
РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВОНАОКОЛНАТАСРЕДАИВОДИТЕ

РЕШЕНИЕ
№ 00 - ДО - 283 - 00 от 15.06.2009 г.

На основание чл. 42, ал. 1 във връзка с чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за управление на 
отпадъците,

РАЗРЕШАВАМ

за срок от 15.06.2009 г. до 15.06.2014 г.

на    НАЦИОНАЛНА    КОМПАНИЯ    "ЖЕЛЕЗОПЪТНА    ИНФРАСТРУКТУРА",
БУЛСТАТ: 130823243, с адрес на управлението: област София, община Сердика, гр. 
София 1233, бул. „Мария Луиза" №110, с лице, отговорно за управлението: Антон 
Петков Гинев, адрес: област София, община Сердика, гр.София 1233, бул. „Мария 
Луиза", №110, сл. тел: (02)932 60 01, факс (02) 932 64 44.

I. Да извършва дейности по временно   съхраняване (Вр.С.) на отпадъци на 
обекти:

1.1. Площадки в поделения на НК "ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"по 
региони, както следва:

РЕГИОН СОФИЯ

1. Площадка № СФ1 с местонахождение: гр. София, област: София град, община: 
Панчарево, Гара Казичене.

На посочената площадка да се извършват дейностите по временно  съхраняване 
(Вр.С.) на отпадъците, посочени в таблицата:

Вид на отпадъка

Код Наименование

Дейности, 
кодове'

Количество 
(тон/год.)

Произход Състав и 
свойства

№

1 2 3 4 5 6

1 16 01 22 компоненти, не 
упоменати другаде 
(гумени подложки)

Временно
съхраняване
(Вр.С)

0.265 т. Поддръжка и 
ремонт на 
железен път

Твърдо

2 17 02 01 дървесен материал 
(дървени траверси)

Временно
съхраняване
(Вр.С)

33.44 т. Поддръжка и 
ремонт на 
железен път

Твърдо

1



3 17 01 01 Бетон (стомано-
бетонни траверси)

Временно
съхраняване
(Вр.С)

476 т. Поддръжка и 
ремонт на 
железен път

Твърдо

16 01 17 черни метали 
(релси)

Временно
съхраняване
(Вр.С)

155.641 т. Поддръжка и 
ремонт на 
железен път

Твърдо

5 1601 19 Пластмаси
(пластмасови
втулки)

Временно
съхраняване
(Вр.С)

0.011 т. Поддръжка и 
ремонт на 
железен път

Твърдо

2. Площадка № СФ2 с местонахождение: гр. с. София, област: София град, община: 
Връбница, Гара Волуяк - бивш склад на транспортни войски.

На посочената площадка да се извършват дейностите по временно  съхраняване 
(Вр.С.) на отпадъците, посочени в таблицата:

Вид на отпадъка

Код Наименование

Дейности, 
кодове J

Количество 
(тон/год.)

Произход Състав и 
свойства

N

1 2 3 4 5 6
1 1601 17 черни метали 

(релси)
Временно
съхраняване
(Вр.С)

10 т. Поддръжка и 
ремонт на 
железен път

Твърдо

2 17 02 01 дървесен материал
(дървени
траверси)

Временно
съхраняване
(Вр.С)

40 т. Поддръжка и 
ремонт на 
железен път

Твърдо

3 13 02 05* Нехлорирани 
моторни, смазочни и 
масла за зъбни 
предавки на 
минерална основа

Временно
съхраняване
(Вр.С)

О.ОЮт От техника за 
ремонт и 
поддръжка на 
железен път и 
съоръжения

Течни, НЗ-Б; Н5; 
Н7;Н14, маслени 
субстанции

4 2001 21* Флуоресцентни 
тръби и други 
отпадъци, 
съдържащи живак

Временно
съхраняване
(Вр.С)

0.003 т. Подмяна на 
осветителни 
тела

Съдържание на
живак
Н4;Н5;Н6;Н14

3. Площадка № СФ 3 с местонахождение: гр. София, област: София град, община Нови 
искър, Гара Курило

На посочената площадка да се извършват дейностите по временно  съхраняване 
(Вр.С.) на отпадъците, посочени в таблицата:

Вид на отпадъка

Код Наименование

Дейности, 
кодове 1

Количество 
(тон/год.)

Произход Състав и 
свойства

К

1 2 3 4 5 6

1 16 0122 компоненти, не 
упоменати другаде 
(гумени подложки)

Временно
съхраняване
(Вр.С)

0.002 т. Поддръжка и 
ремонт на 
железен път

Твърдо

2 17 02 01 дървесен материал 
(дървени траверси)

Временно
съхраняване
(Вр.С)

21.2 т. Поддръжка и 
ремонт на 
железен път

Твърдо

3 17 01 01 Бетон (стомано-
бетонни траверси)

Временно
съхраняване
(Вр.С)

66.56 т. Поддръжка и 
ремонт на 
железен път

Твърдо
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4 1601 17 черни метали 
(релси)

Временно
съхраняване
(Вр.С)

2.968 т. Поддръжка и 
ремонт на 
железен път

Твърдо

5 1601 19 Пластмаси
(пластмасови
втулки)

Временно
съхраняване
(Вр.С)

0.003 т. Поддръжка и 
ремонт на 
железен път

Твърдо

4. Площадка № СФ 4 с местонахождение: гр. София област: София град, община Надежда, 
Гара Илиянци

На посочената площадка да се извършват дейностите по временно  съхраняване 
(Вр.С.) на отпадъците, посочени в таблицата:

Вид на отпадъка

Код Наименование

Дейности, 
кодове *

Количество 
(тон/год.)

Произход Състав и 
свойства

н

1 2 3 4 5 6

1 20 01 21* Флуоресцентни 
тръби и други 
отпадъци, 
съдържащи живак

Временно
съхраняване
(Вр.С)

0.002 т. Подмяна на 
осветителни 
тела

Съдържание на
живак
Н4;Н5;Н6;Н14

5. Площадка № СФ 5 с местонахождение:  гр. София, област: София град, община 
Надежда, Гара София север

На посочената площадка да се извършват дейностите по временно  съхраняване 
(Вр.С.) на отпадъците, посочени в таблицата:

Вид на отпадъка

Код Наименование

Дейности, 
кодове *

Количество 
(тон/год.)

Произход Състав и 
свойства

№

1 2 3 4 5 6

1 16 01 22 компоненти, не 
упоменати 
другаде (гумени 
подложки)

Временно
съхраняване
(Вр.С)

0.003 т. Поддръжка и 
ремонт на 
железен път

Твърдо

2 17 02 01 дървесен 
материал 
(дървени 
траверси)

Временно
съхраняване
(Вр.С)

17.6 т. Поддръжка и 
ремонт на 
железен път

Твърдо

3 170101 Бетон (стомано-
бетонни 
траверси)

Временно
съхраняване
(Вр.С)

233.48 т.т. Поддръжка и 
ремонт на 
железен път

Твърдо

4 1601 17 черни метали 
(релси)

Временно
съхраняване
(Вр.С)

1.597 т. Поддръжка и 
ремонт на 
железен път

Твърдо

5 1601 19 Пластмаси
(пластмасови
втулки)

Временно
съхраняване
(Вр.С)

0.003 т. Поддръжка и 
ремонт на 
железен път

Твърдо



6. Площадка № СФ 6 с местонахождение: гр. Дупница; област. Кюстендил, община 
Дупница, (работилница Дупница)

На посочената площадка да се извършват дейностите по временно  съхраняване 
(Вр.С.) на отпадъците, посочени в таблицата:

Вид на отпадъка

Код Наименование

Дейности, 
кодове'

Количество 
(тон/год.)

Произход Състав и 
свойства

N

1 2 3 4 5 6

1 16 01 03 Излезли от 
употреба гуми

Временно
съхраняване
(Вр.С)

0.200 т. Поддръжка и 
ремонт на 
автомобилния 
парк

Твърдо

2 1601 17 черни метали 
(релси)

Временно
съхраняване
(Вр.С)

0.005 т. Поддръжка и 
ремонт на 
железен път

Твърдо

3 16 06 01* Оловни
акумулаторни
батерии

Временно
съхраняване
(Вр.С)

0.020 т. Поддръжка и 
ремонт на 
автомобилния 
парк

Н4;Н5;Н7и 
Н14

4 13 02 05* Нехлорирани 
моторни, смазочни 
и масла за зъбни 
предавки на 
минерална основа

Временно
съхраняване
(Вр.С)

0.002 т От техника за 
ремонт и 
поддръжка на 
железен път и 
съоръжения

Течни, НЗ-Б; 
Н5;Н7;Н14, 
маслени 
субстанции

7. Площадка № СФ 8 с местонахождение: гр. София, област: София град, община Сердика, 
Централна гара София склад № 8.

На посочената площадка да се извършват дейностите по временно  съхраняване 
(Вр.С.) на отпадъците, посочени в таблицата:

Вид на отпадъка

Код Наименование

Дейности, 
кодове'

Количество 
(тон/год.)

Произход Състав и 
свойства

Х
<

1 2 3 4 5 6

1 20 0121* Флуоресцентни 
тръби и други 
отпадъци, 
съдържащи живак

Временно
съхраняване
(Вр.С)

0.216 т. Подмяна на 
осветителни 
тела

Съдържание на
живак
Н4;Н5;Н6;Н14

2 16 02 15* Опасни 
компоненти 
отстранени от 
излязло от 
употреба 
оборудване 
(електронно 
оборудване)

Временно
съхраняване
(Вр.С)

0.002 т. Подмяна на 
офис техника

Твърди Н7 и 
Н14
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3 16 02 16 компоненти 
отстранени от 
излязло от употреба 
оборудване 
различни от 
упоменатите в код 
16 02 15*

Временно
съхраняване
(Вр.С)

0.002 т. Подмяна на 
офис техника

Твърдо

4 16 06 05 Други батерии 
акумулатори

Временно
съхраняване
(Вр.С)

0.055 т. Извършване на 
дейности по 
поддръжка и 
ремонт на жп.
гарите

Твърдо

8. Площадка № СФ 9 с местонахождение: гр. Дупница; област: Кюстендил, община 
Дупница, Гара Дупница (административна сграда до гарата)

На посочената площадка да се извършват дейностите по временно   съхраняване 
(Вр.С.) на отпадъците, посочени в таблицата:

Вид на отпадъка

Код Наименование

Дейности, 
кодове *

Количество 
(тон/год.)

Произход Състав и 
свойства

м

1 2 3 4 5 6

1 2001 21* Флуоресцентни 
тръби и други 
отпадъци, 
съдържащи 
живак

Временно
съхраняване
(Вр.С)

0.005т. Подмяна на 
осветителни 
тела

Съдържание на
живак

Н4;Н5;Н6;Н14

2 16 06 05 Други батерии 
акумулатори

Временно
съхраняване
(Вр.С)

0.072 т. Извършване на 
дейности по 
поддръжка и 
ремонт на жп. 
гарите

Твърдо

9. Площадка № СФ 10 с местонахождение: гр. София, област: София град, община 
Сердика, ул. Белоградчик № 5 .

На посочената площадка да се извършват дейностите по временно  съхраняване 
(Вр.С.) на отпадъците, посочени в таблицата:

Вид на отпадъка

Код Наименование

Дейности, 
кодове'

Количество 
(тон/год.)

Произход Състав и 
свойства

п

1 2 3 4 5 6

1 20 01 21* Флуоресцентни 
тръби и други 
отпадъци, 
съдържащи живак

Временно
съхраняване
(Вр.С)

0.008т. Подмяна на 
осветителни тела

Съдържание 
на живак 
Н4;Н5;Н6; 
Н14
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2 16 02 15* Опасни 
компоненти 
отстранени от 
излязло от 
употреба 
оборудване 
(електронно 
оборудване)

Временно
съхраняване
(Вр.С)

0.001 т. Подмяна на офис 
техника и 
техническо 
поддържане на 
осигурителната 
техника и теле-
комуникацион-
ните системи и 
устройства

Твърди Н7 и 
Н14

3 16 02 16 компоненти 
отстранени от 
излязло от употреба 
оборудване 
различни от 
упоменатите в код 
16 02 15*

Временно
съхраняване
(Вр.С)

0.002 т. Подмяна на офис 
техника и 
техническо 
поддържане на 
осигурителната 
техника и теле-
комуникацион-
ните системи и 
устройства

Твърди

4 1601 17 черни метали Временно
съхраняване
(Вр.С)

2.470 т. поддържане на 
осигурителната 
техника и теле-
комуникацион-
ните системи и 
устройства

Твърди

5 1601 18 Цветни метали Временно
съхраняване
(Вр.С)

0.200 т. поддържане на 
осигурителната 
техника и теле-
комуникацион-
ните системи и 
устройства

Твърди

6 16 06 01* Оловни
акумулаторни
батерии

Временно
съхраняване
(Вр.С)

0.020 т. Поддръжка и 
ремонт на 
автомобилния 
парк

Н4; Н5; Н7 и 
Н14

7 16 01 03 Излезли от 
употреба гуми

Временно
съхраняване
(Вр.С)

0.030 т. Поддръжка и 
ремонт на 
автомобилния 
парк

Твърдо

10. Площадка № СФ 11 с местонахождение: гр. Дупница;   област: Кюстендил, община 
Дупница, (ПЕ Дупница).

На посочената площадка да се извършват дейностите по временно  съхраняване 
(Вр.С.) на отпадъците, посочени в таблицата:

Вид на отпадъка

Код Наименование

Дейности, 
кодове1

Количество
(тон/год.)

Произход Състав и 
свойства

N

1 2 3 4 5 6

1 1601 17 черни метали Временно
съхраняване
(Вр.С)

0.008 т. Профилактика и 
ремонт на 
контактна мрежа и 
съоръжения с ел. 
захранване

Твърдо



2 17 01 03 Керемиди, плочки, 
фаянсови и 
керамични изделия 
(изолатори)

Временно
съхраняване
(Вр.С)

0.005 т Профилактика и 
ремонт на 
контактна мрежа и 
съоръжения с ел. 
захранване

Твърдо

11. Площадка № СФ 12 с местонахождение: гр. София; област: София град, община 
Връбница, ул. Стефансон № 5 (База Надежда)

На посочената площадка да се извършват дейностите по временно  съхраняване 
(Вр.С.) на отпадъците, посочени в таблицата:

Вид на отпадъка

Код Наименование

Дейности, 
кодове'

Количество 
(тон/год.)

Произход Състав и 
свойства

X-

1 2 3 4 5 6

1 16 01 03 Излезли от 
употреба гуми

Временно
съхраняване
(Вр.С)

0.500 т. Поддръжка и 
ремонт на 
автомобилния 
парк

Твърдо

2 1601 17 черни метали Временно
съхраняване
(Вр.С)

1.780 т. Профилактика и 
ремонт на 
контактна 
мрежа и 
съоръжения с 
ел.захранване

Твърдо

3 16 06 01* Оловни
акумулаторни
батерии

Временно
съхраняване
(Вр.С)

0.423 т. Поддръжка и 
ремонт на 
автомобилния 
парк

Н4; Н5; Н7 и 
Н14

4 13 02 05* Нехлорирани 
моторни, смазочни 
и масла за зъбни 
предавки на 
минерална основа

Временно
съхраняване
(Вр.С)

0.020 т Профилактика и 
ремонт на 
контактна 
мрежа и 
съоръжения с 
ел. захранване

Течни, НЗ-Б; 
Н5;Н7;Н14, 
маслени 
субстанции

5 20 0121* Флуоресцентни 
тръби и други 
отпадъци, 
съдържащи 
живак

Временно
съхраняване
(Вр.С)

0.008т. Подмяна на 
осветителни 
тела

Съдържание на 
живак 
Н4;Н5;Н6; Н14

6 17 0103 Керемиди, плочки, 
фаянсови и 
керамични изделия 
(изолатори)

Временно
съхраняване
(Вр.С)

0.005 т Профилактика и 
ремонт на 
контактна 
мрежа и 
съоръжения с 
ел.захранване

Твърдо

7 1601 18 Цветни метали Временно
съхраняване
(Вр.С)

0.007 т Профилактика и 
ремонт на 
контактна 
мрежа и 
съоръжения с 
ел. захранване

Твърдо
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12. Площадка № СФ 13 с местонахождение: гр. София; област: София град, община 
Надежда, (ПЕ Илиянци).

На посочената площадка да се извършват дейностите по временно  съхраняване 
(Вр.С.) на отпадъците, посочени в таблицата:

Вид на отпадъка

Код Наименование

Дейности, 
кодове х

Количество 
(тон/год.)

Произход Състав и 
свойства

N.

1 2 3 4 5 6

1 16 01 03 Излезли от 
употреба гуми

Временно
съхраняване
(Вр.С)

0.150 т. Поддръжка и 
ремонт на 
автомобилния 
парк

Твърдо

2 1601 17 черни метали Временно
съхраняване
(Вр.С)

0.005 т. Профилактика и 
ремонт на 
контактна 
мрежа и 
съоръжения с 
ел. захранване

Твърдо

3 16 06 02* Ni-Cd батерии Временно
съхраняване
(Вр.С)

0.675 т. Профилактика и 
ремонт на 
контактна 
мрежа и 
съоръжения с 
ел. захранване

Н4;Н5;Н7и 
Н14

4 13 03 08* Синтетични 
изолационни и 
топло предаващи 
масла
(отработено 
трафо масло)

Временно
съхраняване
(Вр.С)

0.080 т. Профилактика и 
ремонт на 
контактна 
мрежа и 
съоръжения с 
ел. захранване

Течно

5 17 01 03 Керемиди, плочки, 
фаянсови и 
керамични изделия 
(изолатори)

Временно
съхраняване
(Вр.С)

0.090 т Профилактика и 
ремонт на 
контактна 
мрежа и 
съоръжения с 
ел. захранване

Твърдо

13. Площадка № СФ 14 с местонахождение: гр. Златица, област: Софийска, община 
Златица, (ПЕ Златица)

На посочената площадка да се извършват дейностите по временно  съхраняване 
(Вр.С.) на отпадъците, посочени в таблицата:

Вид на отпадъка

Код Наименование

Дейности, 
кодове'

Количество 
(тон/год.)

Произход Състав и 
свойства

п

1 2 3 4 5 6
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1 1601 17 черни метали Временно
съхраняване
(Вр.С)

0.008 т. Профилактика и 
ремонт на 
контактна мрежа и 
съоръжения с ел. 
захранване

Твърдо

2 17 01 03 Керемиди, плочки, 
фаянсови и 
керамични изделия 
(изолатори)

Временно
съхраняване
(Вр.С)

0.005 т Профилактика и 
ремонт на 
контактна мрежа и 
съоръжения с ел. 
захранване

Твърдо

14. Площадка № СФ 15 с местонахождение: гр. Перник, област: Перник, община Перник, 
(ПЕ Перник)

На посочената площадка да се извършват дейностите по временно  съхраняване 
(Вр.С.) на отпадъците, посочени в таблицата:

Вид на отпадъка

Код Наименование

Дейности, 
кодове 1

Количество
(тон/год.)

Произход Състав и 
свойства

N

1 2 3 4 5 6

1 1601 17 черни метали Временно
съхраняване
(Вр.С)

0.023 т. Профилактика и 
ремонт на 
контактна мрежа и 
съоръжения с ел. 
захранване

Твърдо

2 17 0103 Керемиди, плочки, 
фаянсови и 
керамични изделия 
(изолатори)

Временно
съхраняване
(Вр.С)

0.050 т Профилактика и 
ремонт на 
контактна мрежа и 
съоръжения с 
ел.захранване

Твърдо

3 16 06 02* Ni-Cd батерии Временно
съхраняване
(Вр.С)

0.675 т. Профилактика и 
ремонт на 
контактна мрежа и 
съоръжения с 
ел.захранване

Н4; Н5; Н7 и 
Н14

15. Площадка № СФ 16 с местонахождение: гр. Столник, област: Софийска, община Елин 
Пелин, (ПЕ Столник)

На посочената площадка да се извършват дейностите по временно   съхраняване 
(Вр.С.) на отпадъците, посочени в таблицата:

Вид на отпадъка

Код Наименование

Дейности, 
кодове 1

Количество 
(тон/год.)

Произход Състав и 
свойства

м

1 2 3 4 5 6



1 16 01 17 черни метали Временно
съхраняване
(Вр.С)

0.023 т. Профилактика и 
ремонт на 
контактна мрежа и 
съоръжения с 
ел.захранване

Твърдо

2 17 0103 Керемиди, плочки, 
фаянсови и 
керамични изделия 
(изолатори)

Временно
съхраняване
(Вр.С)

0.050 т Профилактика и 
ремонт на 
контактна мрежа и 
съоръжения с 
ел.захранване

Твърдо

16. Площадка № СФ 17 с местонахождение: гр. Симитли, област: Благоевград, община 
Симитли, (работилница Симитли).

На посочената площадка да се извършват дейностите по временно  съхраняване 
(Вр.С.) на отпадъците, посочени в таблицата:

Вид на отпадъка

Код Наименование

Дейности, 
кодове *

Количество 
(тон/год.)

Произход Състав и 
свойства

№

1 2 3 4 5 6

1 16 01 03 Излезли от 
употреба гуми

Временно
съхраняване
(Вр.С)

0.003 т. Поддръжка и 
ремонт на 
автомобилния 
парк

Твърдо

2 16 06 01* Оловни
акумулаторни
батерии

Временно
съхраняване
(Вр.С)

0.050 т. Поддръжка и 
ремонт на 
автомобилния 
парк

Н4; Н5; Н7 и 
Н14

3 13 02 05* Нехлорирани 
моторни, смазочни 
и масла за зъбни 
предавки на 
минерална основа

Временно
съхраняване
(Вр.С)

0.002 т Профилактика и 
ремонт на 
контактна 
мрежа и 
съоръжения с 
ел.захранване

Течни, НЗ-Б; 
Н5;Н7;Н14, 
маслени 
субстанции

4 20 01 21* Флуоресцентни 
тръби и други 
отпадъци, 
съдържащи 
живак

Временно
съхраняване
(Вр.С)

0.008т. Подмяна на 
осветителни 
тела

Съдържание на 
живак 
Н4;Н5;Н6; Н14

5 1001 01 Сгурия, шлака и 
дънна пепел от 
котли с
изключение на 
пепел от котли, 
упомената в код 
10 01 04 (сгурия)

Временно
съхраняване
(Вр.С)

0.100 т. Поддръжка и 
ремонт на 
железен път

Твърдо

17. Площадка № СФ 18 с местонахождение: гр. Кюстендил, област. Кюстендил, община 
Кюстендил. (Кариера Скакавица)
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На посочената площадка да се извършват дейностите по временно  съхраняване 
(Вр.С.) на отпадъците, посочени в таблицата:

Вид на отпадъка

Код Наименование

Дейности, 
кодове *

Количество
(то н/го д.)

Произход Състав и 
свойства

N

1 2 3 4 5 6

1 16 01 03 Излезли от 
употреба гуми

Временно
съхраняване
(Вр.С)

0.200 т. Поддръжка и 
ремонт на 
автомобилния 
парк

Твърдо

2 12 01 01 Стърготини, 
стружки и изрезки 
от черни метали

Временно
съхраняване
(Вр.С)

6т. Поддръжка и 
ремонт на 
железен път

Твърдо

3 15 02 02* Абсорбенти, 
филтърни 
материали ( 
включително 
маслени
филтри,неупомена 
ти другаде), кърпи 
за изтриване и 
предпазни облекла, 
замърсени с опасни 
вещества

Временно
съхраняване
(Вр.С)

0.2 т. Поддръжка и 
ремонт на 
железен път

Твърдо

4 13 02 05* Нехлорирани 
моторни, смазочни 
и масла за зъбни 
предавки на 
минерална основа

Временно
съхраняване
(Вр.С)

0.3 т Поддръжка и 
ремонт на 
железен път

Течни, НЗ-Б; 
Н5;Н7;Н14, 
маслени 
субстанции

5 16 01 06 Излезли от 
употреба моторни 
превозни средства, 
които не съдържат 
течности или други 
опасни вещества

Временно
съхраняване
(Вр.С)

0.3 т. Поддръжка и 
ремонт на 
железен път

Твърдо

18. Площадка № СФ 19 с местонахождение: гр. Враца, област: Враца, община Враца, 
(Работилница Враца)

На посочената площадка да се извършват дейностите по временно  съхраняване 
(Вр.С.) на отпадъците, посочени в таблицата:

Вид на отпадъка

Код Наименование

Дейности, 
кодове х

Количество
(тон/год.)

