облекла, 

замърсени с опасни вещества 
150203 Абсорбенти, филтърни 

материали, кърпи за изтриване и 

предпазни облекла, различни от 
упоменатите в 15 02 02 

160103 Излезли от употреба гуми 

60104* Излезли от употреба превозни 
средства 

гр. Белене,  

община Белене,  

обл. Плевен 

ул. „Любен 

Каравелов“ 47 



160106 Излезли от употреба превозни 

средства, които не съдържат течности 

или други опасни компоненти 
160117 Черни метали 

160118 Цветни метали 

160119 Пластмаси 
160120 Стъкло 

160213* Излязло от употреба 

оборудване, съдържащо опасни 
компоненти, различно от упоменатото 

в кодове от 16 02 09 до 16 02 12 

160214 Излязло от употреба 
оборудване, различно от упоменатото 

в кодове от 16 02 09 до 16 02 13 
160215* Опасни компоненти, 

отстранени от излязло от употреба 

оборудване 
160216 Компоненти, отстранени от 

излязло от употреба оборудване, 

различни от упоменатите в код 16 02 

15 

160601* Оловни акумулаторни 

батерии 
160602* Ni-Cd батерии 

160603* батерии,съдържащи живак 

160604 Алкални батерии (с 
изключение на 16 06 03) 

160605 Други батерии и акумулатори 

170201 дървесина 
170201 дървесина 

170203 Пластмаса 

170401 Мед, бронз, месинг 
170402 Алуминий 

170403 Олово 

170404 Цинк 
170405 Чугун и стомана 

170406 Калай 

170407 Смеси от метали 

170410* Кабели, съдържащи масла, 

каменовъглен катран и други опасни 
вещества 

170411 Кабели, различни от 
упоменатите в 17 04 10 

191001 Отпадъци от чугун и стомана 

191002 Отпадъци от цветни метали 

191201 Хартия и картон 

191202 Черни метали 

191203 Цветни метали 

191204 Пластмаса и каучук 

191205 Стъкло 

191206* Дървесина, съдържаща 
опасни вещества 

191207 Дървесина, различна от 
упоменатата в 19 12 06 



191208 Текстилни материали 

191209 Минерали (например пясък, 
камъни) 

191211* Други отпадъци 
(включително смеси от материали) от 

механично третиране на отпадъци, 
съдържащи опасни вещества 

191212 Други отпадъци (включително 

смеси от материали) от механично 
третиране на отпадъци, различни от 
упоменатите в 19 12 11 

200101 Хартия и картон 

200102 Стъкло 

200111 Текстилни материали 

200113* Разтворители 

200121* Луминисцентни тръби и 
други отпадъци, съдържащи живак 

200123* Излязло от употреба 

оборудване, съдържащо 
хлорофлуоровъглеводороди 

200133* Батерии и акумулатори, 

включени в 16 06 01, 16 06 02 или 16 
06 03, както и несортирани батерии и 

акумулатори, съдържащи такива 
батерии 

200134 Батерии и акумулатори, 
различни от упоменатите в 20 01 33 

200135* Излязло от употреба 

електрическо и електронно 
оборудване, различно от упоменатото 

в 20 01 21 и 20 01 23, съдържащо 
опасни компоненти 

200136 Излязло от употреба 

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

200139 Пластмаси 

200140 Метали 

200201 Биоразградими отпадъци 

200203 Други бионеразградими 
отпадъци 

 

2. „МАЙКРОМЕТ” 

ЕИК: 114141282 

08-ДО-

00000346-

01/08.03.2016  

020110 Метални отпадъци 

120101 Стърготини, стружки и изрезки 
от черни метали 

гр. Белене, област 

Плевен, Западна 

промишлена зона 



 120102 Прах и частици от черни 

метали 

120103 Стърготини, стружки и изрезки 
от цветни метали 

120104 Прах и частици от цветни 
метали 

150101 Хартиени и картонени 
опаковки 

150102 Пластмасови опаковки 

160117 Черни метали 

160118 Цветни метали 

160213* Излязло от употреба 

оборудване, съдържащо опасни 
компоненти, различно от упоменатото 
в кодове от 16 02 09 до 16 02 12 

160214 Излязло от употреба 

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

160215* Опасни компоненти, 

отстранени от излязло от употреба 
оборудване 

160216 Компоненти, отстранени от 
излязло от употреба оборудване, 

различни от упоменатите в код 16 02 
15 

170401 Мед, бронз, месинг 

170402 Алуминий 

170403 Олово 

170404 Цинк 

170405 Чугун и стомана 

170406 Калай 

170407 Смеси от метали 

170411 Кабели, различни от 
упоменатите в 17 04 10 

191001 Отпадъци от чугун и стомана 

191002 Отпадъци от цветни метали 

191202 Черни метали 

191203 Цветни метали 

200101 Хартия и картон 



200135* Излязло от употреба 

електрическо и електронно 

оборудване, различно от упоменатото 
в 20 01 21 и 20 01 23, съдържащо 
опасни компоненти 

200136 Излязло от употреба 

електрическо и електронно 

оборудване, различно от упоменатото 
в 20 01 21 и 20 01 23 и 20 01 35 

200139 Пластмаси 

200140 Метали 

 

3. „МЕД 

ИНДЪСТРИ” 

ЕООД, 

ЕИК: 203975618 

 

08-ДО-

00000378-

00/09.08.2016  

 

160213* Излязло от употреба 

оборудване, съдържащо опасни 

компоненти, различно от упоменатото 
в кодове от 16 02 09 до 16 02 12 

160214 Излязло от употреба 

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

160215* Опасни компоненти, 

отстранени от излязло от употреба 
оборудване 

160216 Компоненти, отстранени от 
излязло от употреба оборудване, 

различни от упоменатите в код 16 02 
15 

200135* Излязло от употреба 

електрическо и електронно 
оборудване, различно от упоменатото 

в 20 01 21 и 20 01 23, съдържащо 
опасни компоненти 

200136 Излязло от употреба 

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

 

ул.България 74 

 

 

ЗАБ. Данните са от интернет страницата на ИАОС, публичен регистър на 
лицата, притежаващи документи за извършване на дейности с отпадъци 

 


	ЗАБ. Данните са от интернет страницата на ИАОС, публичен регистър на лицата, притежаващи документи за извършване на дейности с отпадъци