Произход Състав и 
свойства

М

1 2 3 4 5 6

1 16 01 03 Излезли от 
употреба гуми

Временно
съхраняване
(Вр.С)

0.050 т. Поддръжка и 
ремонт на 
автомобилния 
парк

Твърдо
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2 200121* Флуоресцентни 
тръби и други 
отпадъци, 
съдържащи 
живак

Временно
съхраняване
(Вр.С)

0.009т. Подмяна на 
осветителни
тела

Съдържание на 
живак 
Н4;Н5;Н6; Н14

3 13 02 05* Нехлорирани 
моторни, смазочни 
и масла за зъбни 
предавки на 
минерална основа

Временно
съхраняване
(Вр.С)

0.100 т Поддръжка и 
ремонт на 
железен път

Течни, НЗ-Б; 
Н5; Н7; Н14, 
маслени 
субстанции

4 1601 17 черни метали
(кислородни
бутилки)

Временно
съхраняване
(Вр.С)

0.040 т. Поддръжка и 
ремонт на 
железен път

Твърдо

5 12 01 01 Стърготини, 
стружки и изрезки 
от черни метали

Временно
съхраняване
(Вр.С)

0.050 т. Поддръжка и 
ремонт на 
железен път

Твърдо

6 16 06 01* Оловни
акумулаторни
батерии

Временно
съхраняване
(Вр.С)

0.040 т. Поддръжка и 
ремонт на 
автомобилния 
парк

Н4; Н5; Н7 и 
Н14

19. Площадка № СФ 20 с местонахождение: гр. Мездра,  област: Враца , община Мездра, 
(жп участък Мездра)

На посочената площадка да се извършват дейностите по временно  съхраняване 
(Вр.С.) на отпадъците, посочени в таблицата:

Вид на отпадъка

Код Наименование

Дейности, 
кодове 1

Количество 
(тон/год.)

Произход Състав и 
свойства

№

1 2 3 4 5 6

1 1601 17 черни метали 
(дребен жп 
материал/скрепите 
лни елементи)

Временно
съхраняване
(Вр.С)

11.033 т. Поддръжка и 
ремонт на 
железен път

Твърдо

20. Площадка № СФ21 с местонахождение: с. Зверино, област: Враца, община: Мездра, 
(жп участък Зверино)

На посочената площадка да се извършват дейностите по временно  съхраняване 
(Вр.С.) на отпадъците, посочени в таблицата:

Вид на отпадъка

Код Наименование

Дейности, 
кодове *

Количество
(тон/год.)

Произход Състав и 
свойства

Ni

1 2 3 4 5 6
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1 1601 17 черни метали 
(дребен жп 
материал/скрепите 
лни елементи, 
релси)

Временно
съхраняване
(Вр.С)

97.005 т. Поддръжка и 
ремонт на 
железен път

Твърдо

21. Площадка № СФ 22 с местонахождение: гр. Мездра, област: Враца , община: Мездра, 
(Монтажно-демонтажна база Мездра).

На посочената площадка да се извършват дейностите по временно  съхраняване 
(Вр.С.) на отпадъците, посочени в таблицата:

Вид на отпадъка

Код Наименование

Дейности, 
кодове *

Количество 
(тон/год.)

Произход Състав и 
свойства

Hi

1 2 3 4 5 6

1 16 01 03 Излезли от употреба 
гуми (гумени 
подложки)

Временно
съхраняване
(Вр.С)

0.005 т. Поддръжка и 
ремонт на 
железен път

Твърдо

2 17 01 07 Смеси от бетон, 
тухли, керемиди, 
плочки, фаянсови и 
керамични изделия, 
различни от 
упоменатите в код 
17 01 06 (стомано-
бетонни траверси)

Временно
съхраняване
(Вр.С)

182.520 т. Поддръжка и 
ремонт на 
железен път

Твърдо

3 1601 17 черни метали 
(релси)

Временно
съхраняване
(Вр.С)

24.042 т. Поддръжка и 
ремонт на 
железен път

Твърдо

22. Площадка № СФ 23 с местонахождение: гр. Мездра,  област: Враца, община: Мездра, 
(ПЕ Мездра).

На посочената площадка да се извършват дейностите по временно  съхраняване 
(Вр.С.) на отпадъците, посочени в таблицата:

Вид на отпадъка

Код Наименование

Дейности, 
кодове'

Количество 
(тон/год.)

Произход Състав и 
свойства

№

1 2 3 4 5 6

1 1601 17 черни метали Временно
съхраняване
(Вр.С)

6 т. Профилактика и 
ремонт на 
контактна мрежа и 
съоръжения с 
ел.захранване

Твърдо
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2 17 01 03 Керемиди, плочки, 
фаянсови и 
керамични 
изделия 
(изолатори)

Временно
съхраняване
(Вр.С)

0.400 т Профилактика и 
ремонт на 
контактна мрежа и 
съоръжения с 
ел.захранване

Твърдо

3 16 06 02* Ni-Cd батерии Временно
съхраняване
(Вр.С)

0.005 т. Профилактика и 
ремонт на 
контактна мрежа и 
съоръжения с 
ел.захранване

Н4; Н5; Н7 и 
Н14

23. Площадка № СФ 24 с местонахождение: гр. Мездра, област: Враца, община Мездра, 
(Магазията на товарна гара Мездра)

На посочената площадка да се извършват дейностите по временно  съхраняване 
(Вр.С.) на отпадъците, посочени в таблицата:

Вид на отпадъка

Код Наименование

Дейности, 
кодове *

Количество 
(тон/год.)

Произход Състав и 
свойства

№

1 2 3 4 5 6

1 2001 21* Флуоресцентни 
тръби и други 
отпадъци, 
съдържащи 
живак

Временно
съхраняване
(Вр.С)

0.001т. Подмяна на 
осветителни 
тела

Съдържание на
живак

Н4;Н5;Н6;Н14

2 16 06 05 Други батерии 
акумулатори

Временно
съхраняване
(Вр.С)

0.068 т. Извършване на 
дейности по 
поддръжка и 
ремонт на жп. 
гарите

Твърдо

24. Площадка № СФ 25 с местонахождение: гр. Мездра, област: Враца, община: Мездра, 
(участък Мездра)

На посочената площадка да се извършват дейностите по временно  съхраняване 
(Вр.С.) на отпадъците, посочени в таблицата:

Вид на отпадъка

Код Наименование

Дейности, 
кодове *

Количество 
(тон/год.)

Произход Състав и 
свойства

№

1 2 3 4 5 6

1 20 01 21* Флуоресцентни 
тръби и други 
отпадъци, 
съдържащи 
живак

Временно
съхраняване
(Вр.С)

О.ООЗт. Подмяна на 
осветителни 
тела

Съдържание на 
живак и 
неорганични 
съединения 
Н4;Н5;Н6;Н14
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2 16 02 16 компоненти 
отстранени от 
излязло от 
употреба 
оборудване 
различни от 
упоменатите в 
код 16 02 15*

Временно
съхраняване
(Вр.С)

0.004 т. Подмяна на офис 
техника и 
техническо 
поддържане на 
осигурителната 
техника и теле-
комуникацион-
ните системи и 
устройства

Твърди

3 16 01 17 черни метали Временно
съхраняване
(Вр.С)

1.420 т. поддържане на 
осигурителната 
техника и теле-
комуникацион-
ните системи и 
устройства

Твърди

4 1601 18 Цветни метали Временно
съхраняване
(Вр.С)

0.003 т. поддържане на 
осигурителната 
техника и теле-
комуникацион-
ните системи и 
устройства

Твърди

25. Площадка № СФ 26 с местонахождение: гр. Монтана, област: Монтана, община: 
Монтана, (жп участък Монтана)

На посочената площадка да се извършват дейностите по временно съхраняване 
(Вр.С.) на отпадъците, посочени в таблицата:

Вид на отпадъка

Код Наименование

Дейности, 
кодове *

Количество 
(тон/год.)

Произход Състав и 
свойства

х<

1 2 3 4 5 6

1 16 01 03 Излезли от 
употреба гуми

Временно
съхраняване
(Вр.С)

0.005 т. Поддръжка и 
ремонт на 
железен път

Твърдо

2 19 12 06* дървесен материал 
съдържащ опасни 
вещества(дървен и 
траверси)

Временно
съхраняване
(Вр.С)

3.2 т. Поддръжка и 
ремонт на 
железен път

Твърдо

3 19 12 02 черни метали 
(релси)

Временно
съхраняване
(Вр.С)

24.042 т. Поддръжка и 
ремонт на 
железен път

Твърдо

26. Площадка № СФ27с местонахождение: гр. (с.) Бойчиновци, област: Монтана, община: 
Бойчиновци, (гара Бойчиновци)

На посочената площадка да се извършват дейностите по временно съхраняване 
(Вр.С.) на отпадъците, посочени в таблицата:
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Вид на отпадъка

Код Наименование

Дейности, 
кодове х

Количество 
(тон/го д.)

Произход Състав и 
свойства

N
<

1 2 3 4 5 6

1 19 12 06* дървесен материал 
съдържащ опасни 
вещества(дървен и 
траверси)

Временно
съхраняване
(Вр.С)

3.2 т. Поддръжка и 
ремонт на 
железен път

Твърдо

2 19 12 02 черни метали 
(релси)

Временно
съхраняване
(Вр.С)

3.800 т. Поддръжка и 
ремонт на 
железен път

Твърдо

27. Площадка № СФ28 с местонахождение: гр. Бойчиновци, област: Монтана, община: 
Бойчиновци, (ПЕ Бойчиновци).

На посочената площадка да се извършват дейностите по временно съхраняване 
(Вр.С.) на отпадъците, посочени в таблицата:

Вид на отпадъка

Код Наименование

Дейности, 
кодове'

Количество
(тон/год.)

Произход Състав и 
свойства

N

1 2 3 4 5 6

1 1701 01 Бетон
(железобетонни
стълбове)

Временно
съхраняване
(Вр.С)

4.800 т. Профилактика и 
ремонт на 
контактна 
мрежа и 
съоръжения с 
ел.захранване

Твърдо

2 17 04 05 Стомана и 
желязо 
(железни 
стълбове)

Временно
съхраняване
(Вр.С)

0.050 т. Профилактика и 
ремонт на 
контактна 
мрежа и 
съоръжения с 
ел.захранване

Твърдо

3 16 02 16 компоненти 
отстранени от 
излязло от 
употреба 
оборудване 
различни от 
упоменатите в 
код 16 02 15* 
(изолатори)

Временно
съхраняване
(Вр.С)

0.220т. Профилактика и 
ремонт на 
контактна 
мрежа и 
съоръжения с 
ел.захранване

Твърди

4 13 03 07* Нехлорирани 
изолационни и 
топлопредаващи 
масла (трафо 
масло)

Временно
съхраняване
(Вр.С)

0.003 т. Профилактика и 
ремонт на 
контактна 
мрежа и 
съоръжения с 
ел.захранване

Н 14, маслени 
субстанции
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5 20 0121* Флуоресцентни Временно О.ООЗт. Подмяна на Съдържание на
тръби и други съхраняване осветителни живак
отпадъци, (Вр.С) тела Н4;Н5;Н6;Н14
съдържащи
живак

28. Площадка № СФ 29 с местонахождение: с. Брусарци, област: Монтана, община: 
Брусарци, (ПЕ Брусарци)

На посочената площадка да се извършват дейностите по временно съхраняване 
(Вр.С.) на отпадъците, посочени в таблицата:

Вид на отпадъка

Код Наименование

Дейности, 
кодове *

Количество 
(тон/год.)

Произход Състав и 
свойства

м

1 2 3 4 5 6

1 16 02 16 компоненти 
отстранени от 
излязло от 
употреба 
оборудване 
различни от 
упоменатите в 
код 16 02 15* 
(изолатори)

Временно
съхраняване
(Вр.С)

0.184т. Профилактика и 
ремонт на 
контактна 
мрежа и 
съоръжения с 
ел. захранване

Твърди

2 13 03 07* Нехлорирани 
изолационни и 
топлопредаващи 
масла (трафо 
масло)

Временно
съхраняване
(Вр.С)

0.001 т. Профилактика и 
ремонт на 
контактна 
мрежа и 
съоръжения с 
ел.захранване

Течно

3 20 01 21* Флуоресцентни 
тръби и други 
отпадъци, 
съдържащи 
живак

Временно
съхраняване
(Вр.С)

0.001т. Подмяна на 
осветителни 
тела

Съдържание на
живак

Н4;Н5;Н6;Н14

29. Площадка №. СФ 30 с местонахождение: гр. Видин, област: Видин, община: Видин, 
(ПЕ Видин).

На посочената площадка да се извършват дейностите по временно съхраняване 
(Вр.С.) на отпадъците, посочени в таблицата:

Вид на отпадъка

Код Наименование

Дейности, 
кодове г

Количество 
(тон/год.)

Произход Състав и 
свойства

п

1 2 3 4 5 6
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1 16 02 16 компоненти 
отстранени от 
излязло от употреба 
оборудване 
различни от 
упоменатите в код 
16 02 15* 
(изолатори)

Временно
съхраняване
(Вр.С)

0.039т. Профилактика и 
ремонт на 
контактна 
мрежа и 
съоръжения с 
ел.захранване

Твърди

2 13 03 07* Нехлорирани 
изолационни и 
топлопредаващи 
масла (трафо 
масло)

Временно
съхраняване
(Вр.С)

0.001 т. Профилактика и 
ремонт на 
контактна 
мрежа и 
съоръжения с 
ел.захранване

Течно

3 20 0121* Флуоресцентни 
тръби и други 
отпадъци, 
съдържащи живак

Временно
съхраняване
(Вр.С)

0.004т. Подмяна на 
осветителни 
тела

Съдържание на
живак
Н4;Н5;Н6;Н14

30. Площадка № СФ 31 с местонахождение: гр. Димово, област: Видин, община: Димово, 
(ПЕ Димово)

На посочената площадка да се извършват дейностите по временно съхраняване 
(Вр.С.) на отпадъците, посочени в таблицата:

Вид на отпадъка

Код Наименование

Дейности, 
кодове *

Количество 
(тон/год.)

Произход Състав и 
свойства

№

1 2 3 4 5 6

1 16 02 16 компоненти 
отстранени от 
излязло от употреба 
оборудване 
различни от 
упоменатите в код 
16 02 15* 
(изолатори)

Временно
съхраняване
(Вр.С)

0.080т. Профилактика и 
ремонт на 
контактна 
мрежа и 
съоръжения с 
ел.захранване

Твърди

2 13 03 07* Нехлорирани 
изолационни и 
топлопредаващи 
масла (трафо 
масло)

Временно
съхраняване
(Вр.С)

0.001 т. Профилактика и 
ремонт на 
контактна 
мрежа и 
съоръжения с 
ел.захранване

Течно

3 20 01 21* Флуоресцентни 
тръби и други 
отпадъци, 
съдържащи живак

Временно
съхраняване
(Вр.С)

0.002т. Подмяна на 
осветителни 
тела

Съдържание на
живак
Н4;Н5;Н6;Н14

4 16 06 02* Ni-Cd батерии Временно
съхраняване
(Вр.С)

0.005т. Профилактика и 
ремонт на 
контактна 
мрежа и 
съоръжения с 
ел.захранване

Н4;Н5;Н7и 
Н14
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31. Площадка № СФ 32 с местонахождение: гр. Червен бряг, област: Плевен, община: 
Червен бряг, (ПЕ Червен бряг)

На посочената площадка да се извършват дейностите по временно съхраняване 
(Вр.С.) на отпадъците, посочени в таблицата:

Вид на отпадъка

Код Наименование

Дейности, 
кодове *

Количество 
(тон/год.)

Произход Състав и 
свойства

X

1 2 3 4 5 6

1 16 02 16 компоненти 
отстранени от 
излязло от употреба 
оборудване 
различни от 
упоменатите в код 
16 02 15* 
(изолатори)

Временно
съхраняване
(Вр.С)

0.001т. Профилактика и 
ремонт на 
контактна 
мрежа и 
съоръжения с 
ел.захранване

Твърди

2 13 03 07* Нехлорирани 
изолационни и 
топлопредаващи 
масла (трафо 
масло)

Временно
съхраняване
(Вр.С)

0.001 т. Профилактика и 
ремонт на 
контактна 
мрежа и 
съоръжения с 
ел.захранване

Течно

3 20 0121* Флуоресцентни 
тръби и други 
отпадъци, 
съдържащи живак

Временно
съхраняване
(Вр.С)

0.001т. Подмяна на 
осветителни 
тела

Съдържание на
живак

Н4;Н5;Н6;Н14

32. Площадка № СФ 33 с местонахождение: гр. Сопот, област: Пловдив, община: Сопот, 
(Гара Иганово)

На посочената площадка да се извършват дейностите по временно съхраняване 
(Вр.С.) на отпадъците, посочени в таблицата:

Вид на отпадъка

Код Наименование

Дейности, 
кодове '

Количество 
(тон/год.)

Произход Състав и 
свойства

Mi

1 2 3 4 5 6

1 17 02 01 дървесен материал 
(дървени траверси)

Временно
съхраняване
(Вр.С)

25.6 т. Поддръжка и 
ремонт на 
железен път

Твърдо
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2 17 09 04 Смесеми отпадъци 
от строителство 
исъбаряне, различни 
от упоменатите в 17 
09 01, 17 09 02 и 17 
09 03
(стомано-бетонни 
траверси)

Временно
съхраняване
(Вр.С)

177.32 т. Поддръжка и 
ремонт на 
железен път

Твърдо

3 16 01 17 черни метали 
(релси)

Временно
съхраняване
(Вр.С)

35.637 т. Поддръжка и 
ремонт на 
железен път

Твърдо

РЕГИОН ПЛОВДИВ

33. Площадка № ПО 1 с местонахождение: гр. (с.) Пловдив, област: Пловдив, община 
Пловдив, ул. Ухото № 1 (ЖПС Пловдив).

На посочената площадка да се извършват дейностите по временно съхраняване 
(Вр.С.) на отпадъците, посочени в таблицата:

Вид на отпадъка

Код Наименование

Дейности, 
кодове1

Количество 
(тон/год.)

Произход Състав и 
свойства

х<

1 2 3 4 5 6

1 20 01 21* Флуоресцентни 
тръби и други 
отпадъци, 
съдържащи живак

Временно
съхраняване
(Вр.С)

0.001т. Подмяна на 
осветителни 
тела

Съдържание на
живак
Н4;Н5;Н6;Н14

2 16 06 01* Оловни
акумулаторни
батерии

Временно
съхраняване
(Вр.С)

0.040 т. Поддръжка и 
ремонт на 
автомобилния 
парк

Н4; Н5; Н7 и 
Н14

3 16 01 03 Излезли от 
употреба гуми

Временно
съхраняване
(Вр.С)

0.050 т. Поддръжка и 
ремонт на 
автомобилния 
парк

Твърдо

34.  Площадка № ПО 2 с местонахождение:  гр. Карлово, област:  Пловдив, община 
Карлово, ул. Теофан Райнов № 4, (ЖПС Карлово).

На посочената площадка да се извършват дейностите по временно съхраняване 
(Вр.С.) на отпадъците, посочени в таблицата:

Вид на отпадъка

Код Наименование

Дейности, 
кодове *

Количество 
(тон/год.)

Произход Състав и 
свойства

Х
<

1 2 3 4 5 6
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1 20 01 21* Флуоресцентни 
тръби и други 
отпадъци, 
съдържащи живак

Временно
съхраняване
(Вр.С)

О.ООЗт. Подмяна на 
осветителни 
тела

Съдържание на
живак
Н4;Н5;Н6;Н14

2 16 06 01* Оловни
акумулаторни
батерии

Временно
съхраняване
(Вр.С)

0.040 т. Поддръжка и 
ремонт на 
автомобилния 
парк

Н4; Н5; Н7 и 
Н14

3 16 01 03 Излезли от 
употреба гуми

Временно
съхраняване
(Вр.С)

0.050 т. Поддръжка и 
ремонт на 
автомобилния 
парк

Твърдо

35.  Площадка № ПО  3  с местонахождение:  гр.  Пловдив,  област:  Пловдив,  община 
Пловдив, ул. Ухото № 1, УДВГД Пловдив.

На посочената площадка да се извършват дейностите по временно съхраняване 
(Вр.С.) на отпадъците, посочени в таблицата:

Вид на отпадъка

Код Наименование

Дейности, 
кодове *

Количество 
(тон/год.)

Произход Състав и 
свойства

№

1 2 3 4 5 6

1 20 01 21* Флуоресцентни 
тръби и други 
отпадъци, 
съдържащи живак

Временно
съхраняване
(Вр.С)

0.001т. Подмяна на 
осветителни 
тела

Съдържание на
живак
Н4;Н5;Н6;Н14

2 16 06 05 Други батерии 
акумулатори

Временно
съхраняване
(Вр.С)

0.002. Извършване на 
дейности по 
поддръжка и 
ремонт на жп. 
гарите

Твърдо

36. Площадка № ПО 4 с местонахождение: гр. (с.) Карлово, област:   Пловдив, община 
Карлово, ул. Теофан Райнов № 4 (УДВГД Пловдив).

На посочената площадка да се извършват дейностите по временно съхраняване 
(Вр.С.) на отпадъците, посочени в таблицата:

Вид на отпадъка

Код Наименование

Дейности, 
кодове'

Количество 
(тон/год.)

Произход Състав и 
свойства

№

1 2 3 4 5 6

1 2001 21* Флуоресцентни 
тръби и други 
отпадъци, 
съдържащи 
живак

Временно
съхраняване
(Вр.С)

0.001т. Подмяна на 
осветителни 
тела

Съдържание на
живак
Н4;Н5;Н6;Н14
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2 16 06 05 Други батерии 
акумулатори

Временно
съхраняване
(Вр.С)

0.002 т. Извършване на 
дейности по 
поддръжка и 
ремонт на жп. 
гарите

Твърдо

37.  Площадка № ПО 5  с местонахождение:  гр. Пловдив, област:  Пловдив, община 
Пловдив, (ПЕ - Пловдив)

На посочената площадка да се извършват дейностите по временно съхраняване 
(Вр.С.) на отпадъците, посочени в таблицата:

Вид на отпадъка

Код Наименование

Дейности, 
кодове *

Количество 
(тон/год.)

Произход Състав и 
свойства

№

1 2 3 4 5 6

1 16 02 16 компоненти 
отстранени от 
излязло от употреба 
оборудване различни 
от упоменатите в код 
16 02 15* (изолатори)

Временно
съхраняване
(Вр.С)

0.005 т. Профилактика и 
ремонт на 
контактна 
мрежа и 
съоръжения с 
ел.захранване

Твърдо

2 20 01 01 хартия и картон Временно
съхраняване
(Вр.С)

0.001 т. Профилактика и 
ремонт на 
контактна 
мрежа и 
съоръжения с 
ел.захранване

Твърдо

3 16 06 01* Оловни
акумулаторни
батерии

Временно
съхраняване
(Вр.С)

0.008 т. Поддръжка и 
ремонт на 
автомобилния 
парк

Н4; Н5; Н7 и 
Н14

4 13 02 05* Нехлорирани 
моторни, смазочни и 
масла за зъбни 
предавки на 
минерална основа

Временно
съхраняване
(Вр.С)

0.002 т Профилактика и 
ремонт на 
контактна 
мрежа и 
съоръжения с 
ел. захранване

Течни, НЗ-Б; Н5; 
Н7; Н14, маслени 
субстанции

5 20 01 21* Флуоресцентни 
тръби и други 
отпадъци, 
съдържащи живак

Временно
съхраняване
(Вр.С)

0.001т. Подмяна на 
осветителни 
тела

Съдържание на 
живак Н4;Н5;Н6; 
Н14

6 13 03 10* Други изолационни и 
топлопредаващи 
масла

Временно
съхраняване
(Вр.С)

0.002 т. Профилактика и 
ремонт на 
контактна 
мрежа и 
съоръжения с 
ел.захранване

Н14
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7 16 02 13* Излязло от употреба 
оборудване, 
съдържащо опасни 
компоненти 
(3),различно от 
упоменатото в кодове 
от 16 02 09 до 16 02 
12 (трансформатори)

Временно
съхраняване
(Вр.С)

1.950 т. Профилактика 
и ремонт на 
контактна 
мрежа и 
съоръжения с 
ел. захранване

Н14

8 20 01 36 Излязло от употреба
електрическо и
електронно
оборудване,
различно от
упоменатото в 20 01
21 и 20 01 23 и 20 01
35
(Na лампи с ниско
налягане)

Временно
съхраняване
(Вр.С)

0.001 Подмяна на 
осветителни 
тела

Н14

9 13 03 07* Нехлорирани 
изолационни и 
топлппредаващи 
масла на минерална 
основа

Временно
съхраняване
(Вр.С)

0.002 т. Профилактика и 
ремонт на 
контактна 
мрежа и 
съоръжения с 
ел.захранване

Н14

10 20 01 35* Излязло от употреба 
електрическо и 
електронно 
оборудване, различно 
от упоменатото в 20 
01 21 и 20 01 23,  
съдържащо опасни 
компоненти

Временно
съхраняване
(Вр.С)

0.002 т. Профилактика и 
ремонт на 
контактна 
мрежа и 
съоръжения с 
ел. захранване

Н14

11 16 01 03 Излезли от употреба 
гуми

Временно
съхраняване
(Вр.С)

0.050 т. Поддръжка и 
ремонт на 
автомобилния 
парк

Твърдо

38.  Площадка № ПО 6 с местонахождение:  гр.  Карлово, област:  Пловдив,  община 
Карлово, (ПЕ Карлово)

На посочената площадка да се извършват дейностите по временно съхраняване 
(Вр.С.) на отпадъците, посочени в таблицата:

Вид на отпадъка

Код Наименование

Дейности, 
кодове *

Количество 
(тон/год.)

Произход Състав и 
свойства

N.

1 2 3 4 5 6
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1 16 02 16 компоненти 
отстранени от 
излязло от употреба 
оборудване 
различни от 
упоменатите в код 
16 02 15* 
(изолатори)

Временно
съхраняване
(Вр.С)

0.005 т. Профилактика и 
ремонт на 
контактна 
мрежа и 
съоръжения с 
ел.захранване

Твърдо

2 13 03 10* Други
изолационни и 
топлопредаващи 
масла

Временно
съхраняване
(Вр.С)

0.010 т. Профилактика и 
ремонт на 
контактна 
мрежа и 
съоръжения с 
ел.захранване

Н14

39.   Площадка  №  ПО  7с  местонахождение:   гр.   Пловдив,  област:   Пловдив,   община 
Пловдив, Димитър Стамболов № 1, (ПЕ Филипово).

На посочената площадка да се извършват дейностите по временно съхраняване 
(Вр.С.) на отпадъците, посочени в таблицата:

Вид на отпадъка

Код Наименование

Дейности, 
кодове *

Количество 
(тон/год.)

Произход Състав и 
свойства

м

1 2 3 4 5 6

1 16 02 16 компоненти отстранени 
от излязло от употреба 
оборудване различни от 
упоменатите в код 16 
02 15* (изолатори)

Временно
съхраняване
(Вр.С)

0.005 т. Профилактика и 
ремонт на 
контактна 
мрежа и 
съоръжения с 
ел.захранване

Твърдо

40. Площадка № ПО 8 с местонахождение: гр. Пловдив, област: Пловдив, община 
Пловдив, (складова база Филипово).

На посочената площадка да се извършват дейностите по временно съхраняване 
(Вр.С.) на отпадъците, посочени в таблицата:

Вид на отпадъка

Код Наименование

Дейности, 
кодове'

Количество 
(тон/год.)

Произход Състав и 
свойства

х<

1 2 3 4 5 6

1 1601 17 черни метали Временно
съхраняване
(Вр.С)

18.612 т. Поддръжка и 
ремонт на 
контактна 
мрежа и
съоръжения с 
ел.захранване

Твърдо
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2 1601 18 цветни метали Временно
съхраняване
(Вр.С)

4.558 т. Поддръжка и 
ремонт на 
контактна 
мрежа и 
съоръжения с 
ел.захранване

Твърдо

41. Площадка № ПО  9 с местонахождение:  гр. Пловдив, област:  Пловдив, община 
Пловдив, ул. Стамболов № 4 (складова база Филипово)

На посочената площадка да се извършват дейностите по временно съхраняване 
(Вр.С.) на отпадъците, посочени в таблицата:

Вид на отпадъка

Код Наименование

Дейности, 
кодове *

Количество 
(тон/год.)

Произход Състав и 
свойства

№

1 2 3 4 5 6

1 16 02 16 компоненти 
отстранени от 
излязло от 
употреба 
оборудване 
различни от 
упоменатите в 
код 16 02 15*

Временно
съхраняване
(Вр.С)

0.005 т. техническо 
поддържане на 
осигурителната 
техника и теле-
комуникацион-
ните системи и 
устройства

Твърдо

2 16 01 03 Излезли от 
употреба гуми

Временно
съхраняване
(Вр.С)

0.006 т. Поддръжка и 
ремонт на 
автомобилния 
парк

Твърдо

3 16 06 01* Оловни
акумулаторни 
батерии

Временно
съхраняване
(Вр.С)

0.010 т. Поддръжка и 
ремонт на 
автомобилния 
парк

Н4; Н5; Н7 и 
Н14

4 16 06 02* Ni-Cd батерии Временно
съхраняване
(Вр.С)

0.005т. техническо 
поддържане на 
осигурителната 
техника и теле-
комуникацион-
ните системи и 
устройства

Н4; Н5; Н7 и 
Н14

5 20 01 21* Флуоресцентни 
тръби и други 
отпадъци, 
съдържащи 
живак

Временно
съхраняване
(Вр.С)

0.001т. Подмяна на 
осветителни 
тела

Съдържание на 
живак 
Н4;Н5;Н6; Н14

6 20 01 34 Батерии и 
акумулатори 
различни от 
упоменатите в 20 
01 33 (малки 
батерии)

Временно
съхраняване
(Вр.С)

0.002 т. техническо 
поддържане на 
осигурителната 
техника и теле 
комуникацион-
ните системи и 
устройства

твърдо
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7 13 02 08* Други моторни, 
смазочни и масла 
за зъбни предавки

Временно
съхраняване
(Вр.С)

0.001 т. техническо 
поддържане на 
осигурителната 
техника и теле 
комуникацион-
ните системи и 
устройства

Н14

8 17 02 03 Пластмаса 
(пластмасови 
парчета от кабел)

Временно
съхраняване
(Вр.С)

0.001 т. техническо 
поддържане на 
осигурителната 
техника и теле 
комуникацион-
ните системи и 
устройства

твърдо

42. Площадка № ПО  10 с местонахождение:  гр. Пловдив, област: Пловдив, община 
Пловдив, (склад Филипово).

На посочената площадка да се извършват дейностите по временно съхраняване 
(Вр.С.) на отпадъците, посочени в таблицата:

Вид на отпадъка

Код Наименование

Дейности, 
кодове1

Количество 
(тон/год.)

Произход Състав и 
свойства

П

1 2 3 4 5 6

1 17 04 05 Желязо и 
стомана (черни 
метали)

Временно
съхраняване
(Вр.С)

0.005 т. техническо 
поддържане на 
осигурителната 
техника и теле 
комуникацион-
ните системи и 
устройства

Твърдо

2 17 04 01 Мед, бронз, 
месинг(цветни 
метали Си)

Временно
съхраняване
(Вр.С)

0.002 т. техническо 
поддържане на 
осигурителната 
техника и теле 
комуникацион-
ните системи и 
устройства

Твърдо

3 17 04 11 Кабели, различни 
от упоменатите в 
17 04 10 (цветни 
метали А1)

Временно
съхраняване
(Вр.С)

0.001 т. техническо 
поддържане на 
осигурителната 
техника и теле 
комуникацион-
ните системи и 
устройства

твърдо
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43. Площадка № ПО lie местонахождение: гр. Бургас, област:   Бургас, община Бургас, ул. 
Арда № 6, (Ремонтна работилница Бургас)

Заявявам, че на посочената площадка ще извършвам дейностите по Временно 
съхраняване (Вр.С) на отпадъците, посочени в таблицата:

Вид на отпадъка

Код Наименование

Дейности, 
кодове *

Количество 
(тон/год.)

Произход Състав и 
свойства

№

1 2 3 4 5 6

1 16 01 03 Излезли от 
употреба гуми

Временно
съхраняване
(Вр.С)

0.095 т. Поддръжка и 
ремонт на 
автомобилния 
парк

Твърдо

2 16 06 01* Оловни
акумулаторни
батерии

Временно
съхраняване
(Вр.С)

0.250 т. Поддръжка и 
ремонт на 
автомобилния 
парк

Н4;Н5;Н7и 
Н14

3 20 01 21* Флуоресцентни 
тръби и други 
отпадъци, 
съдържащи 
живак

Временно
съхраняване
(Вр.С)

0.001т. Подмяна на 
осветителни тела

Съдържание 
на живак 
Н4;Н5;Н6; 
Н14

4 12 01 01 Стърготини, 
стружки и изрезки 
от черни
метали

Временно
съхраняване
(Вр.С)

0.001 т. Поддръжка и 
ремонт на 
железен път

Твърдо

44. Площадка № ПО 12 с местонахождение: гр. Бургас, област: Бургас, община Бургас, 
Гара Бургас.

На посочената площадка да се извършват дейностите по временно съхраняване 
(Вр.С.) на отпадъците, посочени в таблицата:

Вид на отпадъка

Код Наименование

Дейности, 
кодове *

Количество 
(тон/год.)

Произход Състав и 
свойства

№

1 2 3 4 5 6

1 20 01 21* Флуоресцентни 
тръби и други 
отпадъци, 
съдържащи 
живак

Временно
съхраняване
(Вр.С)

0.013т. Подмяна на 
осветителни 
тела

Съдържание на
живак
Н4;Н5;Н6;Н14

2 16 06 05 Други батерии 
акумулатори

Временно
съхраняване
(Вр.С)

0.040 т. Извършване на 
дейности по 
поддръжка и 
ремонт на жп. 
гарите

Твърдо
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45. Площадка № ПО 13 с местонахождение: гр. Бургас, област: Бургас, община Бургас, кв. 
Лозово (ПЕ Бургас)

На посочената площадка да се извършват дейностите по временно съхраняване 
(Вр.С.) на отпадъците, посочени в таблицата:

Вид на отпадъка

Код Наименование

Дейности, 
кодове 1

Количеств
0

(тон/го д.)

Произход Състав и 
свойства

п

1 2 3 4 5 6

1 16 06 02* Ni-Cd батерии Временно
съхраняване
(Вр.С)

0.005т. Профилактика и 
ремонт на 
контактна мрежа и 
съоръжения с 
ел.захранване

Н4; Н5; Н7 и 
Н14

2 20 0121* Флуоресцентни 
тръби и други 
отпадъци, 
съдържащи 
живак

Временно
съхраняване
(Вр.С)

0.001Т. Подмяна на 
осветителни тела

Съдържание на 
живак 
Н4;Н5;Н6; Н14

3 13 03 10* Други
изолационни и 
топлопредаващ и 
масла

Временно
съхраняване
(Вр.С)

0.002 т. Профилактика и 
ремонт на 
контактна мрежа и 
съоръжения с 
ел.захранване

Н14

4 16 02 16 компоненти 
отстранени от 
излязло от 
употреба 
оборудване 
различни от 
упоменатите в 
код 16 02 15* 
(изолатори)

Временно
съхраняване
(Вр.С)

0.005 т. Профилактика и 
ремонт на 
контактна мрежа и 
съоръжения с 
ел.захранване

Твърдо

46.  Площадка № ПО  14 с местонахождение:  гр. Карнобат, област: Бургас,  община 
Карнобат, Гара Карнобат (ПЕ Карнобат)

На посочената площадка да се извършват дейностите по временно съхраняване 
(Вр.С.) на отпадъците, посочени в таблицата:

Вид на отпадъка

Код Наименование

Дейности,
кодове1

Количество 
(тон/год.)

Произход Състав и 
свойства

N

1 2 3 4 5 6

1 13 03 10* Други
изолационни и 
топлопредаващи 
масла

Временно
съхраняване
(Вр.С)

0.001 т. Профилактика и 
ремонт на 
контактна мрежа и 
съоръжения с 
ел.захранване

Н14
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2 16 02 16 компоненти 
отстранени от 
излязло от 
употреба 
оборудване 
различни от 
упоменатите в 
код 16 02 15* 
(изолатори)

Временно
съхраняване
(Вр.С)

0.004 т. Профилактика и 
ремонт на 
контактна мрежа и 
съоръжения с 
ел.захранване

Твърдо

47. Площадка № ПО 15 с местонахождение: гр. Стара Загора, област: Стара Загора, община 
Стара Загора, ул. Герасим Папазчев № 18 (ЖПС Стара Загора).

На посочената площадка да се извършват дейностите по временно съхраняване 
(Вр.С.) на отпадъците, посочени в таблицата:

Вид на отпадъка

Код Наименование

Дейности, 
кодове'

Количество 
(тон/год.)

Произход Състав и 
свойства

№

1 2 3 4 5 6

1 16 01 03 Излезли от 
употреба гуми

Временно
съхраняване
(Вр.С)

0.060 т. Поддръжка и 
ремонт на 
автомобилния 
парк

Твърдо

2 16 06 01* Оловни
акумулаторни
батерии

Временно
съхраняване
(Вр.С)

0.020 т. Поддръжка и 
ремонт на 
автомобилния 
парк

Н4; Н5; Н7 и 
Н14

3 20 0121* Флуоресцентни 
тръби и други 
отпадъци, 
съдържащи живак

Временно
съхраняване
(Вр.С)

0.001т. Подмяна на 
осветителни тела

Съдържание 
на живак 
Н4;Н5;Н6; 
Н14

4 1601 17 черни метали Временно
съхраняване
(Вр.С)

0.060 т. Поддръжка и 
ремонт на 
железен път

Твърдо

5 16 01 06 Излезли от 
употреба моторни 
превозни средства 
без течности

Временно
съхраняване
(Вр.С)

1.500 т. Поддръжка и 
ремонт на 
железен път

Твърдо

48. Площадка № ПО 16 с местонахождение: гр. Стара Загора, област: Стара Загора, 
община Стара Загора, Гара Стара Загора, ул. Герасим Папазчев № 20.

На посочената площадка да се извършват дейностите по временно съхраняване
(Вр.С.) на отпадъците, посочени в таблицата:

Вид на отпадъка

Код Наименование

Дейности, 
кодове *■

Количество 
(тон/год.)

Произход Състав и 
свойства

№

1 2 3 4 5 6
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1 200121* Флуоресцентни Временно 0.005 т. Подмяна на Съдържание на

тръби и други съхраняване осветителни живак
отпадъци, (Вр.С) тела Н4;Н5;Н6;Н14
съдържащи
живак

2 16 06 05 Други батерии 
акумулатори

Временно
съхраняване
(Вр.С)

0.025т. Извършване на 
дейности по 
поддръжка и 
ремонт на жп. 
гарите

Твърдо

49. Площадка № ПО 17 с местонахождение: гр. Нова Загора, област: Сливен, община Нова 
Загора, (ПЕ Нова Загора).

На посочената площадка да се извършват дейностите по временно съхраняване 
(Вр.С.) на отпадъците, посочени в таблицата:

Вид на отпадъка

Код Наименование

Дейности, 
кодове *

Количество 
(тон/год.)

Произход Състав и 
свойства

№

1 2 3 4 5 6

1 13 03 10* Други
изолационни и 
топлопредаващи 
масла

Временно
съхраняване
(Вр.С)

0.001 т. Профилактика и 
ремонт на 
контактна 
мрежа и 
съоръжения с 
ел.захранване

Н14

2 17 01 03 Керемиди, плочки, 
фаянсови и 
керамични изделия 
(изолатори)

Временно
съхраняване
(Вр.С)

0.007 т. Профилактика и 
ремонт на 
контактна 
мрежа и 
съоръжения с 
ел. захранване

Твърдо

50. Площадка № ПО 18 с местонахождение: гр. Стара Загора, област: Стара Загора, 
община Стара Загора, ул. Никола Петков № 5.

На посочената площадка да се извършват дейностите по временно съхраняване 
(Вр.С.) на отпадъците, посочени в таблицата:

Вид на отпадъка

Код Наименование

Дейности, 
кодове *

Количество
(тон/год.)

Произход Състав и 
свойства

№

1 2 3 4 5 6

1 13 03 10* Други
изолационни и 
топлопредаващи 
масла

Временно
съхраняване
(Вр.С)

0.001 т. Профилактика и 
ремонт на 
контактна 
мрежа и 
съоръжения с 
ел.захранване

Н14
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2 17 0103 Керемиди, плочки, 
фаянсови и 
керамични изделия 
(изолатори)

Временно
съхраняване
(Вр.С)

0.010 т. Профилактика и 
ремонт на 
контактна 
мрежа и 
съоръжения с 
ел.захранване

Твърдо

3 16 06 02* Ni-Cd батерии Временно
съхраняване
(Вр.С)

О.ОбОт. Профилактика и 
ремонт на 
контактна 
мрежа и 
съоръжения с 
ел.захранване

Н4; Н5; Н7 и 
Н14

4 20 01 21* Флуоресцентни 
тръби и други 
отпадъци, 
съдържащи 
живак

Временно
съхраняване
(Вр.С)

0.001т. Подмяна на 
осветителни 
тела

Съдържание на 
живак 
Н4;Н5;Н6; Н14

52. Площадка № ПО 19 с местонахождение: гр. Чирпан, област: Стара Загора, община 
Чирпан, ул. Яворов № 51, (ПЕ Чирпан)

На посочената площадка да се извършват дейностите по временно съхраняване 
(Вр.С.) на отпадъците, посочени в таблицата:

Вид на отпадъка

Код Наименование

Дейности, 
кодове *

Количество 
(тон/год.)

Произход Състав и 
свойства

№

1 2 3 4 5 6

1 13 03 10* Други
изолационни и 
топлопредаващи 
масла

Временно
съхраняване
(Вр.С)

0.001 т. Профилактика и 
ремонт на 
контактна 
мрежа и 
съоръжения с 
ел.захранване

Н14

2 17 0103 Керемиди, плочки, 
фаянсови и 
керамични изделия 
(изолатори)

Временно
съхраняване
(Вр.С)

0.005 т. Профилактика и 
ремонт на 
контактна 
мрежа и 
съоръжения с 
ел. захранване

Твърдо

53. Площадка № ПО 20 с местонахождение: гр. (с.) Тулово, област: Стара Загора, община 
Мъглиж, (ПЕ Тулово)

На посочената площадка да се извършват дейностите по временно съхраняване 
(Вр.С.) на отпадъците, посочени в таблицата:

Вид на отпадъка№

Код Наименование

Дейности, 
кодове *

Количество 
(тон/год.)

Произход Състав и 
свойства
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1 2 3 4 5 6

1 13 03 10* Други
изолационни и 
топлопредаващи 
масла

Временно
съхраняване
(Вр.С)

0.001 т. Профилактика и 
ремонт на 
контактна 
мрежа и 
съоръжения с 
ел.захранване

Н14

2 17 01 03 Керемиди, плочки, 
фаянсови и 
керамични изделия 
(изолатори)

Временно
съхраняване
(Вр.С)

0.010 т. Профилактика и 
ремонт на 
контактна 
мрежа и 
съоръжения с 
ел. захранване

Твърдо

54. Площадка № ПО 21  с местонахождение: гр. Твърдица, област: Сливен, община 
Твърдица, (ПЕ Твърдица)

На посочената площадка да се извършват дейностите по временно съхраняване 
(Вр.С.) на отпадъците, посочени в таблицата:

Вид на отпадъка

Код Наименование

Дейности, 
кодове1

Количество 
(тон/год.)

Произход Състав и 
свойства

п

1 2 3 4 5 6

1 13 03 10* Други
изолационни и 
топлопредаващи 
масла

Временно
съхраняване
(Вр.С)

0.001 т. Профилактика и 
ремонт на 
контактна 
мрежа и 
съоръжения с 
ел.захранване

Н14

2 17 0103 Керемиди, плочки, 
фаянсови и 
керамични изделия 
(изолатори)

Временно
съхраняване
(Вр.С)

0.035 т. Профилактика и 
ремонт на 
контактна 
мрежа и 
съоръжения с 
ел.захранване

Твърдо

55. Площадка № ПО 22 с местонахождение: гр. Сливен, област: Сливен, община Сливен, 
(ПЕ Сливен)

На посочената площадка да се извършват дейностите по временно съхраняване 
(Вр.С.) на отпадъците, посочени в таблицата:

Вид на отпадъка

Код Наименование

Дейности, 
кодове J

Количество
(тон/год.)

Произход Състав и 
свойства

м

1 2 3 4 5 6
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1 13 03 10* Други
изолационни и 
топлопредаващи 
масла

Временно
съхраняване
(Вр.С)

0.001 т. Профилактика и 
ремонт на 
контактна 
мрежа и 
съоръжения с 
ел. захранване

Н14

2 17 01 03 Керемиди, плочки, 
фаянсови и 
керамични изделия 
(изолатори)

Временно
съхраняване
(Вр.С)

0.010 т. Профилактика и 
ремонт на 
контактна 
мрежа и 
съоръжения с 
ел.захранване

Твърдо

56. Площадка № ПО 23 с местонахождение: гр. Ямбол, област: Ямбол, община Ямбол, ул. 
Железарска № 10 (ПЕ Ямбол).

На посочената площадка да се извършват дейностите по временно съхраняване 
(Вр.С.) на отпадъците, посочени в таблицата:

Вид на отпадъка

Код Наименование

Дейности, 
кодове *

Количество 
(тон/год.)

Произход Състав и 
свойства

№

1 2 3 4 5 6

1 13 03 10* Други
изолационни и 
топлопредаващи 
масла

Временно
съхраняване
(Вр.С)

0.001 т. Профилактика и 
ремонт на 
контактна 
мрежа и 
съоръжения с 
ел.захранване

Н14

2 17 0103 Керемиди, плочки, 
фаянсови и 
керамични изделия 
(изолатори)

Временно
съхраняване
(Вр.С)

0.020 т. Профилактика и 
ремонт на 
контактна 
мрежа и 
съоръжения с 
ел.захранване

Твърдо

57. Площадка № ПО 24 с местонахождение: гр. Стара Загора, област: Стара Загора, 
община Стара Загора, ул. Герасим Папазчев № 4 (ССТ Стара Загора).

На посочената площадка да се извършват дейностите по временно съхраняване 
(Вр.С.) на отпадъците, посочени в таблицата:

Вид на отпадъка

Код Наименование

Дейности, 
кодове *

Количество 
(тон/год.)

Произход Състав и 
свойства

X

1 2 3 4 5 6
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1 16 06 02* Ni-Cd батерии Временно
съхраняване
(Вр.С)

0.005т. техническо 
поддържане на 
осигурителната 
техника и теле-
комуникацион-
ните системи и 
устройства

Н4; Н5; Н7 и 
Н14

2 16 02 13* Излязло от 
употреба 
оборудване, 
съдържащо 
опасни
компоненти (3) 
различно от 
упоменатото в 
кодове от 16 02 
09 до 16 02 12

Временно
съхраняване
(Вр.С)

0.001 т. поддържане на 
осигурителната 
техника и теле-
комуникацион-
ните системи и 
устройства

Твърдо, Н14

3 20 0133* Батерии и 
акумулатори, 
включени в 16 06 
01, 16 06 02 или 16 
06 03, както и 
несортирани 
батерии и 
акумулатори, 
съдържащи такива 
батерии (малки 
батерии)

Временно
съхраняване
(Вр.С)

0.001 т. поддържане на 
осигурителната 
техника и теле-
комуникацион-
ните системи и 
устройства

Н14

4 17 02 03 пластмаса 
(пластмасови 
парчета от кабел)

Временно
съхраняване
(Вр.С)

0.001т. поддържане на 
осигурителната 
техника и теле-
комуникацион-
ните системи и 
устройства

твърдо

5 20 0121* Флуоресцентни 
тръби и други 
отпадъци, 
съдържащи 
живак

Временно
съхраняване
(Вр.С)

О.ООЗт. Подмяна на 
осветителни тела

Съдържание 
на живак 
Н4;Н5;Н6; 
Н14

6 16 0103 Излезли от 
употреба гуми

Временно
съхраняване
(Вр.С)

0.006 т. Поддръжка и 
ремонт на 
автомобилния 
парк

Твърдо

7 13 02 08* Други моторни, 
смазочни и масла 
за зъбни предавки

Временно
съхраняване
(Вр.С)

0.001 т. Поддръжка и 
ремонт на 
автомобилния 
парк

Н14

58. Площадка № ПО 25 с местонахождение: гр. Пазарджик, област. Пазарджик, община 
Пазарджик, ул. Странджата .№ 8, (ПЕ Пазарджик).

На посочената площадка да се извършват дейностите по временно съхраняване 
(Вр.С.) на отпадъците, посочени в таблицата:

Вид на отпадъка I       Дейности,       I Количество I      Произход Състав и

34



Код Наименование кодове' (тон/год.) свойства

1 2 3 4 5 6

1 20 0121* Флуоресцентни 
тръби и други 
отпадъци, 
съдържащи 
живак

Временно
съхраняване
(Вр.С)

0.001т. Подмяна на 
осветителни 
тела

Съдържание на 
живак 
Н4;Н5;Нб; Н14

2 17 0103 Керемиди, плочки, 
фаянсови и 
керамични изделия 
(изолатори)

Временно
съхраняване
(Вр.С)

0.020 т. Профилактика и 
ремонт на 
контактна 
мрежа и 
съоръжения с 
ел. захранване

Твърдо

59. Площадка № ПО 26 с местонахождение: гр. Димитровград, област: Хасково, община 
Димитровград, ул.Ивайло №8 (ПЕ Димитровград).

На посочената площадка да се извършват дейностите по временно съхраняване 
(Вр.С.) на отпадъците, посочени в таблицата:

Вид ] та отпадъка

Код Наименование

Дейности, 
кодове'

Количество 
(тон/год.)

Произход Състав и 
свойства

х<

1 2 3 4 5 6

1 20 0121* Флуоресцентни Временно О.ООЗт. Подмяна на Съдържание на

тръби и други 
отпадъци,

съхраняване 
(Вр.С)

осветителни 
тела

живак 
Н4;Н5;Н6;

съдържащи живак Н14
2 16 02 16 Компоненти, 

отстранени от 
излязло от употреба 
оборудване, 
различни от 
упоменатите в код 
16 02 15 
(изолатори)

Временно
съхраняване
(Вр.С)

0.050 т. Профилактик а 
и ремонт на 
контактна 
мрежа и 
съоръжения с 
ел. захранване

Твърдо

РЕГИОН Г.ОРЯХОВИЦА

60. Площадка № ГО 1с местонахождение: гр. Плевен, област: Плевен, община Плевен, 
Гара Плевен-запад (ПЕ Плевен)

На посочената площадка да се извършват дейностите по временно съхраняване 
(Вр.С.) на отпадъците, посочени в таблицата:

Вид на отпадъка№

Код Наименование

Дейности, 
кодове J

Количество
(тон/год.)

Произход Състав и 
свойства
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1 2 3 4 5 6

1 16 02 16 Компоненти, 
отстранени от 
излязло от употреба 
оборудване, 
различни от 
упоменатите в код 
16 02 15 
(изолатори)

Временно
съхраняване
(Вр.С)

0.900 т. Профилактика и 
ремонт на 
контактна 
мрежа и 
съоръжения с 
ел.захранване

Твърдо

61. Площадка № ГО 2 с местонахождение: гр. Левски, област: Плевен, община Левски, 
Гара Левски (ПЕ Левски)

На посочената площадка да се извършват дейностите по временно съхраняване 
(Вр.С.) на отпадъците, посочени в таблицата:

Вид на отпадъка

Код Наименование

Дейности, 
кодове *

Количество 
(тон/год.)

Произход Състав и 
свойства

№

1 2 3 4 5 6

1 16 02 16 Компоненти, 
отстранени от 
излязло от употреба 
оборудване, 
различни от 
упоменатите в код 
16 02 15 
(изолатори)

Временно
съхраняване
(Вр.С)

0.300 т. Профилактика и 
ремонт на 
контактна 
мрежа и 
съоръжения с 
ел. захранване

Твърдо

62 . Площадка № ГО 3 с местонахождение: гр. Плевен, област: Плевен, община Плевен, 
(работилница Плевен-запад)

На посочената площадка да се извършват дейностите по временно съхраняване 
(Вр.С.) на отпадъците, посочени в таблицата:

Вид на отпадъка

Код Наименование

Дейности, 
кодове *

Количество 
(тон/год.)

Произход Състав и 
свойства

п

1 2 3 4 5 6

1 20 0121* Флуоресцентни 
тръби и други 
отпадъци, 
съдържащи живак

Временно
съхраняване
(Вр.С)

0.002т. Подмяна на 
осветителни 
тела

Съдържание на 
живак 
Н4;Н5;Н6; Н14

2 16 0103 Излезли от 
употреба гуми

Временно
съхраняване
(Вр.С)

0.200 т. Поддръжка и 
ремонт на 
автомобилния 
парк

Твърдо
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3 16 06 01* Оловни
акумулаторни
батерии

Временно
съхраняване
(Вр.С)

0.100 т. Поддръжка и 
ремонт на 
автомобилния 
парк

Н4; Н5; Н7 и 
Н14

4 12 01 01 Стърготини, 
стружки и изрезки 
от черни метали

Временно
съхраняване
(Вр.С)

0.200 т. Поддръжка и 
ремонт на 
железен път

Твърдо

5 13 01 10* Нехлорирани 
хидравлични масла 
на минерална 
основа

Временно
съхраняване
(Вр.С)

0.800 т. Поддръжка и 
ремонт на 
железен път

Течно

6 16 01 04* Излезли от 
употреба моторни 
превозни средства

Временно
съхраняване
(Вр.С)

3.000 т. Обновяване на
автомобилния
парк

Твърдо

7 16 01 07* Маслени филтри Временно
съхраняване
(Вр.С)

0.003 т. Поддръжка и 
ремонт на 
автомобилния 
парк

Твърдо

63. Площадка № ГО 4 с местонахождение: с. Карлуково, област: Ловеч, община Луковит, 
(кариера Карлуково)

На посочената площадка да се извършват дейностите по временно съхраняване 
(Вр.С.) на отпадъците, посочени в таблицата:

Вид на отпадъка

Код Наименование

Дейности, 
кодове1

Количество 
(тон/год.)

Произход Състав и 
свойства

№

1 2 3 4 5 6

1 16 01 07* Маслени филтри Временно
съхраняване
(Вр.С)

0.003 т. Поддръжка и 
ремонт на 
автомобилния 
парк

Твърдо

2 16 01 04* Излезли от 
употреба моторни 
превозни средства

Временно
съхраняване
(Вр.С)

1.000 т. Обновяване на
автомобилния
парк

Твърдо

3 16 0103 Излезли от 
употреба гуми

Временно
съхраняване
(Вр.С)

0.300 т. Поддръжка и 
ремонт на 
автомобилния 
парк

Твърдо

64. Площадка № ГО 5 с местонахождение: с. Одърне, област: Плевен, община Пордим, 
(монтажно-демонтажна база Одърне)

На посочената площадка да се извършват дейностите по временно съхраняване 
(Вр.С.) на отпадъците, посочени в таблицата:

Вид на отпадъкак<
Код Наименование

Дейности, 
кодове•

Количество
(тон/год.)

Произход Състав и 
свойства
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1 2 3 4 5 6

1 17 04 05 Желязо и стомана 
(скрап от черни 
метали)

Временно
съхраняване
(Вр.С)

12.700 т. Поддръжка и 
ремонт на 
железен път

Твърдо

2 19 12 04 Пластмаса и 
каучук (гумени 
подложки)

Временно
съхраняване
(Вр.С)

4.290 т. Поддръжка и 
ремонт на 
железен път

Твърдо

3 17 0101 Бетон (стомано-
бетонни траверси)

Временно
съхраняване
(Вр.С)

850.825 т. Поддръжка и 
ремонт на 
железен път

Твърдо

4 17 02 03 Пластмаси
(пластмасови
втулки)

Временно
съхраняване
(Вр.С)

0.480 т. Поддръжка и 
ремонт на 
железен път

Твърдо

65. Площадка № ГО 6 с местонахождение: гр. Плевен, област: Плевен, община Плевен, 
(Гара Плевен)

На посочената площадка да се извършват дейностите по временно съхраняване 
(Вр.С.) на отпадъците, посочени в таблицата:

Вид на отпадъка

Код Наименование

Дейности, 
кодове *

Количеств
0

(тон/год.)

Произход Състав и 
свойства

№

1 2 3 4 5 6

1 20 01 21* Флуоресцентни 
тръби и други 
отпадъци, 
съдържащи живак

Временно
съхраняване
(Вр.С)

0.001т. Подмяна на 
осветителни 
тела

Съдържание на 
живак Н4;Н5;Н6; 
Н14

0
2

20 01 35* Излязло от употреба 
електрическо и 
електронно 
оборудване, различно 
от упоменатото в 20 
01 21 и 20 01 23, 
съдържащо опасни
компоненти (3)

Временно
съхраняване
(Вр.С)

0.001Т. Извършване на 
дейности по 
поддръжка и 
ремонт на жп. 
гарите

Твърдо

3 16 06 05 Други батерии 
акумулатори

Временно
съхраняване
(Вр.С)

0.001 т. Извършване на 
дейности по 
поддръжка и 
ремонт на жп. 
гарите

Твърдо

66. Площадка № ГО 7 с местонахождение: с. Тополите, област: Варна, община Варна, 
Гара Тополите (работилница Тополите)

На посочената площадка да се извършват дейностите по временно съхраняване 
(Вр.С.) на отпадъците, посочени в таблицата:

н Вид на отпадъка 1    Дейности,     I Количество I      Произход       !       Състав и
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Код Наименование кодове * (тон/год.) свойства

1 2 3 4 5 6

1 20 0121* Флуоресцентни 
тръби и други 
отпадъци, 
съдържащи живак

Временно
съхраняване
(Вр.С)

0.001т. Подмяна на
осветителни 
тела

Съдържание на 
живак 
Н4;Н5;Н6; Н14

2 16 0103 Излезли от употреба 
гуми

Временно
съхраняване
(Вр.С)

0.020 т. Поддръжка и 
ремонт на 
автомобилния 
парк

Твърдо

3 16 06 01* Оловни
акумулаторни
батерии

Временно
съхраняване
(Вр.С)

0.16 т. Поддръжка и 
ремонт на 
автомобилния 
парк

Н4; Н5; Н7 и 
Н14

4 12 01 01 Стърготини, 
стружки и изрезки 
от черни метали

Временно
съхраняване
(Вр.С)

0.001 т. Поддръжка и 
ремонт на 
железен път

твърдо

5 13 02 08* Други моторни, 
смазочни и масла за 
зъбни предавки

Временно
съхраняване
(Вр.С)

0.080 т. Поддръжка и 
ремонт на 
автомобилния 
парк

Н14

6 16 01 07* Маслени филтри Временно
съхраняване
(Вр.С)

0.001 т. Поддръжка и 
ремонт на 
автомобилния 
парк

Твърдо

67. Площадка № ГО 8 с местонахождение: гр. Провадия, област: Варна, община Провадия, 
Гара Провадия.

На посочената площадка да се извършват дейностите по временно съхраняване 
(Вр.С.) на отпадъците, посочени в таблицата:

Вид на отпадъка

Код Наименование

Дейности, 
кодове *

Количеств
0

(тон/год.)

Произход Състав и 
свойства

№

1 2 3 4 5 6

1 17 04 05 Желязо и стомана 
(скрап от черни 
метали)

Временно
съхраняване
(Вр.С)

11.260 т. Поддръжка и 
ремонт на 
железен път

Твърдо

2 20 01 37* Дървесни материали, 
съдържащи опасни 
вещества (дървени 
траверси)

Временно
съхраняване
(Вр.С)

0.001 т. Поддръжка и 
ремонт на 
железен път

Твърдо

3 17 0101 Бетон (стомано-
бетонни траверси)

Временно
съхраняване
(Вр.С)

0.001 т. Поддръжка и 
ремонт на 
железен път

Твърдо

68. Площадка № ГО 9 с местонахождение: с. Синдел, област: Варна, община Аврен, Гара 
Синдел
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На посочената площадка да се извършват дейностите по временно съхраняване 
(Вр.С.) на отпадъците, посочени в таблицата:

Вид на отпадъка

Код Наименование

Дейности, 
кодове *

Количество 
(тон/год.)

Произход Състав и 
свойства

н<

1 2 3 4 5 6

1 17 04 05 Желязо и стомана 
(скрап от черни 
метали)

Временно
съхраняване
(Вр.С)

11.33 т. Поддръжка и 
ремонт на 
железен път

Твърдо

2 20 01 37* Дървесни 
материали, 
съдържащи опасни 
вещества (дървени 
траверси)

Временно
съхраняване
(Вр.С)

0.001 т. Поддръжка и 
ремонт на 
железен път

Твърдо

3 17 01 01 Бетон (стомано-
бетонни траверси)

Временно
съхраняване
(Вр.С)

0.001 т. Поддръжка и 
ремонт на 
железен път

Твърдо

69. Площадка № ГО 10 с местонахождение: с. Разделна, област: Варна, община Белослав, 
Гара Разделна.

На посочената площадка да се извършват дейностите по временно съхраняване 
(Вр.С.) на отпадъците, посочени в таблицата:

Вид на отпадъка

Код Наименование

Дейности, 
кодове1

Количество
(тон/год.)

Произход Състав и 
свойства

N.

1 2 3 4 5 6

1 17 04 05 Желязо и стомана 
(скрап от черни 
метали)

Временно
съхраняване
(Вр.С)

10.39 т. Поддръжка и 
ремонт на 
железен път

Твърдо

2 20 01 37* Дървесни
материали,
съдържащи
опасни вещества
(дървени
траверси)

Временно
съхраняване
(Вр.С)

0.001 т. Поддръжка и 
ремонт на 
железен път

Твърдо

3 17 0101 Бетон (стомано-
бетонни 
траверси)

Временно
съхраняване
(Вр.С)

0.001 т. Поддръжка и 
ремонт на 
железен път

Твърдо

70. Площадка № ГО 11 с местонахождение: гр. Девня, област: Варна, община Девня, Гара 
Повеляново.

На посочената площадка да се извършват дейностите по временно съхраняване 
(Вр.С.) на отпадъците, посочени в таблицата:

:
Щ Вид на отпадъка Дейности,       I Количество I     Произход     ! Състав и
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Код Наименование кодове * (тон/год.) свойства

1 2 3 4 5 6

1 17 04 05 Желязо и стомана 
(скрап от черни 
метали)

Временно
съхраняване
(Вр.С)

10.13 т. Поддръжка и 
ремонт на 
железен път

Твърдо

2 20 01 37* Дървесни
материали,
съдържащи
опасни вещества
(дървени
траверси)

Временно
съхраняване
(Вр.С)

0.001 т. Поддръжка и 
ремонт на 
железен път

Твърдо

3 17 0101 Бетон (стомано-
бетонни 
траверси)

Временно
съхраняване
(Вр.С)

0.001 т. Поддръжка и 
ремонт на 
железен път

Твърдо

71. Площадка № ГО 12 с местонахождение: гр. Варна,  област: Варна, община Варна, ул. 
Девня № 12,

На посочената площадка да се извършват дейностите по временно съхраняване 
(Вр.С.) на отпадъците, посочени в таблицата:

Вид на отпадъка

Код Наименование

Дейности, 
кодове *

Количество 
(тон/год.)

Произход Състав и 
свойства

№

1 2 3 4 5 6
1 17 04 05 Желязо и стомана 

(скрап от черни 
метали)

Временно
съхраняване
(Вр.С)

10.45 т. Поддръжка и 
ремонт на 
железен път

Твърдо

2 20 01 37* Дървесни
материали,
съдържащи
опасни вещества
(дървени
траверси)

Временно
съхраняване
(Вр.С)

0.001 т. Поддръжка и 
ремонт на 
железен път

Твърдо

3 170101 Бетон (стомано-
бетонни 
траверси)

Временно
съхраняване
(Вр.С)

0.001 т. Поддръжка и 
ремонт на 
железен път

Твърдо

72. Площадка № ГО 13 с местонахождение:   Разделна, област: Варна, община Белослав, 
(Монтажно-демонтажна база Разделна).

На посочената площадка да се извършват дейностите по временно съхраняване 
(Вр.С.) на отпадъците, посочени в таблицата:

Вид на отпадъка

Код Наименование

Дейности, 
кодове *

Количество
(тон/год.)

Произход Състав и 
свойства

к

1 2 3 4 5 6
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1 17 04 05 Желязо и стомана 
(скрап от черни 
метали)

Временно
съхраняване
(Вр.С)

177.000 т. Поддръжка и 
ремонт на 
железен път

Твърдо

2 20 01 37* Дървесни
материали,
съдържащи
опасни вещества
(дървени
траверси)

Временно
съхраняване
(Вр.С)

0.001 т. Поддръжка и 
ремонт на 
железен път

Твърдо

3 17 01 01 Бетон (стомано-
бетонни 
траверси)

Временно
съхраняване
(Вр.С)

0.001 т. Поддръжка и 
ремонт на 
железен път

Твърдо

73.  Площадка №  ГО   14  с местонахождение:  с.  Комунари,  област:  Варна,  община
Дългопол, гара Комунари.

На посочената площадка да се извършват дейностите по временно съхраняване 
(Вр.С.) на отпадъците, посочени в таблицата:

Вид на отпадъка

Код Наименование

Дейности, 
кодове *

Количество 
(тон/год.)

Произход Състав и 
свойства

№

1 2 3 4 5 6

1 17 04 05 Желязо и стомана 
(скрап от черни 
метали)

Временно
съхраняване
(Вр.С)

28.78 т. Поддръжка и 
ремонт на 
железен път

Твърдо

2 20 0137* Дървесни
материали,
съдържащи
опасни вещества
(дървени
траверси)

Временно
съхраняване
(Вр.С)

0.001 т. Поддръжка и 
ремонт на 
железен път

Твърдо

3 17 01 01 Бетон (стомано-
бетонни 
траверси)

Временно
съхраняване
(Вр.С)

0.001 т. Поддръжка и 
ремонт на 
железен път

Твърдо

74.  Площадка № ГО   15  с местонахождение:  гр. Дългопол,  област:  Варна,  община
Дългопол, гара Дългопол.

На посочената площадка да се извършват дейностите по временно съхраняване 
(Вр.С.) на отпадъците, посочени в таблицата:

Вид на отпадъка

Код Наименование

Дейности, 
кодове1

Количество 
(тон/год.)

Произход Състав и 
свойства

J*

1 2 3 4 5 6

1 17 04 05 Желязо и стомана (скрап от 
черни метали)

Временно
съхраняване
(Вр.С)

57.53 т. Поддръжка и 
ремонт на 
железен път

Твърдо
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2 20 0137* Дървесни материали, 
съдържащи опасни вещества 
(дървени траверси)

Временно
съхраняване
(Вр.С)

0.001 т. Поддръжка и 
ремонт на 
железен път

Твърдо

3 17 01 01 Бетон (стомано-бетонни 
траверси)

Временно
съхраняване
(Вр.С)

0.001 т. Поддръжка и 
ремонт на 
железен път

Твърдо

75. Площадка № ГО 16 с местонахождение: гр. Белослав, област: Варна, община Белослав, 
(жп. участък Варна-Фериботна).

На посочената площадка да се извършват дейностите по временно съхраняване 
(Вр.С.) на отпадъците, посочени в таблицата:

Вид на отпадъка

Код Наименование

Дейности, 
кодове *

Количество 
(тон/год.)

Произход Състав и 
свойства

N.

1 2 3 4 5 6

1 17 04 05 Желязо и стомана 
(скрап от черни 
метали)

Временно
съхраняване
(Вр.С)

9.700 т. Поддръжка и 
ремонт на 
железен път

Твърдо

2 20 01 37* Дървесни
материали,
съдържащи
опасни вещества
(дървени
траверси)

Временно
съхраняване
(Вр.С)

0.001 т. Поддръжка и 
ремонт на 
железен път

Твърдо

3 17 01 01 Бетон (стомано-
бетонни 
траверси)

Временно
съхраняване
(Вр.С)

0.001 т. Поддръжка и 
ремонт на 
железен път

Твърдо

76. Площадка № ГО 17 с местонахождение: гр. Вълчи дол, област: Варна, община Вълчи 
дол, гара Вълчи дол.

На посочената площадка да се извършват дейностите по временно съхраняване 
(Вр.С.) на отпадъците, посочени в таблицата:

Вид на отпадъка

Код Наименование

Дейности, 
кодове 1

Количество 
(тон/год.)

Произход Състав и 
свойства

N

1 2 3 4 5 6

1 17 04 05 Желязо и стомана 
(скрап от черни 
метали)

Временно
съхраняване
(Вр.С)

8.87 т. Поддръжка и 
ремонт на 
железен път

Твърдо

2 20 01 37* Дървесни
материали,
съдържащи
опасни вещества
(дървени
траверси)

Временно
съхраняване
(Вр.С)

0.001 т. Поддръжка и 
ремонт на 
железен път

Твърдо
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3 17 01 01 Бетон (стомано-
бетонни 
траверси)

Временно
съхраняване
(Вр.С)

0.001 т. Поддръжка и 
ремонт на 
железен път

Твърдо

77. Площадка № ГО 18 с местонахождение: гр. Добрич, област: Добрич, община Добрич, 
гара Добрич.

На посочената площадка да се извършват дейностите по временно съхраняване 
(Вр.С.) на отпадъците, посочени в таблицата:

Вид на отпадъка

Код Наименование

Дейности, 
кодове'

Количество 
(тон/год.)

Произход Състав и 
свойства

N!

1 2 3 4 5 6

1 17 04 05 Желязо и стомана 
(скрап от черни 
метали)

Временно
съхраняване
(Вр.С)

3.970 т. Поддръжка и 
ремонт на 
железен път

Твърдо

2 20 0137* Дървесни
материали,
съдържащи
опасни вещества
(дървени
траверси)

Временно
съхраняване
(Вр.С)

0.001 т. Поддръжка и 
ремонт на 
железен път

Твърдо

3 17 01 01 Бетон (стомано-
бетонни 
траверси)

Временно
съхраняване
(Вр.С)

0.001 т. Поддръжка и 
ремонт на 
железен път

Твърдо

78. Площадка № ГО 19 с местонахождение: гр.  Варна, област: Варна, община Варна, ул. 
Девня № 19,(склад Варна)

На посочената площадка да се извършват дейностите по временно съхраняване 
(Вр.С.) на отпадъците, посочени в таблицата:

Вид на отпадъка

Код Наименование

Дейности, 
кодове *

Количество 
(тон/год.)

Произход Състав и 
свойства

№

1 2 3 4 5 6

1 17 04 05 Желязо и стомана 
(скрап от черни 
метали)

Временно
съхраняване
(Вр.С)

0.500 т. Поддръжка и 
ремонт на 
железен път

Твърдо

2 20 0121* Флуоресцентни 
тръби и други 
отпадъци, 
съдържащи 
живак

Временно
съхраняване
(Вр.С)

0.008т. Подмяна на 
осветителни тела

Съдържание на 
живак 
Н4;Н5;Н6; Н14

44



3 16 02 15* Опасни 
компоненти 
отстранени от 
излязло от 
употреба 
оборудване 
(електронно 
оборудване)

Временно
съхраняване
(Вр.С)

0.001 т. Подмяна на офис 
техника и 
техническо 
поддържане на 
осигурителната 
техника и теле-
комуникацион-
ните системи и 
устройства

Твърди Н7 и 
Н14

4 16 06 01* Оловни
акумулаторни
батерии

Временно
съхраняване
(Вр.С)

0.020 т. Поддръжка и 
ремонт на 
автомобилния 
парк

Н4; Н5; Н7 и 
Н14

5 20 01 35* Излязло от 
употреба 
електрическо и 
електронно 
оборудване, 
различно от 
упоменатото в 20 
01 21 и20 01 23, 
съдържащо 
опасни 
компоненти (3)

Временно
съхраняване
(Вр.С)

0.001т. Подмяна на офис 
техника и 
техническо 
поддържане на 
осигурителната 
техника и теле-
комуникацион-
ните системи и 
устройства

Твърдо

6 16 06 02* Ni-Cd батерии Временно
съхраняване
(Вр.С)

O.OOIT. техническо 
поддържане на 
осигурителната 
техника и теле-
комуникацион-
ните системи и 
устройства

Н4; Н5; Н7 и 
Н14

7 16 01 07* Маслени филтри Временно
съхраняване
(Вр.С)

0.001 т. Поддръжка и 
ремонт на 
автомобилния 
парк

Твърдо

8 16 0103 Излезли от 
употреба гуми

Временно
съхраняване
(Вр.С)

0.001 т. Поддръжка и 
ремонт на 
автомобилния 
парк

Твърдо

9 12 01 01 Стърготини, 
стружки и изрезки 
от черни метали

Временно
съхраняване
(Вр.С)

0.001 т. Подмяна на офис 
техника и 
техническо 
поддържане на 
осигурителната 
техника и теле

Твърдо

10 13 02 05* Нехлорирани 
моторни, смазочни 
и масла за зъбни 
предавки на 
минерална основа

Временно
съхраняване
(Вр.С)

0.001 т Подмяна на офис 
техника и 
техническо 
поддържане на 
осигурителната 
техника и теле

Течни, НЗ-Б; 
Н5;Н7;Н14, 
маслени 
субстанции

79. Площадка № ГО 20 с местонахождение: гр. Варна, област: Варна, община Варна, гара 
Варна, (ПЕ Варна).
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На посочената площадка да се извършват дейностите по временно съхраняване 
(Вр.С.) на отпадъците, посочени в таблицата:

Вид на отпадъка

Код Наименование

Дейности, 
кодове *

Количеств
0

(тон/год.)

Произход Състав и 
свойства

№

1 2 3 4 5 6

1 20 01 36 Излязло от употреба 
електрическо и 
електронно 
оборудване, различно 
от упоменатото в 20 01 
21, 20 01 23 и 20 0135 
(изолатори)

Временно
съхраняване
(Вр.С)

2.000 т. Профилактика и 
ремонт на 
контактна мрежа и 
съоръжения с 
ел.захранване

Твърдо

4 1601 18 цветни метали Временно
съхраняване
(Вр.С)

0.800 т. Профилактика и 
ремонт на 
контактна мрежа и 
съоръжения с ел. 
захранване

Твърдо

80.  Площадка №  ГО  21   с  местонахождение:  гр.  Дългопол,  област:  Варна,  община 
Дългопол, (ПЕ Дългопол).

На посочената площадка да се извършват дейностите по временно съхраняване 
(Вр.С.) на отпадъците, посочени в таблицата:

Вид на отпадъка

Код Наименование

Дейности, 
кодове'

Количество 
(тон/год.)

Произход Състав и 
свойства

N

1 2 3 4 5 6

1 20 01 36 Излязло от употреба 
електрическо и 
електронно 
оборудване, различно 
от упоменатото в 20 01 
21, 20 01 23 и 20 01 35 
(изолатори)

Временно
съхраняване
(Вр.С)

0.150 т. Профилактика и 
ремонт на 
контактна мрежа и 
съоръжения с ел. 
захранване

Твърдо

81. Площадка № ГО 22 с местонахождение: с. Синдел, област: Варна, община Аврен, гара 
Синдел.(ПЕ Синдел).

На посочената площадка да се извършват дейностите по временно съхраняване 
(Вр.С.) на отпадъците, посочени в таблицата:

Вид на отпадъка

Код Наименование

Дейности, 
кодове1

Количество
(тон/год.)

Произход Състав и 
свойства

JS
i

1 2 3 4 5 6
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1 20 01 36 Излязло от употреба 
електрическо и 
електронно 
оборудване, различно 
от упоменатото в 20 
0121, 20 01 23 и 20 01 
35 (изолатори)

Временно
съхраняване
(Вр.С)

0.060 т. Профилактика и 
ремонт на контактна 
мрежа и съоръжения 
с ел. захранване

Твърдо

2 16 01 18 Черни метали Временно
съхраняване
(Вр.С)

3.000 т. Профилактика и 
ремонт на контактна 
мрежа и съоръжения 
с ел. захранване

Твърдо

82. Площадка № ГО 23 с местонахождение: гр. Варна, област: Варна, община Варна, Гара 
Варна

На посочената площадка да се извършват дейностите по временно съхраняване 
(Вр.С.) на отпадъците, посочени в таблицата:

Вид на отпадъка

Код Наименование

Дейности, 
кодове *

Количество 
(тон/год.)

Произход Състав и 
свойства

Ki

1 2 3 4 5 6

1 20 0121* Флуоресцентни Временно 0.001т. Подмяна на Съдържание на
тръби и други съхраняване осветителни живак Н4;Н5;Н6;
отпадъци, (Вр.С) тела Н14
съдържащи
живак

2 20 01 35* Излязло от 
употреба 
електрическо и 
електронно 
оборудване, 
различно от 
упоменатото в 20 
0121и20  01 23, 
съдържащо опасни 
компоненти (3)

Временно
съхраняване
(Вр.С)

0.001T. Извършване на 
дейности по 
поддръжка и 
ремонт на жп. 
гарите

Твърдо

3 16 06 05 Други батерии 
акумулатори

Временно
съхраняване
(Вр.С)

0.001 т. Извършване на 
дейности по 
поддръжка и 
ремонт на жп. 
гарите

Твърдо

83. Площадка № ГО 24 с местонахождение: гр. Русе, област: Русе, община Русе, 
ул. Иван Ведър № 18, (работилница ЖПС Русе)

На посочената площадка да се извършват дейностите по временно съхраняване 
(Вр.С.) на отпадъците, посочени в таблицата:

Щ Вид на отпадъка

еиности,

I Количество I      Произход      1       Състав и
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Код Наименование кодове 1 (то н/го д.) свойства

1 2 3 4 5 6

1 16 01 07* Маслени филтри Временно
съхраняване
(Вр.С)

0.001 т. Поддръжка и 
ремонт на 
автомобилния 
парк

Твърдо

2 20 0121* Флуоресцентни 
тръби и други 
отпадъци, 
съдържащи живак

Временно
съхраняване
(Вр.С)

0.001Т. Подмяна на 
осветителни
тела

Съдържание на 
живак 
Н4;Н5;Н6; Н14

3 17 01 01 Бетон (стомано-
бетонни траверси)

Временно
съхраняване
(Вр.С)

0.260 т. Поддръжка и 
ремонт на 
железен път

Твърдо

4 16 0106 Излезли от употреба 
моторни превозни 
средства,които не 
съдържат течности 
или други опасни 
компоненти

Временно
съхраняване
(Вр.С)

1.500 т. Поддръжка и 
ремонт на 
автомобилния 
парк

Твърдо

5 16 06 01* Оловни
акумулаторни
батерии

Временно
съхраняване
(Вр.С)

0.14 т. Поддръжка и 
ремонт на 
автомобилния 
парк

Н4; Н5; Н7 и 
Н14

17 04 05 Желязо и стомана 
(скрап от черни 
метали)

Временно
съхраняване
(Вр.С)

0.500 т. Поддръжка и 
ремонт на 
железен път

Твърдо

16 01 03 Излезли от употреба 
гуми

Временно
съхраняване
(Вр.С)

0.950 т. Поддръжка и 
ремонт на 
автомобилния 
парк

Твърдо

19 12 06* дървесен материал 
съдържащ опасни 
вещества(дървени 
траверси)

Временно
съхраняване
(Вр.С)

0.001 т. Поддръжка и 
ремонт на 
железен път

Твърдо

13 02 08* Други моторни, 
смазочни и масла за 
зъбни предавки

Временно
съхраняване
(Вр.С)

0.050 т. Поддръжка и 
ремонт на 
железен път

Н14

84. Площадка № ГО 25 с местонахождение: гр. Борово, област: Русе, община Борово, гара 
Борово.

На посочената площадка да се извършват дейностите по временно съхраняване 
(Вр.С.) на отпадъците, посочени в таблицата:

Вид на отпадъка

Код Наименование

Дейности, 
кодове J

Количество 
(тон/год.)

Произход Състав и 
свойства

№

1 2 3 4 5 6

1 17 04 05 Желязо и стомана 
(скрап от черни 
метали)

Временно
съхраняване
(Вр.С)

244.83 т. Поддръжка и 
ремонт на 
железен път

Твърдо
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2 19 12 06* дървесен материал 
съдържащ опасни 
вещества(дървени 
траверси)

Временно
съхраняване
(Вр.С)

11.150 т. Поддръжка и 
ремонт на 
железен път

Твърдо

3 17 01 01 Бетон (стомано-
бетонни траверси)

Временно
съхраняване
(Вр.С)

0.260 т. Поддръжка и 
ремонт на 
железен път

Твърдо

85. Площадка № ГО 26с местонахождение: гр. Исперих, област: Разград, община Исперих, 
Гара Исперих

На посочената площадка да се извършват дейностите по временно съхраняване 
(Вр.С.) на отпадъците, посочени в таблицата:

Вид на отпадъка

Код Наименование

Дейности, 
кодове г

Количество 
(тон/год.)

Произход Състав и 
свойства

п

1 2 3 4 5 6

1 17 04 05 Желязо и стомана 
(скрап от черни 
метали)

Временно
съхраняване
(Вр.С)

8.520 т. Поддръжка и 
ремонт на 
железен път

Твърдо

2 19 12 06* дървесен материал 
съдържащ опасни 
вещества(дървени 
траверси)

Временно
съхраняване
(Вр.С)

30.100 т. Поддръжка и 
ремонт на 
железен път

Твърдо

3 1701 01 Бетон (стомано-
бетонни траверси)

Временно
съхраняване
(Вр.С)

0.260 т. Поддръжка и 
ремонт на 
железен път

Твърдо

86. Площадка № ГО 27 с местонахождение: гр. Ветово, област: Русе, община Ветово, 
ул. Кирил и Методи № 4.

На посочената площадка да се извършват дейностите по временно съхраняване 
(Вр.С.) на отпадъците, посочени в таблицата:

Вид на отпадъка

Код Наименование

Дейности, 
кодове *

Количество 
(тон/год.)

Произход Състав и 
свойства

N

1 2 3 4 5 6

1 17 04 05 Желязо и стомана 
(скрап от черни 
метали)

Временно
съхраняване
(Вр.С)

23.14 т. Поддръжка и 
ремонт на 
железен път

Твърдо

2 19 12 06* дървесен материал 
съдържащ опасни 
вещества(дървени 
траверси)

Временно
съхраняване
(Вр.С)

21.950 т. Поддръжка и 
ремонт на 
железен път

Твърдо

3 170101 Бетон (стомано-
бетонни траверси)

Временно
съхраняване
(Вр.С)

0.260 т. Поддръжка и 
ремонт на 
железен път

Твърдо
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87. Площадка № ГО 28 с местонахождение: гр. Русе, област: Русе, община Русе, 
ул. Иван Ведър№ 25.

На посочената площадка да се извършват дейностите по временно съхраняване 
(Вр.С.) на отпадъците, посочени в таблицата:

Вид на отпадъка

Код Наименование

Дейности, 
кодове •

Количество 
(тон/год.)

Произход Състав и 
свойства

П

1 2 3 4 5 6

1 17 04 05 Желязо и стомана 
(скрап от черни
метали)

Временно
съхраняване
(Вр.С)

129 т. Поддръжка и 
ремонт на 
железен път

Твърдо

2 19 12 06* дървесен материал 
съдържащ опасни 
вещества(дървени 
траверси)

Временно
съхраняване
(Вр.С)

1.000 т. Поддръжка и 
ремонт на 
железен път

Твърдо

3 17 0101 Бетон (стомано-
бетонни траверси)

Временно
съхраняване
(Вр.С)

0.260 т. Поддръжка и 
ремонт на 
железен път

Твърдо

88. Площадка № ГО 29 с местонахождение: гр. Русе, област. Русе, община Русе, Гара Русе. 
На посочената площадка да се извършват дейностите по временно съхраняване (Вр.С.) 
на отпадъците, посочени в таблицата:

Вид на отпадъка

Код Наименование

Дейности, 
кодове 4

Количество 
(тон/год.)

Произход Състав и 
свойства

N

1 2 3 4 5 6

1 17 04 05 Желязо и стомана 
(скрап от черни 
метали)

Временно
съхраняване
(Вр.С)

33.86 т. Поддръжка и 
ремонт на 
железен път

Твърдо

2 19 12 06* дървесен материал 
съдържащ опасни 
вещества(дървени 
траверси)

Временно
съхраняване
(Вр.С)

7.750 т. Поддръжка и 
ремонт на 
железен път

Твърдо

3 17 0101 Бетон (стомано-
бетонни траверси)

Временно
съхраняване
(Вр.С)

0.260 т. Поддръжка и 
ремонт на 
железен път

Твърдо

89. Площадка № ГО 30 с местонахождение: гр. Силистра, област: Силистра, община 
Силистра, гара Силистра.

На посочената площадка да се извършват дейностите по временно съхраняване 
(Вр.С.) на отпадъците, посочени в таблицата:
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Вид на отпадъка

Код Наименование

Дейности, 
кодове *

Количество 
(тон/год.)

Произход Състав и 
свойства

№

1 2 3 4 5 6

1 17 04 05 Желязо и стомана 
(скрап от черни 
метали)

Временно
съхраняване
(Вр.С)

4.385 т. Поддръжка и 
ремонт на 
железен път

Твърдо

2 19 12 06* дървесен материал 
съдържащ опасни 
вещества(дървени 
траверси)

Временно
съхраняване
(Вр.С)

42.600 т. Поддръжка и 
ремонт на 
железен път

Твърдо

3 17 01 01 Бетон (стомано-
бетонни траверси)

Временно
съхраняване
(Вр.С)

0.260 т. Поддръжка и 
ремонт на 
железен път

Твърдо

90. Площадка № ГО 31 с местонахождение: гр. Разград, област: Разград, община Разград, 
Гара Разград

На посочената площадка да се извършват дейностите по временно съхраняване 
(Вр.С.) на отпадъците, посочени в таблицата:

Вид на отпадъка

Код Наименование

Дейности, 
кодове *

Количество
(тон/год.)

Произход Състав и 
свойства

№

1 2 3 4 5 6

1 17 04 05 Желязо и стомана 
(скрап от черни 
метали)

Временно
съхраняване
(Вр.С)

46.896 т. Поддръжка и 
ремонт на 
железен път

Твърдо

2 19 12 06* дървесен материал 
съдържащ опасни 
вещества(дървен и 
траверси)

Временно
съхраняване
(Вр.С)

16.400 т. Поддръжка и 
ремонт на 
железен път

Твърдо

3 170101 Бетон (стомано-
бетонни 
траверси)

Временно
съхраняване
(Вр.С)

0.260 т. Поддръжка и 
ремонт на 
железен път

Твърдо

91. Площадка № ГО 32с местонахождение: гр. Русе, област: Русе, община Русе, 
бул. Тутракан № 64.

На посочената площадка да се извършват дейностите по временно съхраняване 
(Вр.С.) на отпадъците, посочени в таблицата:

Вид на отпадъка

Код Наименование

Дейности, 
кодове1

Количество 
(тон/год.)

Произход Състав и 
свойства

п

1 2 3 4 5 6
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1 17 04 05 Желязо и стомана 
(скрап от черни 
метали)

Временно
съхраняване
(Вр.С)

6 т. Поддръжка и 
ремонт на 
железен път

Твърдо

2 19 12 06* дървесен материал 
съдържащ опасни 
вещества(дървен и 
траверси)

Временно
съхраняване
(Вр.С)

3.600 т. Поддръжка и 
ремонт на 
железен път

Твърдо

3 17 0101 Бетон (стомано-
бетонни 
траверси)

Временно
съхраняване
(Вр.С)

0.260 т. Поддръжка и 
ремонт на 
железен път

Твърдо

92. Площадка № ГО 33 с местонахождение: гр. Борово, област: Русе, община Борово, 
(ПЕ Борово).

На посочената площадка да се извършват дейностите по временно съхраняване 
(Вр.С.) на отпадъците, посочени в таблицата:

Вид на отпадъка

Код Наименование

Дейности, 
кодове1

Количество 
(то н/го д.)

Произход Състав и 
свойства

№

1 2 3 4 5 6

1 20 01 36 Излязло от употреба 
електрическо и 
електронно 
оборудване, различно 
от упоменатото в 20 
0121, 20 01 23 и 20 01 
35 (изолатори)

Временно
съхраняване
(Вр.С)

0.07 т. Профилактика и 
ремонт на 
контактна 
мрежа и 
съоръжения с 
ел.захранване

Твърдо

93. Площадка № ГО 34 с местонахождение: гр. Русе, област: Русе, община Русе, (ПЕ Русе).
На посочената площадка да се извършват дейностите по временно съхраняване 

(Вр.С.) на отпадъците, посочени в таблицата:

Вид на отпадъка

Код Наименование

Дейности, 
кодове J

Количество 
(тон/год.)

Произход Състав и 
свойства

M
i

1 2 3 4 5 6

1 20 01 36 Излязло от употреба 
електрическо и 
електронно 
оборудване, различно 
от упоменатото в 20 
0121, 20 0 1 2 3 и2 0  01 
35 (изолатори)

Временно
съхраняване
(Вр.С)

0.150 т. Профилактика и 
ремонт на 
контактна 
мрежа и 
съоръжения с 
ел. захранване

Твърдо
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94. Площадка № ГО 35 с местонахождение: гр. Ветово, област: Русе, община Ветово, 
(ПЕ Ветово).

На посочената площадка да се извършват дейностите по временно съхраняване 
(Вр.С.) на отпадъците, посочени в таблицата:

Вид на отпадъка

Код Наименование

Дейности, 
кодове'

Количество 
(тон/год.)

Произход Състав и 
свойства

N

1 2 3 4 5 6

1 20 01 36 Излязло от 
употреба 
електрическо и 
електронно 
оборудване, 
различно от 
упоменатото в 20 
01 21, 20 01 23 и 
20 0135 
(изолатори)

Временно
съхраняване
(Вр.С)

0.100 т. Профилактика и 
ремонт на 
контактна 
мрежа и 
съоръжения с 
ел.захранване

Твърдо

2 16 01 17 черни метали Временно
съхраняване
(Вр.С)

0.100 т. Профилактика и 
ремонт на 
контактна 
мрежа и 
съоръжения с 
ел.захранване

Твърдо

95. Площадка № ГО 36 с местонахождение: гр. Самуил, област: Разград, община Самуил, 
(ПЕ Самуил).

На посочената площадка да се извършват дейностите по временно съхраняване 
(Вр.С.) на отпадъците, посочени в таблицата:

Вид на отпадъка

Код Наименование

Дейности, 
кодове1

Количество 
(тон/год.)

Произход Състав и 
свойства

№

1 2 3 4 5 6

1 20 01 36 Излязло от употреба 
електрическо и 
електронно 
оборудване, различно 
от упоменатото в 20 
01 21, 20 01 23 и2 0
01 35 (изолатори)

Временно
съхраняване
(Вр.С)

0.070 т. Профилактика и 
ремонт на 
контактна мрежа и 
съоръжения с ел. 
захранване

Твърдо

96. Площадка № ГО 37 с местонахождение: гр. Русе, област: Русе, община Русе, ул. Гара 
Русе
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На посочената площадка да се извършват дейностите по временно съхраняване 
(Вр.С.) на отпадъците, посочени в таблицата:

Вид на отпадъка

Код Наименование

Дейности, 
кодове'

Количество 
(тон/год.)

Произход Състав и 
свойства

J*

1 2 3 4 5 6

1 200121* Флуоресцентни 
тръби и други 
отпадъци, 
съдържащи живак

Временно
съхраняване
(Вр.С)

0.001т. Подмяна на 
осветителни 
тела

Съдържание на 
живак Н4;Н5;Н6; 
Н14

2 16 02 13* Излязло от 
употреба 
оборудване, 
съдържащо опасни 
компоненти (3) 
различно от 
упоменатото в 16 02 
09 и 16 02 12

Временно
съхраняване
(Вр.С)

0.001Т. Извършване на 
дейности по 
поддръжка и 
ремонт на жп. 
гарите

Твърдо

3 16 06 05 Други батерии 
акумулатори

Временно
съхраняване
(Вр.С)

0.002 т. Извършване на 
дейности по 
поддръжка и 
ремонт на жп. 
гарите

Твърдо

97. Площадка № ГО 38 с местонахождение: гр. Шумен, област: Шумен, община Шумен, ул. 
Станционна№ 12,

На посочената площадка да се извършват дейностите по временно съхраняване 
(Вр.С.) на отпадъците, посочени в таблицата:

Вид на отпадъка

Код Наименование

Дейности, 
кодове х

Количество 
(тон/год.)

Произход Състав и 
свойства

Х
<

1 2 3 4 5 6

1 20 01 21* Флуоресцентни 
тръби и други 
отпадъци, 
съдържащи живак

Временно
съхраняване
(Вр.С)

0.001т. Подмяна на 
осветителни 
тела

Съдържание на 
живак 
Н4;Н5;Н6; Н14

2 16 06 01* Оловни
акумулаторни 
батерии

Временно
съхраняване
(Вр.С)

0.120 т. Поддръжка и 
ремонт на 
автомобилния 
парк

Н4; Н5; Н7 и 
Н14

3 16 01 03 Излезли от 
употреба гуми

Временно
съхраняване
(Вр.С)

0.100 т. Поддръжка и 
ремонт на 
автомобилния 
парк

Твърдо

4 12 01 01 Стърготини, 
стружки и изрезки 
от черни метали

Временно
съхраняване
(Вр.С)

0.001 т. Поддръжка и 
ремонт на 
железен път

твърдо
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5 13 02 05* Не хлорирани Временно 0.110 т Поддръжка и Течни, НЗ-Б;
моторни, смазочни съхраняване ремонт на Н5;Н7;Н14,

и масла за зъбни (Вр.С) железен път маслени
предавки на субстанции

минерална основа

98. Площадка № ГО 39 с местонахождение: гр. Попово, област: Търговище, община 
Попово, гара Попово

На посочената площадка да се извършват дейностите по временно съхраняване 
(Вр.С.) на отпадъците, посочени в таблицата:

Вид на отпадъка

Код Наименование

Дейности, 
кодове г

Количество 
(тон/год.)

Произход Състав и 
свойства

Ni

1 2 3 4 5 6

1 17 02 01 дървесен материал 
(дървени траверси)

Временно
съхраняване
(Вр.С)

14.400 т. Поддръжка и 
ремонт на 
железен път

Твърдо

2 170101 Бетон (стомано-
бетонни траверси)

Временно
съхраняване
(Вр.С)

168.000 т. Поддръжка и 
ремонт на 
железен път

твърдо

99. Площадка № ГО 40 с местонахождение: гр. Търговище, област: Търговище, община 
Търговище, Гара Търговище

На посочената площадка да се извършват дейностите по временно съхраняване 
(Вр.С.) на отпадъците, посочени в таблицата:

Вид на отпадъка

Код Наименование

Дейности, 
кодове 1

Количество 
(тон/год.)

Произход Състав и 
свойства

№

1 2 3 4 5 6

1 17 02 01 дървесен материал 
(дървени траверси)

Временно
съхраняване
(Вр.С)

4.400 т. Поддръжка и 
ремонт на 
железен път

Твърдо

2 17 01 01 Бетон (стомано-
бетонни траверси)

Временно
съхраняване
(Вр.С)

7.000 т. Поддръжка и 
ремонт на 
железен път

твърдо

100. Площадка № ГО 41 с местонахождение: гр. Хан Крум, област: Шумен, община 
Велики Преслав, Гара Хан Крум

На посочената площадка да се извършват дейностите по временно съхраняване 
(Вр.С.) на отпадъците, посочени в таблицата:
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Вид на отпадъка

Код Наименование

Дейности, 
кодове1

Количество 
(тон/год.)

Произход Състав и 
свойства

J€

1 2 3 4 5 6

1 17 02 01 дървесен материал 
(дървени траверси)

Временно
съхраняване
(Вр.С)

0.080 т. Поддръжка и 
ремонт на 
железен път

Твърдо

2 17 01 01 Бетон (стомано-
бетонни траверси)

Временно
съхраняване
(Вр.С)

46.000 т. Поддръжка и 
ремонт на 
железен път

твърдо

101. Площадка № ГО 42 с местонахождение: гр. Шумен, област: Шумен, община Шумен, 
ул. Стационна № 1.

На посочената площадка да се извършват дейностите по временно съхраняване 
(Вр.С.) на отпадъците, посочени в таблицата:

Вид на отпадъка

Код Наименование

Дейности, 
кодове *

Количество 
(тон/год.)

Произход Състав и 
свойства

Ki

1 2 3 4 5 6

1 17 02 01 дървесен материал 
(дървени траверси)

Временно
съхраняване
(Вр.С)

3.500 т. Поддръжка и 
ремонт на 
железен път

Твърдо

2 17 01 01 Бетон (стомано-
бетонни траверси)

Временно
съхраняване
(Вр.С)

155.000 т. Поддръжка и 
ремонт на 
железен път

твърдо

102. Площадка № ГО 43 с местонахождение: гр. Каспичан, област: Шумен, община 
Каспичан, ул. Мадарски конник № 28

На посочената площадка да се извършват дейностите по временно съхраняване 
(Вр.С.) на отпадъците, посочени в таблицата:

Вид на отпадъка

Код Наименование

Дейности, 
кодове г

Количество 
(тон/год.)

Произход Състав и 
свойства

п

1 2 3 4 5 6

1 17 02 01 дървесен материал 
(дървени траверси)

Временно
съхраняване
(Вр.С)

4.400 т. Поддръжка и 
ремонт на 
железен път

Твърдо

2 17 0101 Бетон (стомано-
бетонни траверси)

Временно
съхраняване
(Вр.С)

30.000 т. Поддръжка и 
ремонт на 
железен път

Твърдо
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103. Площадка № ГО 44с местонахождение: с. Хитрино, област: Шумен, община Хитрино, 
ул. Еделвайс № 3,

На посочената площадка да се извършват дейностите по временно съхраняване 
(Вр.С.) на отпадъците, посочени в таблицата:

Вид на отпадъка

Код Наименование

Дейности, 
кодове'

Количество 
(тон/год.)

Произход Състав и 
свойства

№

1 2 3 4 5 6

1 17 02 01 дървесен материал 
(дървени траверси)

Временно
съхраняване
(Вр.С)

0.080 т. Поддръжка и 
ремонт на 
железен път

Твърдо

2 1701 01 Бетон (стомано-
бетонни траверси)

Временно
съхраняване
(Вр.С)

74.000 т. Поддръжка и 
ремонт на 
железен път

Твърдо

104. Площадка № ГО 45 с местонахождение: гр. Смядово, област: Шумен, община
Смядово,
Гара Смядово

На посочената площадка да се извършват дейностите по временно съхраняване 
(Вр.С.) на отпадъците, посочени в таблицата:

Вид на отпадъка

Код Наименование

Дейности, 
кодове *

Количество 
(тон/год.)

Произход Състав и 
свойства

N

1 2 3 4 5 6

1 17 02 01 дървесен материал 
(дървени траверси)

Временно
съхраняване
(Вр.С)

9.500 т. Поддръжка и 
ремонт на 
железен път

Твърдо

2 1701 01 Бетон (стомано-
бетонни траверси)

Временно
съхраняване
(Вр.С)

2.300 т. Поддръжка и 
ремонт на 
железен път

Твърдо

105. Площадка № ГО 46 с местонахождение: Славяново, област: Търговище, община 
Попово, Гара Славяново.

На посочената площадка да се извършват дейностите по временно съхраняване 
(Вр.С.) на отпадъците, посочени в таблицата:

Вид на отпадъка

Код Наименование

Дейности, 
кодове г

Количество 
(тон/год.)

Произход Състав и 
свойства

№

1 2 3 4 5 6
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1 20 01 36 Излязло от 
употреба 
електрическо и 
електронно 
оборудване, 
различно от 
упоменатото в 20 
0121, 20 01 23 и 20 
0135 (изолатори)

Временно
съхраняване
(Вр.С)

0.300 т. Профилактика и 
ремонт на 
контактна 
мрежа и 
съоръжения с 
ел. захранване

Твърдо

106. Площадка № ГО 47 с местонахождение: гр. Търговище, област: Търговище, община 
Търговище, Гара Търговище.

На посочената площадка да се извършват дейностите по временно съхраняване 
(Вр.С.) на отпадъците, посочени в таблицата:

Вид на отпадъка

Код Наименование

Дейности, 
кодове *

Количество
(тон/год.)

Произход Състав и 
свойства

№

1 2 3 4 5 6

1 20 01 36 Излязло от употреба 
електрическо и 
електронно 
оборудване, различно 
от упоменатото в 20 
0121, 20 01 23 и 20 01 
35 (изолатори)

Временно
съхраняване
(Вр.С)

0.050 т. Профилактика и 
ремонт на 
контактна 
мрежа и 
съоръжения с 
ел. захранване

Твърдо

107. Площадка № ГО 48 с местонахождение: гр. Шумен, област. Шумен, община Шумен, 
Гара Шумен.

На посочената площадка да се извършват дейностите по временно съхраняване 
(Вр.С.) на отпадъците, посочени в таблицата:

Вид на отпадъка

Код Наименование

Дейности, 
кодове'

Количество 
(тон/год.)

Произход Състав и 
свойства

№

1 2 3 4 5 6

1 20 01 36 Излязло от употреба 
електрическо и 
електронно 
оборудване, различно 
от упоменатото в 20 
0121, 20 01 23 и 20 01 
35(изолатори)

Временно
съхраняване
(Вр.С)

0.300 т. Профилактика и 
ремонт на 
контактна 
мрежа и 
съоръжения с 
ел. захранване

Твърдо
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108. Площадка № ГО 49 с местонахождение: гр. Каспичан, област: Шумен, община 
Каспичан, Гара Каспичан.

На посочената площадка да се извършват дейностите по временно съхраняване 
(Вр.С.) на отпадъците, посочени в таблицата:

Вид на отпадъка

Код Наименование

Дейности, 
кодове *

Количество 
(тон/год.)

Произход Състав и 
свойства

N

1 2 3 4 5 6

1 20 01 36 Излязло от употреба 
електрическо и 
електронно 
оборудване, различно 
от упоменатото в 20 01 
21, 20 01 23 и 20 01 35 
(изолатори)

Временно
съхраняване
(Вр.С)

0.060 т. Профилактика и 
ремонт на 
контактна 
мрежа и 
съоръжения с 
ел.захранване

Твърдо

109. Площадка № ГО 50 с местонахождение: гр. Шумен, област. Шумен, община Шумен, 
Гара Шумен.

На посочената площадка да се извършват дейностите по временно съхраняване 
(Вр.С.) на отпадъците, посочени в таблицата:

Вид на отпадъка

Код Наименование

Дейности, 
кодове 1

Количеств
0

(тон/год.)

Произход Състав и 
свойства

К
>

1 2 3 4 5 6

1 20 0121* Флуоресцентни тръби и 
други отпадъци, 
съдържащи живак

Временно
съхраняване
(Вр.С)

0.001т. Подмяна на 
осветителни 
тела

Съдържание на 
живак Н4;Н5;Н6; 
Н14

2 20 01 35* Излязло от употреба 
електрическо и 
електронно 
оборудване, различно 
от упоменатото в 20 01 
21 и20 01 23, 
съдържащо опасни 
компоненти (3)

Временно
съхраняване
(Вр.С)

0.001T. Извършване на 
дейности по 
поддръжка и 
ремонт на жп. 
гарите

Твърдо

3 16 06 05 Други батерии
акумулатори

Временно
съхраняване
(Вр.С)

0.001 т. Извършване на 
дейности по 
поддръжка и 
ремонт на жп. 
гарите

Твърдо

110. Площадка № ГО 51  с местонахождение: гр. Горна Оряховица, област: Велико 
Търново, община Горна Оряховица, ул. Антон Страшимиров № 4.

На посочената площадка да се извършват дейностите по временно съхраняване 
(Вр.С.) на отпадъците, посочени в таблицата:
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Вид на отпадъка

Код Наименование

Дейности, 
кодове*

Количеств
0

(тон/год.)

Произход Състав и 
свойства

№

1 2 3 4 5 6

1 20 0121* Флуоресцентни 
тръби и други 
отпадъци, 
съдържащи живак

Временно
съхраняване
(Вр.С)

0.001т. Подмяна на 
осветителни 
тела

Съдържание на 
живак Н4; 
Н5;Н6; Н14

2 16 06 01* Оловни
акумулаторни
батерии

Временно
съхраняване
(Вр.С)

0.020 т. Поддръжка и 
ремонт на 
автомобилния 
парк

Н4; Н5; Н7 и 
Н14

3 16 01 03 Излезли от употреба 
гуми

Временно
съхраняване
(Вр.С)

0.600 т. Поддръжка и 
ремонт на 
автомобилния 
парк

Твърдо

4 12 01 01 Стърготини, 
стружки и изрезки 
от черни метали

Временно
съхраняване
(Вр.С)

0.001 т. Поддръжка и 
ремонт на 
железен път

твърдо

111. Площадка № ГО 52 с местонахождение: гр. Полски Тръмбеш, област: Велико 
Търново, община Полски Тръмбеш , ул. Отец Паисий № 2.

На посочената площадка да се извършват дейностите по временно съхраняване 
(Вр.С.) на отпадъците, посочени в таблицата:

Вид на отпадъка

Код Наименование

Дейности, 
кодове *

Количество 
(тон/год.)

Произход Състав и 
свойства

J4"!

1 2 3 4 5 6

1 17 02 01 дървесен материал 
(дървени траверси)

Временно
съхраняване
(Вр.С)

50.850 т. Поддръжка и 
ремонт на 
железен път

Твърдо

112. Площадка № ГО 53 с местонахождение: гр. Стражица, област: Велико Търново, 
община Стражица, Гара Стражица.

На посочената площадка да се извършват дейностите по временно съхраняване 
(Вр.С.) на отпадъците, посочени в таблицата:

Вид на отпадъка

Код Наименование

Дейности, 
кодове'

Количество 
(тон/год.)

Произход Състав и 
свойства

п

1 2 3 4 5 6

1 17 01 01 Бетон (стомано-
бетонни траверси)

Временно
съхраняване
(Вр.С)

0.260 т. Поддръжка и 
ремонт на 
железен път

Твърдо
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113. Площадка № ГО 54 с местонахождение: гр. Велико Търново, област. Велико Търново, 
община Велико Търново, Гара Велико Търново.

На посочената площадка да се извършват дейностите по временно съхраняване 
(Вр.С.) на отпадъците, посочени в таблицата:

Вид на отпадъка

Код Наименование

Дейности, 
кодове*

Количество 
(тон/год.)

Произход Състав и 
свойства

Ni

1 2 3 4 5 6

1 19 1001 Отпадъци от 
желязо и стомана

Временно
съхраняване
(Вр.С)

7.700 т. Поддръжка и 
ремонт на 
железен път

Твърдо

114. Площадка № ГО 55 с местонахождение: гр. Горна Оряховица, област: Велико 
Търново, община Горна Оряховица, ул. Харалампи Стоянов № 44 А.

На посочената площадка да се извършват дейностите по временно съхраняване 
(Вр.С.) на отпадъците, посочени в таблицата:

Вид на отпадъка

Код Наименование

Дейности, 
кодове'

Количество 
(тон/год.)

Произход Състав и 
свойства

№

1 2 3 4 5 6

1 17 04 05 Желязо и стомана 
(скрап от черни 
метали)

Временно
съхраняване
(Вр.С)

13.746 т. техническо 
поддържане на 
осигурителната 
техника и теле-
комуникационнит е 
системи и 
устройства

Твърдо

2 20 0121* Флуоресцентни 
тръби и други 
отпадъци, 
съдържащи живак

Временно
съхраняване
(Вр.С)

0.001т. Подмяна на 
осветителни тела

Съдържание 
на живак 
Н4;Н5;Н6; 
Н14

3 16 02 15* Опасни компоненти 
отстранени от 
излязло от употреба 
оборудване 
(електронно 
оборудване)

Временно
съхраняване
(Вр.С)

0.001 т. Подмяна на офис 
техника и 
техническо 
поддържане на 
осигурителната 
техника и теле-
комуникационните 
системи и 
устройства

Твърди Н7 и 
Н14

4 16 06 01* Оловни
акумулаторни
батерии

Временно
съхраняване
(Вр.С)

4.322 т. Поддръжка и 
ремонт на 
автомобилния 
парк

Н4; Н5; Н7 и 
Н14
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5 20 01 35* Излязло от употреба 
електрическо и 
електронно 
оборудване, различно 
от упоменатото в 20 
01 21 и 20 01 23, 
съдържащо опасни 
компоненти (3)

Временно
съхраняване
(Вр.С)

0.001Т. Подмяна на офис 
техника и 
техническо 
поддържане на 
осигурителната 
техника и теле-
комуникацион-
ните системи и 
устройства

Твърдо

6 16 06 02* Ni-Cd батерии Временно
съхраняване
(Вр.С)

0.001Т. техническо 
поддържане на 
осигурителната 
техника и теле-
комуникацион-
ните системи и 
устройства

Н4;Н5;Н7и 
Н14

7 17 04 01 Мед, бронз, месинг 
(цветни метали)

Временно
съхраняване
(Вр.С)

1.595 т. Подмяна на офис 
техника и 
техническо 
поддържане на 
осигурителната 
техника и теле

Твърдо

115. Площадка № ГО 56 с местонахождение: гр.    Горна Оряховица, област: Велико 
Търново, община Горна Оряховица, Гара Горна Оряховица.

На посочената площадка да се извършват дейностите по временно съхраняване 
(Вр.С.) на отпадъците, посочени в таблицата:

Вид на отпадъка

Код Наименование

Дейности, 
кодове •

Количество 
(тон/год.)

Произход Състав и 
свойства

п

1 2 3 4 5 6

1 12 01 01 Стърготини, 
стружки и изрезки 
от черни метали

Временно
съхраняване
(Вр.С)

0.005 т. Поддръжка и 
ремонт на 
железен път

Твърдо

116. Площадка № ГО 57 с местонахождение: гр. Горна Оряховица, област: Велико 
Търново, община Горна Оряховица, (ПЕ Горна Оряховица).

На посочената площадка да се извършват дейностите по временно съхраняване 
(Вр.С.) на отпадъците, посочени в таблицата:

Вид на отпадъка

Код Наименование

Дейности, 
кодове *

Количество 
(тон/год.)

Произход Състав и 
свойства

Х
<

1 2 3 4 5 6
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1 20 0136 Излязло от 
употреба 
електрическо и 
електронно 
оборудване, 
различно от 
упоменатото в 20 
0121, 20 01 23 и 20 
0135 (изолатори)

Временно
съхраняване
(Вр.С)

1.000 т. Профилактика и 
ремонт на 
контактна 
мрежа и 
съоръжения с 
ел.захранване

Твърдо

117. Площадка № ГО 58 с местонахождение: гр. Трявна, област: Габрово, община Трявна, 
Гара Трявна.

На посочената площадка да се извършват дейностите по временно съхраняване 
(Вр.С.) на отпадъците, посочени в таблицата:

Вид на отпадъка

Код Наименование

Дейности, 
кодове *

Количество 
(тон/год.)

Произход Състав и 
свойства

№
.

1 2 3 4 5 6

1 20 01 36 Излязло от употреба 
електрическо и 
електронно оборудване, 
различно от 
упоменатото в 20 01 21, 
20 01 23 и 20 01 35 
(изолатори)

Временно
съхраняване
(Вр.С)

0.005 т. Профилактика и 
ремонт на 
контактна 
мрежа и 
съоръжения с 
ел.захранване

Твърдо

118. Площадка № ГО 59 с местонахождение: гр. Горна Оряховица, област: Велико 
Търново, община Горна Оряховица, ул. Антон Страшимиров № 14 (ПЕ Горна Оряховица)

На посочената площадка да се извършват дейностите по временно съхраняване 
(Вр.С.) на отпадъците, посочени в таблицата:

Вид на отпадъка

Код Наименование

Дейности, 
кодове*

Количество 
(тон/год.)

Произход Състав и 
свойства

№

1 2 3 4 5 6

1 20 01 36 Излязло от употреба 
електрическо и 
електронно 
оборудване, различно 
от упоменатото в 20 01 
21, 20 01 23 и 20 01 35 
(изолатори)

Временно
съхраняване
(Вр.С)

1.200 т. Профилактика и 
ремонт на контактна 
мрежа и
съоръжения с ел. 
захранване

Твърдо
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2 16 01 17 черни метали Временно
съхраняване
(Вр.С)

12.300 т. Профилактика и 
ремонт на контактна 
мрежа и
съоръжения с ел. 
захранване

Твърдо

3 1601 18 Цветни метали Временно
съхраняване
(Вр.С)

14.800 т. Профилактика и 
ремонт на контактна 
мрежа и
съоръжения с ел. 
захранване

Твърдо

4 20 0121* Флуоресцентни тръби Временно О.ОЮт. Подмяна на Съдържание
и други отпадъци, 
съдържащи живак

съхраняване 
(Вр.С)

осветителни тела на живак
Н4;Н5;Н6;
Н14

5 16 01 03 Излезли от употреба 
гуми

Временно
съхраняване
(Вр.С)

0.005 т. Поддръжка и ремонт 
на автомобилния 
парк

Твърдо

119. Площадка № ГО 60 с местонахождение: гр.    Горна Оряховица, област: Велико 
Търново, община Горна Оряховица, Гара Горна Оряховица.

На посочената площадка да се извършват дейностите по временно съхраняване 
(Вр.С.) на отпадъците, посочени в таблицата:

Вид на отпадъка

Код Наименование

Дейности, 
кодове J

Количество 
(тон/год.)

Произход Състав и свойстваN

1 2 3 4 5 6

1 200121* Флуоресцентни тръби и 
други отпадъци, 
съдържащи живак

Временно
съхраняване
(Вр.С)

0.001т. Подмяна на 
осветителни
тела

Съдържание на 
живак Н4;Н5;Н6; 
Н14

2 20 01 35* Излязло от употреба 
електрическо и електронно 
оборудване, различно от 
упоменатото в 20 01 21 и 20 
01 23, съдържащо опасни 
компоненти (3)

Временно
съхраняване
(Вр.С)

0.001T. Извършване на 
дейности по 
поддръжка и 
ремонт на жп. 
гарите

Твърдо

3 16 06 05 Други батерии 
акумулатори

Временно
съхраняване
(Вр.С)

0.001 т. Извършване на 
дейности по 
поддръжка и 
ремонт на жп. 
гарите

Твърдо

120. Площадка № ГО 61с местонахождение: с.Завет, област: Бургас, община Сунгуларе, 
Гара Завет (ПЕ Завет).

На посочената площадка да се извършват дейностите по временно съхраняване 
(Вр.С.) на отпадъците, посочени в таблицата:

"Ж Вид на отпадъка Дейности,   I Количеств I       Произход        I Състав и свойства
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Код Наименование кодове * 0
(тон/год.-)

1 2 3 4 5 6

1 16 02 14 Излязло от употреба 
оборудване, различно от 
упоменатото в кодове от 
16 02 09 до 16 02 13 
(изолатори)

Временно
съхраняване
(Вр.С)

0.060 т. Поддръжка и 
ремонт на 
железен път

Твърдо

Условията за извършване на посочените дейностите се съдържат в точка II от това 
решение и са неразделна част от него.
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II. УСЛОВИЯ

по т. I от Решение № 00 - ДО - 283 - 00 от 15.06.2009 г. 
на Министъра на околната среда и водите.

На основание чл. 42, ал. 2 определям дейностите по временно   съхраняване (Вр.С.) на
отпадъци да се извършват при следните

УСЛОВИЯ:

1. Площадките, на които ще се извършват дейностите да са със следните характеристики:
Генерираните отпадъци от поделенията на НК "ЖИ" да се събират и временно съхраняват
в специално отредени за целта площадки, отговарящи на нормативните изисквания -
бетонирани и заградени площадки, обособени помещения, навеси, варели, метални палета,
стелажи, пластмасови съдове и др.
2. Дейностите да се извършват в следните съоръжения и инсталации със следния
капацитет:

Дейността временно съхраняване на отпадъците да се извършва в подходящи 
контейнери и съдове на всяка площадка. Да се ползват подемни кранове за стружки, 
машини за чупене и пресоване на стружки, електрокари и мотокари за извозване до 
буферните складове и други.

Периодично, при набиране на определени количества отпадъци, същите да се 
предават на лица, притежаващи разрешение и/или регистрационен документ по чл. 12 от 
ЗУО за дейности с отпадъци или на лицензирани лица за извършване на търговска дейност 
с отпадъци от черни и цветни метали.
3. Измерването и контролирането на количествата на образуваните отпадъци ще се
извършват посредством средства за измерване от съответната лицензирана фирма, на
която се предават и ще се документират в отчетната книга.

За образуваните отпадъци да се изготвят годишни отчети, съгласно действащата 
нормативна база.
4. Да се прилагат следните технологии и/или методи по видове дейности: временното 
съхранение на отпадъците да е в съответствие с изискванията на действащата нормативна 
уредба;
5. От извършването на дейностите по оползотворяване/обезвреждане на отпадъците да се 
получават следните видове и количества отпадъци и/или крайни продукти: Дружеството не 
извършва дейности по оползотворяване/обезвреждане на отпадъци.
6. Дейностите да се извършват най-малко от 141 броя работници (отговорник на
площадката) и 22 бр. управленски персонал (еколог към съответното поделение).

Списък на необходимия управленски персонал по длъжности, задължения, 
квалификация и брой е посочен в приложенията към раздел III, т 6.2 от Фирмена програма 
за управление на отпадъците на НК "Железопътна инфраструктура".
7. Да се предприемат мерките за сигурност, заложени в аварийния план при извършване
на дейност временно съхраняване на производствени и опасни отпадъци, генерирани от
дейността на поделенията на Национална компания "Железопътна инфраструктура".

Описанието и характеристиката на мерките за сигурност и/или планът за действие при 
аварийни ситуации, които ще се осъществяват за времето на действие на разрешението за 
дейности по отпадъците.
8. Да се осъществява следният контрол и мониторинг по компоненти и фактори на
околната среда: не се изисква специален контрол и мониторинг по компоненти и фактори
на околната среда.
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Контролът по изпълнение на дейността по управление на отпадъците да се 
извършва от лицата, определени със съответните заповеди, в това число и специалисти от 
отдел „Екология" на НК "ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА".

9. При закриването на площадката /прекратяването на дейността да се предприемат
действия, свързани с безопасното ликвидиране на дейността и възстановяването
(рекултивацията) на терена - не се предвижда закриване на фирмени площадки в срока на
действие на настоящото разрешение.

10. При извършване на дейностите по отпадъците да се спазват и следните
допълнителни условия:

10.1. Образуваните от дейността на дружеството отпадъци да се предават на лица, 
притежаващи разрешение и/или регистрационен документ по чл.12 от ЗУО за дейности с 
отпадъци или комплексно разрешително, издадено по реда на Глава седма, раздел II от 
Закона за опазване на околната среда за по-нататъшно оползотворяване и/или 
обезвреждане въз основа на сключени писмени договори, съгласно изискванията на чл.5, 
ал.2 от ЗУО.

10.2. Образуваните метални отпадъци от дейността на дружеството да се предават 
на лица, притежаващи лиценз за извършване на търговска дейност с отпадъци от черни и 
цветни метали,

10.3. Акумулаторните батерии да се съхраняват цели и да не се допуска изхвърляне 
и/или изливане на електролит.

10.4. Излезлите от употреба луминесцентни и живачни лампи да се съхраняват в 
съответствие с изискванията на Наредбата за изискванията за пускане на пазара на 
електрическо и електронно оборудване и третиране и транспортиране на отпадъци от 
електрическо и електронно оборудване (ДВ, бр. 36 от 2006 г.).

10.5. При предаване на опасни отпадъци да се попълва транспортна карта
(Приложение № 4) и отчетна книга за образувани отпадъци, съгласно Наредба № 9 за реда
и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и за
реда за водене на публичния регистър на издадените разрешения, регистрационните
документи и на закритите обекти и дейности (ДВ, бр. 95 от 2004г.);

10.6. При продължаване на дейността на площадките в срок до два месеца преди
изтичане на настоящото разрешение, да се подаде заявление за продължаване на срока му,
съгласно чл. 44 от ЗУО.

Решението на Министъра на околната среда и водите може да се обжалва пред 
Върховния административен съд по реда на Административно процесуалния кодекс в 14-
дневен срок от неговото съобщаване.
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РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

РЕШЕНИЕ

№ 00 - ДО - 283 - 00 от 15.06.2009 г.

На основание чл. 42, ал. 1 във връзка с чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за управление на отпадъците,

РАЗРЕШАВАМ

за срок от 15.06.2009 г. до 15.06.2014 г.

на    НАЦИОНАЛНА    КОМПАНИЯ    "ЖЕЛЕЗОПЪТНА    ИНФРАСТРУКТУРА",

БУЛСТАТ: 130823243, с адрес на управлението: област София, община Сердика, гр. София 1233, бул. „Мария Луиза" №110, с лице, отговорно за управлението: Антон Петков Гинев, адрес: област София, община Сердика, гр.София 1233, бул. „Мария Луиза", №110, сл. тел: (02)932 60 01, факс (02) 932 64 44.

I. Да извършва дейности по временно   съхраняване (Вр.С.) на отпадъци на обекти:

1.1. Площадки в поделения на НК "ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"по региони, както следва:

РЕГИОН СОФИЯ

1. Площадка № СФ1 с местонахождение: гр. София, област: София град, община: Панчарево, Гара Казичене.

На посочената площадка да се извършват дейностите по временно  съхраняване (Вр.С.) на отпадъците, посочени в таблицата:

		№

		Вид на отпадъка

		Дейности, кодове'

		Количество (тон/год.)

		Произход

		Състав и свойства



		

		Код

		Наименование

		

		

		

		



		

		1

		2

		3

		4

		5

		6



		1

		16 01 22

		компоненти, не упоменати другаде (гумени подложки)

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		0.265 т.

		Поддръжка и ремонт на железен път

		Твърдо



		2

		17 02 01

		дървесен материал (дървени траверси)

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		33.44 т.

		Поддръжка и ремонт на железен път

		Твърдо





1

		3

		17 01 01

		Бетон (стоманобетонни траверси)

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		476 т.

		Поддръжка и ремонт на железен път

		Твърдо



		

		16 01 17

		черни метали (релси)

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		155.641 т.

		Поддръжка и ремонт на железен път

		Твърдо



		5

		1601 19

		Пластмаси


(пластмасови


втулки)

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		0.011 т.

		Поддръжка и ремонт на железен път

		Твърдо





2. Площадка № СФ2 с местонахождение: гр. с. София, област: София град, община: Връбница, Гара Волуяк - бивш склад на транспортни войски.

На посочената площадка да се извършват дейностите по временно  съхраняване (Вр.С.) на отпадъците, посочени в таблицата:

		N

		Вид на отпадъка

		Дейности, кодове J

		Количество (тон/год.)

		Произход

		Състав и свойства



		

		Код

		Наименование

		

		

		

		



		

		1

		2

		3

		4

		5

		6



		1

		1601 17

		черни метали (релси)

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		10 т.

		Поддръжка и ремонт на железен път

		Твърдо



		2

		17 02 01

		дървесен материал

(дървени


траверси)

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		40 т.

		Поддръжка и ремонт на железен път

		Твърдо



		3

		13 02 05*

		Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		О.ОЮт

		От техника за ремонт и поддръжка на железен път и съоръжения

		Течни, НЗ-Б; Н5; Н7;Н14, маслени субстанции



		4

		2001 21*

		Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		0.003 т.

		Подмяна на осветителни тела

		Съдържание на

живак


Н4;Н5;Н6;Н14





3. Площадка № СФ 3 с местонахождение: гр. София, област: София град, община Нови искър, Гара Курило

На посочената площадка да се извършват дейностите по временно  съхраняване (Вр.С.) на отпадъците, посочени в таблицата:

		К

		Вид на отпадъка

		Дейности, кодове 1

		Количество (тон/год.)

		Произход

		Състав и свойства



		

		Код

		Наименование

		

		

		

		



		

		1

		2

		3

		4

		5

		6



		1

		16 0122

		компоненти, не упоменати другаде (гумени подложки)

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		0.002 т.

		Поддръжка и ремонт на железен път

		Твърдо



		2

		17 02 01

		дървесен материал (дървени траверси)

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		21.2 т.

		Поддръжка и ремонт на железен път

		Твърдо



		3

		17 01 01

		Бетон (стоманобетонни траверси)

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		66.56 т.

		Поддръжка и ремонт на железен път

		Твърдо





2

		4

		1601 17

		черни метали (релси)

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		2.968 т.

		Поддръжка и ремонт на железен път

		Твърдо



		5

		1601 19

		Пластмаси


(пластмасови


втулки)

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		0.003 т.

		Поддръжка и ремонт на железен път

		Твърдо





4. Площадка № СФ 4 с местонахождение: гр. София област: София град, община Надежда, Гара Илиянци

На посочената площадка да се извършват дейностите по временно  съхраняване (Вр.С.) на отпадъците, посочени в таблицата:

		н

		Вид на отпадъка

		Дейности, кодове *

		Количество (тон/год.)

		Произход

		Състав и свойства



		

		Код

		Наименование

		

		

		

		



		

		1

		2

		3

		4

		5

		6



		1

		20 01 21*

		Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		0.002 т.

		Подмяна на осветителни тела

		Съдържание на

живак


Н4;Н5;Н6;Н14





5. Площадка № СФ 5 с местонахождение:  гр. София, област: София град, община Надежда, Гара София север

На посочената площадка да се извършват дейностите по временно  съхраняване (Вр.С.) на отпадъците, посочени в таблицата:

		№

		Вид

		на отпадъка

		Дейности, кодове *

		Количество (тон/год.)

		Произход

		Състав и свойства



		

		Код

		Наименование

		

		

		

		



		

		1

		2

		3

		4

		5

		6



		1

		16 01 22

		компоненти, не упоменати другаде (гумени подложки)

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		0.003 т.

		Поддръжка и ремонт на железен път

		Твърдо



		2

		17 02 01

		дървесен материал (дървени траверси)

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		17.6 т.

		Поддръжка и ремонт на железен път

		Твърдо



		3

		170101

		Бетон (стоманобетонни траверси)

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		233.48 т.т.

		Поддръжка и ремонт на железен път

		Твърдо



		4

		1601 17

		черни метали (релси)

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		1.597 т.

		Поддръжка и ремонт на железен път

		Твърдо



		5

		1601 19

		Пластмаси


(пластмасови


втулки)

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		0.003 т.

		Поддръжка и ремонт на железен път

		Твърдо





6. Площадка № СФ 6 с местонахождение: гр. Дупница; област. Кюстендил, община Дупница, (работилница Дупница)

На посочената площадка да се извършват дейностите по временно  съхраняване (Вр.С.) на отпадъците, посочени в таблицата:

		N

		Вид на отпадъка

		Дейности, кодове'

		Количество (тон/год.)

		Произход

		Състав и свойства



		

		Код

		Наименование

		

		

		

		



		

		1

		2

		3

		4

		5

		6



		1

		16 01 03

		Излезли от употреба гуми

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		0.200 т.

		Поддръжка и ремонт на автомобилния парк

		Твърдо



		2

		1601 17

		черни метали (релси)

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		0.005 т.

		Поддръжка и ремонт на железен път

		Твърдо



		3

		16 06 01*

		Оловни


акумулаторни


батерии

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		0.020 т.

		Поддръжка и ремонт на автомобилния парк

		Н4;Н5;Н7и Н14



		4

		13 02 05*

		Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		0.002 т

		От техника за ремонт и поддръжка на железен път и съоръжения

		Течни, НЗ-Б; Н5;Н7;Н14, маслени субстанции





7. Площадка № СФ 8 с местонахождение: гр. София, област: София град, община Сердика, Централна гара София склад № 8.

На посочената площадка да се извършват дейностите по временно  съхраняване (Вр.С.) на отпадъците, посочени в таблицата:

		Х<

		Вид на отпадъка

		Дейности, кодове'

		Количество (тон/год.)

		Произход

		Състав и свойства



		

		Код

		Наименование

		

		

		

		



		

		1

		2

		3

		4

		5

		6



		1

		20 0121*

		Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		0.216 т.

		Подмяна на осветителни тела

		Съдържание на

живак


Н4;Н5;Н6;Н14



		2

		16 02 15*

		Опасни компоненти отстранени от излязло от употреба оборудване (електронно оборудване)

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		0.002 т.

		Подмяна на офис техника

		Твърди Н7 и Н14





4

		3

		16 02 16

		компоненти отстранени от излязло от употреба оборудване различни от упоменатите в код 16 02 15*

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		0.002 т.

		Подмяна на офис техника

		Твърдо



		4

		16 06 05

		Други батерии акумулатори

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		0.055 т.

		Извършване на дейности по поддръжка и ремонт на жп.

гарите

		Твърдо





8. Площадка № СФ 9 с местонахождение: гр. Дупница; област: Кюстендил, община Дупница, Гара Дупница (административна сграда до гарата)

На посочената площадка да се извършват дейностите по временно   съхраняване (Вр.С.) на отпадъците, посочени в таблицата:

		м

		Вид на отпадъка

		Дейности, кодове *

		Количество (тон/год.)

		Произход

		Състав и свойства



		

		Код

		Наименование

		

		

		

		



		

		1

		2

		3

		4

		5

		6



		1

		2001 21*

		Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		0.005т.

		Подмяна на осветителни тела

		Съдържание на

живак


Н4;Н5;Н6;Н14



		2

		16 06 05

		Други батерии акумулатори

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		0.072 т.

		Извършване на дейности по поддръжка и ремонт на жп. гарите

		Твърдо





9. Площадка № СФ 10 с местонахождение: гр. София, област: София град, община Сердика, ул. Белоградчик № 5 .

На посочената площадка да се извършват дейностите по временно  съхраняване (Вр.С.) на отпадъците, посочени в таблицата:

		п

		Вид на отпадъка

		Дейности, кодове'

		Количество (тон/год.)

		Произход

		Състав и свойства



		

		Код

		Наименование

		

		

		

		



		

		1

		2

		3

		4

		5

		6



		1

		20 01 21*

		Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		0.008т.

		Подмяна на осветителни тела

		Съдържание на живак Н4;Н5;Н6; Н14





5

		2

		16 02 15*

		Опасни компоненти отстранени от излязло от употреба оборудване (електронно оборудване)

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		0.001 т.

		Подмяна на офис техника и техническо поддържане на осигурителната техника и телекомуникационните системи и устройства

		Твърди Н7 и Н14



		3

		16 02 16

		компоненти отстранени от излязло от употреба оборудване различни от упоменатите в код 16 02 15*

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		0.002 т.

		Подмяна на офис техника и техническо поддържане на осигурителната техника и телекомуникационните системи и устройства

		Твърди



		4

		1601 17

		черни метали

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		2.470 т.

		поддържане на осигурителната техника и телекомуникационните системи и устройства

		Твърди



		5

		1601 18

		Цветни метали

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		0.200 т.

		поддържане на осигурителната техника и телекомуникационните системи и устройства

		Твърди



		6

		16 06 01*

		Оловни


акумулаторни


батерии

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		0.020 т.

		Поддръжка и ремонт на автомобилния парк

		Н4; Н5; Н7 и Н14



		7

		16 01 03

		Излезли от употреба гуми

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		0.030 т.

		Поддръжка и ремонт на автомобилния парк

		Твърдо





10. Площадка № СФ 11 с местонахождение: гр. Дупница;   област: Кюстендил, община Дупница, (ПЕ Дупница).

На посочената площадка да се извършват дейностите по временно  съхраняване (Вр.С.) на отпадъците, посочени в таблицата:

		N

		Вид на отпадъка

		Дейности, кодове1

		Количество

(тон/год.)

		Произход

		Състав и свойства



		

		Код

		Наименование

		

		

		

		



		

		1

		2

		3

		4

		5

		6



		1

		1601 17

		черни метали

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		0.008 т.

		Профилактика и ремонт на контактна мрежа и съоръжения с ел. захранване

		Твърдо





		2

		17 01 03

		Керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия (изолатори)

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		0.005 т

		Профилактика и ремонт на контактна мрежа и съоръжения с ел. захранване

		Твърдо





11. Площадка № СФ 12 с местонахождение: гр. София; област: София град, община Връбница, ул. Стефансон № 5 (База Надежда)

На посочената площадка да се извършват дейностите по временно  съхраняване (Вр.С.) на отпадъците, посочени в таблицата:

		X-

		Вид на отпадъка

		Дейности, кодове'

		Количество (тон/год.)

		Произход

		Състав и свойства



		

		Код

		Наименование

		

		

		

		



		

		1

		2

		3

		4

		5

		6



		1

		16 01 03

		Излезли от употреба гуми

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		0.500 т.

		Поддръжка и ремонт на автомобилния парк

		Твърдо



		2

		1601 17

		черни метали

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		1.780 т.

		Профилактика и ремонт на контактна мрежа и съоръжения с ел.захранване

		Твърдо



		3

		16 06 01*

		Оловни


акумулаторни


батерии

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		0.423 т.

		Поддръжка и ремонт на автомобилния парк

		Н4; Н5; Н7 и Н14



		4

		13 02 05*

		Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		0.020 т

		Профилактика и ремонт на контактна мрежа и съоръжения с ел. захранване

		Течни, НЗ-Б; Н5;Н7;Н14, маслени субстанции



		5

		20 0121*

		Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		0.008т.

		Подмяна на осветителни тела

		Съдържание на живак Н4;Н5;Н6; Н14



		6

		17 0103

		Керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия (изолатори)

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		0.005 т

		Профилактика и ремонт на контактна мрежа и съоръжения с ел.захранване

		Твърдо



		7

		1601 18

		Цветни метали

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		0.007 т

		Профилактика и ремонт на контактна мрежа и съоръжения с ел. захранване

		Твърдо





7

12. Площадка № СФ 13 с местонахождение: гр. София; област: София град, община Надежда, (ПЕ Илиянци).

На посочената площадка да се извършват дейностите по временно  съхраняване (Вр.С.) на отпадъците, посочени в таблицата:

		N.

		Вид на отпадъка

		Дейности, кодове х

		Количество (тон/год.)

		Произход

		Състав и свойства



		

		Код

		Наименование

		

		

		

		



		

		1

		2

		3

		4

		5

		6



		1

		16 01 03

		Излезли от употреба гуми

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		0.150 т.

		Поддръжка и ремонт на автомобилния парк

		Твърдо



		2

		1601 17

		черни метали

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		0.005 т.

		Профилактика и ремонт на контактна мрежа и съоръжения с ел. захранване

		Твърдо



		3

		16 06 02*

		Ni-Cd батерии

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		0.675 т.

		Профилактика и ремонт на контактна мрежа и съоръжения с ел. захранване

		Н4;Н5;Н7и Н14



		4

		13 03 08*

		Синтетични изолационни и топло предаващи масла


(отработено трафо масло)

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		0.080 т.

		Профилактика и ремонт на контактна мрежа и съоръжения с ел. захранване

		Течно



		5

		17 01 03

		Керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия (изолатори)

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		0.090 т

		Профилактика и ремонт на контактна мрежа и съоръжения с ел. захранване

		Твърдо





13. Площадка № СФ 14 с местонахождение: гр. Златица, област: Софийска, община Златица, (ПЕ Златица)

На посочената площадка да се извършват дейностите по временно  съхраняване (Вр.С.) на отпадъците, посочени в таблицата:

		п

		Вид на отпадъка

		Дейности, кодове'

		Количество (тон/год.)

		Произход

		Състав и свойства



		

		Код

		Наименование

		

		

		

		



		

		1

		2

		3

		4

		5

		6





8

		1

		1601 17

		черни метали

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		0.008 т.

		Профилактика и ремонт на контактна мрежа и съоръжения с ел. захранване

		Твърдо



		2

		17 01 03

		Керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия (изолатори)

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		0.005 т

		Профилактика и ремонт на контактна мрежа и съоръжения с ел. захранване

		Твърдо





14. Площадка № СФ 15 с местонахождение: гр. Перник, област: Перник, община Перник, (ПЕ Перник)

На посочената площадка да се извършват дейностите по временно  съхраняване (Вр.С.) на отпадъците, посочени в таблицата:

		N

		Вид

		на отпадъка

		Дейности, кодове 1

		Количество

(тон/год.)

		Произход

		Състав и свойства



		

		Код

		Наименование

		

		

		

		



		

		1

		2

		3

		4

		5

		6



		1

		1601 17

		черни метали

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		0.023 т.

		Профилактика и ремонт на контактна мрежа и съоръжения с ел. захранване

		Твърдо



		2

		17 0103

		Керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия (изолатори)

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		0.050 т

		Профилактика и ремонт на контактна мрежа и съоръжения с ел.захранване

		Твърдо



		3

		16 06 02*

		Ni-Cd батерии

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		0.675 т.

		Профилактика и ремонт на контактна мрежа и съоръжения с ел.захранване

		Н4; Н5; Н7 и Н14





15. Площадка № СФ 16 с местонахождение: гр. Столник, област: Софийска, община Елин Пелин, (ПЕ Столник)

На посочената площадка да се извършват дейностите по временно   съхраняване (Вр.С.) на отпадъците, посочени в таблицата:

		м

		Вид на отпадъка

		Дейности, кодове 1

		Количество (тон/год.)

		Произход

		Състав и свойства



		

		Код

		Наименование

		

		

		

		



		

		1

		2

		3

		4

		5

		6





		1

		16 01 17

		черни метали

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		0.023 т.

		Профилактика и ремонт на контактна мрежа и съоръжения с ел.захранване

		Твърдо



		2

		17 0103

		Керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия (изолатори)

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		0.050 т

		Профилактика и ремонт на контактна мрежа и съоръжения с ел.захранване

		Твърдо





16. Площадка № СФ 17 с местонахождение: гр. Симитли, област: Благоевград, община Симитли, (работилница Симитли).

На посочената площадка да се извършват дейностите по временно  съхраняване (Вр.С.) на отпадъците, посочени в таблицата:

		№

		Вид на отпадъка

		Дейности, кодове *

		Количество (тон/год.)

		Произход

		Състав и свойства



		

		Код

		Наименование

		

		

		

		



		

		1

		2

		3

		4

		5

		6



		1

		16 01 03

		Излезли от употреба гуми

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		0.003 т.

		Поддръжка и ремонт на автомобилния парк

		Твърдо



		2

		16 06 01*

		Оловни


акумулаторни


батерии

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		0.050 т.

		Поддръжка и ремонт на автомобилния парк

		Н4; Н5; Н7 и Н14



		3

		13 02 05*

		Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		0.002 т

		Профилактика и ремонт на контактна мрежа и съоръжения с ел.захранване

		Течни, НЗ-Б; Н5;Н7;Н14, маслени субстанции



		4

		20 01 21*

		Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		0.008т.

		Подмяна на осветителни тела

		Съдържание на живак Н4;Н5;Н6; Н14



		5

		1001 01

		Сгурия, шлака и дънна пепел от котли с


изключение на пепел от котли, упомената в код 10 01 04 (сгурия)

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		0.100 т.

		Поддръжка и ремонт на железен път

		Твърдо





17. Площадка № СФ 18 с местонахождение: гр. Кюстендил, област. Кюстендил, община Кюстендил. (Кариера Скакавица)
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На посочената площадка да се извършват дейностите по временно  съхраняване (Вр.С.) на отпадъците, посочени в таблицата:

		N

		Вид на отпадъка

		Дейности, кодове *

		Количество

(то н/го д.)

		Произход

		Състав и свойства



		

		Код

		Наименование

		

		

		

		



		

		1

		2

		3

		4

		5

		6



		1

		16 01 03

		Излезли от употреба гуми

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		0.200 т.

		Поддръжка и ремонт на автомобилния парк

		Твърдо



		2

		12 01 01

		Стърготини, стружки и изрезки от черни метали

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		6т.

		Поддръжка и ремонт на железен път

		Твърдо



		3

		15 02 02*

		Абсорбенти, филтърни материали ( включително маслени


филтри,неупомена ти другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		0.2 т.

		Поддръжка и ремонт на железен път

		Твърдо



		4

		13 02 05*

		Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		0.3 т

		Поддръжка и ремонт на железен път

		Течни, НЗ-Б; Н5;Н7;Н14, маслени субстанции



		5

		16 01 06

		Излезли от употреба моторни превозни средства, които не съдържат течности или други опасни вещества

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		0.3 т.

		Поддръжка и ремонт на железен път

		Твърдо





18. Площадка № СФ 19 с местонахождение: гр. Враца, област: Враца, община Враца, (Работилница Враца)

На посочената площадка да се извършват дейностите по временно  съхраняване (Вр.С.) на отпадъците, посочени в таблицата:

		М

		Вид на отпадъка

		Дейности, кодове х

		Количество

(тон/год.)

		Произход

		Състав и свойства



		

		Код

		Наименование

		

		

		

		



		

		1

		2

		3

		4

		5

		6



		1

		16 01 03

		Излезли от употреба гуми

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		0.050 т.

		Поддръжка и ремонт на автомобилния парк

		Твърдо





11

		2

		200121*

		Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		0.009т.

		Подмяна на осветителни


тела

		Съдържание на живак Н4;Н5;Н6; Н14



		3

		13 02 05*

		Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		0.100 т

		Поддръжка и ремонт на железен път

		Течни, НЗ-Б; Н5; Н7; Н14, маслени субстанции



		4

		1601 17

		черни метали


(кислородни


бутилки)

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		0.040 т.

		Поддръжка и ремонт на железен път

		Твърдо



		5

		12 01 01

		Стърготини, стружки и изрезки от черни метали

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		0.050 т.

		Поддръжка и ремонт на железен път

		Твърдо



		6

		16 06 01*

		Оловни


акумулаторни


батерии

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		0.040 т.

		Поддръжка и ремонт на автомобилния парк

		Н4; Н5; Н7 и Н14





19. Площадка № СФ 20 с местонахождение: гр. Мездра,  област: Враца , община Мездра, (жп участък Мездра)

На посочената площадка да се извършват дейностите по временно  съхраняване (Вр.С.) на отпадъците, посочени в таблицата:

		№

		Вид на отпадъка

		Дейности, кодове 1

		Количество (тон/год.)

		Произход

		Състав и свойства



		

		Код

		Наименование

		

		

		

		



		

		1

		2

		3

		4

		5

		6



		1

		1601 17

		черни метали (дребен жп материал/скрепите лни елементи)

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		11.033 т.

		Поддръжка и ремонт на железен път

		Твърдо





20. Площадка № СФ21 с местонахождение: с. Зверино, област: Враца, община: Мездра, (жп участък Зверино)

На посочената площадка да се извършват дейностите по временно  съхраняване (Вр.С.) на отпадъците, посочени в таблицата:

		Ni

		Вид на отпадъка

		Дейности, кодове *

		Количество

(тон/год.)

		Произход

		Състав и свойства



		

		Код

		Наименование

		

		

		

		



		

		1

		2

		3

		4

		5

		6
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		1

		1601 17

		черни метали (дребен жп материал/скрепите лни елементи, релси)

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		97.005 т.

		Поддръжка и ремонт на железен път

		Твърдо





21. Площадка № СФ 22 с местонахождение: гр. Мездра, област: Враца , община: Мездра, (Монтажно-демонтажна база Мездра).

На посочената площадка да се извършват дейностите по временно  съхраняване (Вр.С.) на отпадъците, посочени в таблицата:

		Hi

		Вид на отпадъка

		Дейности, кодове *

		Количество (тон/год.)

		Произход

		Състав и свойства



		

		Код

		Наименование

		

		

		

		



		

		1

		2

		3

		4

		5

		6



		1

		16 01 03

		Излезли от употреба гуми (гумени подложки)

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		0.005 т.

		Поддръжка и ремонт на железен път

		Твърдо



		2

		17 01 07

		Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в код 17 01 06 (стомано-бетонни траверси)

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		182.520 т.

		Поддръжка и ремонт на железен път

		Твърдо



		3

		1601 17

		черни метали (релси)

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		24.042 т.

		Поддръжка и ремонт на железен път

		Твърдо





22. Площадка № СФ 23 с местонахождение: гр. Мездра,  област: Враца, община: Мездра, (ПЕ Мездра).

На посочената площадка да се извършват дейностите по временно  съхраняване (Вр.С.) на отпадъците, посочени в таблицата:

		№

		Вид на отпадъка

		Дейности, кодове'

		Количество (тон/год.)

		Произход

		Състав и свойства



		

		Код

		Наименование

		

		

		

		



		

		1

		2

		3

		4

		5

		6



		1

		1601 17

		черни метали

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		6 т.

		Профилактика и ремонт на контактна мрежа и съоръжения с ел.захранване

		Твърдо
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		2

		17 01 03

		Керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия (изолатори)

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		0.400 т

		Профилактика и ремонт на контактна мрежа и съоръжения с ел.захранване

		Твърдо



		3

		16 06 02*

		Ni-Cd батерии

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		0.005 т.

		Профилактика и ремонт на контактна мрежа и съоръжения с ел.захранване

		Н4; Н5; Н7 и Н14





23. Площадка № СФ 24 с местонахождение: гр. Мездра, област: Враца, община Мездра, (Магазията на товарна гара Мездра)

На посочената площадка да се извършват дейностите по временно  съхраняване (Вр.С.) на отпадъците, посочени в таблицата:

		№

		Вид

		на отпадъка

		Дейности, кодове *

		Количество (тон/год.)

		Произход

		Състав и свойства



		

		Код

		Наименование

		

		

		

		



		

		1

		2

		3

		4

		5

		6



		1

		2001 21*

		Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		0.001т.

		Подмяна на осветителни тела

		Съдържание на

живак


Н4;Н5;Н6;Н14



		2

		16 06 05

		Други батерии акумулатори

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		0.068 т.

		Извършване на дейности по поддръжка и ремонт на жп. гарите

		Твърдо





24. Площадка № СФ 25 с местонахождение: гр. Мездра, област: Враца, община: Мездра, (участък Мездра)

На посочената площадка да се извършват дейностите по временно  съхраняване (Вр.С.) на отпадъците, посочени в таблицата:

		№

		Вид на отпадъка

		Дейности, кодове *

		Количество (тон/год.)

		Произход

		Състав и свойства



		

		Код

		Наименование

		

		

		

		



		

		1

		2

		3

		4

		5

		6



		1

		20 01 21*

		Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		О.ООЗт.

		Подмяна на осветителни тела

		Съдържание на живак и неорганични съединения Н4;Н5;Н6;Н14
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		2

		16 02 16

		компоненти отстранени от излязло от употреба оборудване различни от упоменатите в код 16 02 15*

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		0.004 т.

		Подмяна на офис техника и техническо поддържане на осигурителната техника и телекомуникационните системи и устройства

		Твърди



		3

		16 01 17

		черни метали

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		1.420 т.

		поддържане на осигурителната техника и телекомуникационните системи и устройства

		Твърди



		4

		1601 18

		Цветни метали

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		0.003 т.

		поддържане на осигурителната техника и телекомуникационните системи и устройства

		Твърди





25. Площадка № СФ 26 с местонахождение: гр. Монтана, област: Монтана, община: Монтана, (жп участък Монтана)

На посочената площадка да се извършват дейностите по временно съхраняване (Вр.С.) на отпадъците, посочени в таблицата:

		х<

		Вид

		на отпадъка

		Дейности, кодове *

		Количество (тон/год.)

		Произход

		Състав и свойства



		

		Код

		Наименование

		

		

		

		



		

		1

		2

		3

		4

		5

		6



		1

		16 01 03

		Излезли от употреба гуми

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		0.005 т.

		Поддръжка и ремонт на железен път

		Твърдо



		2

		19 12 06*

		дървесен материал съдържащ опасни вещества(дървен и траверси)

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		3.2 т.

		Поддръжка и ремонт на железен път

		Твърдо



		3

		19 12 02

		черни метали (релси)

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		24.042 т.

		Поддръжка и ремонт на железен път

		Твърдо





26. Площадка № СФ27с местонахождение: гр. (с.) Бойчиновци, област: Монтана, община: Бойчиновци, (гара Бойчиновци)

На посочената площадка да се извършват дейностите по временно съхраняване (Вр.С.) на отпадъците, посочени в таблицата:
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		N<

		Вид на отпадъка

		Дейности, кодове х

		Количество (тон/го д.)

		Произход

		Състав и свойства



		

		Код

		Наименование

		

		

		

		



		

		1

		2

		3

		4

		5

		6



		1

		19 12 06*

		дървесен материал съдържащ опасни вещества(дървен и траверси)

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		3.2 т.

		Поддръжка и ремонт на железен път

		Твърдо



		2

		19 12 02

		черни метали (релси)

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		3.800 т.

		Поддръжка и ремонт на железен път

		Твърдо





27. Площадка № СФ28 с местонахождение: гр. Бойчиновци, област: Монтана, община: Бойчиновци, (ПЕ Бойчиновци).

На посочената площадка да се извършват дейностите по временно съхраняване (Вр.С.) на отпадъците, посочени в таблицата:

		N

		Вид на отпадъка

		Дейности, кодове'

		Количество

(тон/год.)

		Произход

		Състав и свойства



		

		Код

		Наименование

		

		

		

		



		

		1

		2

		3

		4

		5

		6



		1

		1701 01

		Бетон


(железобетонни

стълбове)

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		4.800 т.

		Профилактика и ремонт на контактна мрежа и съоръжения с ел.захранване

		Твърдо



		2

		17 04 05

		Стомана и желязо (железни стълбове)

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		0.050 т.

		Профилактика и ремонт на контактна мрежа и съоръжения с ел.захранване

		Твърдо



		3

		16 02 16

		компоненти отстранени от излязло от употреба оборудване различни от упоменатите в код 16 02 15* (изолатори)

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		0.220т.

		Профилактика и ремонт на контактна мрежа и съоръжения с ел.захранване

		Твърди



		4

		13 03 07*

		Нехлорирани изолационни и топлопредаващи масла (трафо масло)

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		0.003 т.

		Профилактика и ремонт на контактна мрежа и съоръжения с ел.захранване

		Н 14, маслени субстанции





16

		5

		20 0121*

		Флуоресцентни

		Временно

		О.ООЗт.

		Подмяна на

		Съдържание на



		

		

		тръби и други

		съхраняване

		

		осветителни

		живак



		

		

		отпадъци,

		(Вр.С)

		

		тела

		Н4;Н5;Н6;Н14



		

		

		съдържащи

		

		

		

		



		

		

		живак

		

		

		

		





28. Площадка № СФ 29 с местонахождение: с. Брусарци, област: Монтана, община: Брусарци, (ПЕ Брусарци)

На посочената площадка да се извършват дейностите по временно съхраняване (Вр.С.) на отпадъците, посочени в таблицата:

		м

		Вид на отпадъка

		Дейности, кодове *

		Количество (тон/год.)

		Произход

		Състав и свойства



		

		Код

		Наименование

		

		

		

		



		

		1

		2

		3

		4

		5

		6



		1

		16 02 16

		компоненти отстранени от излязло от употреба оборудване различни от упоменатите в код 16 02 15* (изолатори)

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		0.184т.

		Профилактика и ремонт на контактна мрежа и съоръжения с ел. захранване

		Твърди



		2

		13 03 07*

		Нехлорирани изолационни и топлопредаващи масла (трафо масло)

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		0.001 т.

		Профилактика и ремонт на контактна мрежа и съоръжения с ел.захранване

		Течно



		3

		20 01 21*

		Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		0.001т.

		Подмяна на осветителни тела

		Съдържание на

живак


Н4;Н5;Н6;Н14





29. Площадка №. СФ 30 с местонахождение: гр. Видин, област: Видин, община: Видин, (ПЕ Видин).

На посочената площадка да се извършват дейностите по временно съхраняване (Вр.С.) на отпадъците, посочени в таблицата:

		п

		Вид на отпадъка

		Дейности, кодове г

		Количество (тон/год.)

		Произход

		Състав и свойства



		

		Код

		Наименование

		

		

		

		



		

		1

		2

		3

		4

		5

		6
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		1

		16 02 16

		компоненти отстранени от излязло от употреба оборудване различни от упоменатите в код 16 02 15* (изолатори)

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		0.039т.

		Профилактика и ремонт на контактна мрежа и съоръжения с ел.захранване

		Твърди



		2

		13 03 07*

		Нехлорирани изолационни и топлопредаващи масла (трафо масло)

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		0.001 т.

		Профилактика и ремонт на контактна мрежа и съоръжения с ел.захранване

		Течно



		3

		20 0121*

		Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		0.004т.

		Подмяна на осветителни тела

		Съдържание на

живак


Н4;Н5;Н6;Н14





30. Площадка № СФ 31 с местонахождение: гр. Димово, област: Видин, община: Димово, (ПЕ Димово)

На посочената площадка да се извършват дейностите по временно съхраняване (Вр.С.) на отпадъците, посочени в таблицата:

		№

		Вид на отпадъка

		Дейности, кодове *

		Количество (тон/год.)

		Произход

		Състав и свойства



		

		Код

		Наименование

		

		

		

		



		

		1

		2

		3

		4

		5

		6



		1

		16 02 16

		компоненти отстранени от излязло от употреба оборудване различни от упоменатите в код 16 02 15* (изолатори)

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		0.080т.

		Профилактика и ремонт на контактна мрежа и съоръжения с ел.захранване

		Твърди



		2

		13 03 07*

		Нехлорирани изолационни и топлопредаващи масла (трафо масло)

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		0.001 т.

		Профилактика и ремонт на контактна мрежа и съоръжения с ел.захранване

		Течно



		3

		20 01 21*

		Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		0.002т.

		Подмяна на осветителни тела

		Съдържание на

живак


Н4;Н5;Н6;Н14



		4

		16 06 02*

		Ni-Cd батерии

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		0.005т.

		Профилактика и ремонт на контактна мрежа и съоръжения с ел.захранване

		Н4;Н5;Н7и Н14
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31. Площадка № СФ 32 с местонахождение: гр. Червен бряг, област: Плевен, община: Червен бряг, (ПЕ Червен бряг)

На посочената площадка да се извършват дейностите по временно съхраняване (Вр.С.) на отпадъците, посочени в таблицата:

		X

		Вид на отпадъка

		Дейности, кодове *

		Количество (тон/год.)

		Произход

		Състав и свойства



		

		Код

		Наименование

		

		

		

		



		

		1

		2

		3

		4

		5

		6



		1

		16 02 16

		компоненти отстранени от излязло от употреба оборудване различни от упоменатите в код 16 02 15* (изолатори)

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		0.001т.

		Профилактика и ремонт на контактна мрежа и съоръжения с ел.захранване

		Твърди



		2

		13 03 07*

		Нехлорирани изолационни и топлопредаващи масла (трафо масло)

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		0.001 т.

		Профилактика и ремонт на контактна мрежа и съоръжения с ел.захранване

		Течно



		3

		20 0121*

		Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		0.001т.

		Подмяна на осветителни тела

		Съдържание на

живак


Н4;Н5;Н6;Н14





32. Площадка № СФ 33 с местонахождение: гр. Сопот, област: Пловдив, община: Сопот, (Гара Иганово)

На посочената площадка да се извършват дейностите по временно съхраняване (Вр.С.) на отпадъците, посочени в таблицата:

		Mi

		Вид на отпадъка

		Дейности, кодове '

		Количество (тон/год.)

		Произход

		Състав и свойства



		

		Код

		Наименование

		

		

		

		



		

		1

		2

		3

		4

		5

		6



		1

		17 02 01

		дървесен материал (дървени траверси)

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		25.6 т.

		Поддръжка и ремонт на железен път

		Твърдо





19

		2

		17 09 04

		Смесеми отпадъци от строителство исъбаряне, различни от упоменатите в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03


(стомано-бетонни траверси)

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		177.32 т.

		Поддръжка и ремонт на железен път

		Твърдо



		3

		16 01 17

		черни метали (релси)

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		35.637 т.

		Поддръжка и ремонт на железен път

		Твърдо





РЕГИОН ПЛОВДИВ

33. Площадка № ПО 1 с местонахождение: гр. (с.) Пловдив, област: Пловдив, община Пловдив, ул. Ухото № 1 (ЖПС Пловдив).

На посочената площадка да се извършват дейностите по временно съхраняване (Вр.С.) на отпадъците, посочени в таблицата:

		х<

		Вид

		на отпадъка

		Дейности, кодове1

		Количество (тон/год.)

		Произход

		Състав и свойства



		

		Код

		Наименование

		

		

		

		



		

		1

		2

		3

		4

		5

		6



		1

		20 01 21*

		Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		0.001т.

		Подмяна на осветителни тела

		Съдържание на

живак


Н4;Н5;Н6;Н14



		2

		16 06 01*

		Оловни


акумулаторни


батерии

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		0.040 т.

		Поддръжка и ремонт на автомобилния парк

		Н4; Н5; Н7 и Н14



		3

		16 01 03

		Излезли от употреба гуми

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		0.050 т.

		Поддръжка и ремонт на автомобилния парк

		Твърдо





34.  Площадка № ПО 2 с местонахождение:  гр. Карлово, област:  Пловдив, община Карлово, ул. Теофан Райнов № 4, (ЖПС Карлово).

На посочената площадка да се извършват дейностите по временно съхраняване (Вр.С.) на отпадъците, посочени в таблицата:

		Х<

		Вид на отпадъка

		Дейности, кодове *

		Количество (тон/год.)

		Произход

		Състав и свойства



		

		Код

		Наименование

		

		

		

		



		

		1

		2

		3

		4

		5

		6





20

		1

		20 01 21*

		Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		О.ООЗт.

		Подмяна на осветителни тела

		Съдържание на

живак


Н4;Н5;Н6;Н14



		2

		16 06 01*

		Оловни


акумулаторни


батерии

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		0.040 т.

		Поддръжка и ремонт на автомобилния парк

		Н4; Н5; Н7 и Н14



		3

		16 01 03

		Излезли от употреба гуми

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		0.050 т.

		Поддръжка и ремонт на автомобилния парк

		Твърдо





35.  Площадка № ПО  3  с местонахождение:  гр.  Пловдив,  област:  Пловдив,  община Пловдив, ул. Ухото № 1, УДВГД Пловдив.

На посочената площадка да се извършват дейностите по временно съхраняване (Вр.С.) на отпадъците, посочени в таблицата:

		№

		Вид на отпадъка

		Дейности, кодове *

		Количество (тон/год.)

		Произход

		Състав и свойства



		

		Код

		Наименование

		

		

		

		



		

		1

		2

		3

		4

		5

		6



		1

		20 01 21*

		Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		0.001т.

		Подмяна на осветителни тела

		Съдържание на

живак


Н4;Н5;Н6;Н14



		2

		16 06 05

		Други батерии акумулатори

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		0.002.

		Извършване на дейности по поддръжка и ремонт на жп. гарите

		Твърдо





36. Площадка № ПО 4 с местонахождение: гр. (с.) Карлово, област:   Пловдив, община Карлово, ул. Теофан Райнов № 4 (УДВГД Пловдив).

На посочената площадка да се извършват дейностите по временно съхраняване (Вр.С.) на отпадъците, посочени в таблицата:

		№

		Вид на отпадъка

		Дейности, кодове'

		Количество (тон/год.)

		Произход

		Състав и свойства



		

		Код

		Наименование

		

		

		

		



		

		1

		2

		3

		4

		5

		6



		1

		2001 21*

		Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		0.001т.

		Подмяна на осветителни тела

		Съдържание на

живак


Н4;Н5;Н6;Н14





21

		2

		16 06 05

		Други батерии акумулатори

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		0.002 т.

		Извършване на дейности по поддръжка и ремонт на жп. гарите

		Твърдо





37.  Площадка № ПО 5  с местонахождение:  гр. Пловдив, област:  Пловдив, община Пловдив, (ПЕ - Пловдив)

На посочената площадка да се извършват дейностите по временно съхраняване (Вр.С.) на отпадъците, посочени в таблицата:

		№

		Вид на отпадъка

		Дейности, кодове *

		Количество (тон/год.)

		Произход

		Състав и свойства



		

		Код

		Наименование

		

		

		

		



		

		1

		2

		3

		4

		5

		6



		1

		16 02 16

		компоненти отстранени от излязло от употреба оборудване различни от упоменатите в код 16 02 15* (изолатори)

		Временно


съхраняване

(Вр.С)

		0.005 т.

		Профилактика и ремонт на контактна мрежа и съоръжения с ел.захранване

		Твърдо



		2

		20 01 01

		хартия и картон

		Временно


съхраняване

(Вр.С)

		0.001 т.

		Профилактика и ремонт на контактна мрежа и съоръжения с ел.захранване

		Твърдо



		3

		16 06 01*

		Оловни


акумулаторни


батерии

		Временно


съхраняване

(Вр.С)

		0.008 т.

		Поддръжка и ремонт на автомобилния парк

		Н4; Н5; Н7 и Н14



		4

		13 02 05*

		Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа

		Временно


съхраняване

(Вр.С)

		0.002 т

		Профилактика и ремонт на контактна мрежа и съоръжения с ел. захранване

		Течни, НЗ-Б; Н5; Н7; Н14, маслени субстанции



		5

		20 01 21*

		Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак

		Временно


съхраняване

(Вр.С)

		0.001т.

		Подмяна на осветителни тела

		Съдържание на живак Н4;Н5;Н6; Н14



		6

		13 03 10*

		Други изолационни и топлопредаващи масла

		Временно


съхраняване

(Вр.С)

		0.002 т.

		Профилактика и ремонт на контактна мрежа и съоръжения с ел.захранване

		Н14





22

		7

		16 02 13*

		Излязло от употреба оборудване, съдържащо опасни компоненти (3),различно от упоменатото в кодове от 16 02 09 до 16 02 12 (трансформатори)

		Временно


съхраняване

(Вр.С)

		1.950 т.

		Профилактика и ремонт на контактна мрежа и съоръжения с ел. захранване

		Н14



		8

		20 01 36

		Излязло от употреба

електрическо и


електронно


оборудване,


различно от


упоменатото в 20 01

21 и 20 01 23 и 20 01

35


(Na лампи с ниско

налягане)

		Временно


съхраняване

(Вр.С)

		0.001

		Подмяна на осветителни тела

		Н14



		9

		13 03 07*

		Нехлорирани изолационни и топлппредаващи масла на минерална основа

		Временно


съхраняване

(Вр.С)

		0.002 т.

		Профилактика и ремонт на контактна мрежа и съоръжения с ел.захранване

		Н14



		10

		20 01 35*

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

		Временно


съхраняване

(Вр.С)

		0.002 т.

		Профилактика и ремонт на контактна мрежа и съоръжения с ел. захранване

		Н14



		11

		16 01 03

		Излезли от употреба гуми

		Временно


съхраняване

(Вр.С)

		0.050 т.

		Поддръжка и ремонт на автомобилния парк

		Твърдо





38.  Площадка № ПО 6 с местонахождение:  гр.  Карлово, област:  Пловдив,  община Карлово, (ПЕ Карлово)

На посочената площадка да се извършват дейностите по временно съхраняване (Вр.С.) на отпадъците, посочени в таблицата:

		N.

		Вид на отпадъка

		Дейности, кодове *

		Количество (тон/год.)

		Произход

		Състав и свойства



		

		Код

		Наименование

		

		

		

		



		

		1

		2

		3

		4

		5

		6





23

		1

		16 02 16

		компоненти отстранени от излязло от употреба оборудване различни от упоменатите в код 16 02 15* (изолатори)

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		0.005 т.

		Профилактика и ремонт на контактна мрежа и съоръжения с ел.захранване

		Твърдо



		2

		13 03 10*

		Други


изолационни и топлопредаващи масла

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		0.010 т.

		Профилактика и ремонт на контактна мрежа и съоръжения с ел.захранване

		Н14





39.   Площадка  №  ПО  7с  местонахождение:   гр.   Пловдив,  област:   Пловдив,   община Пловдив, Димитър Стамболов № 1, (ПЕ Филипово).

На посочената площадка да се извършват дейностите по временно съхраняване (Вр.С.) на отпадъците, посочени в таблицата:

		м

		Вид на отпадъка

		Дейности, кодове *

		Количество (тон/год.)

		Произход

		Състав и свойства



		

		Код

		Наименование

		

		

		

		



		

		1

		2

		3

		4

		5

		6



		1

		16 02 16

		компоненти отстранени от излязло от употреба оборудване различни от упоменатите в код 16 02 15* (изолатори)

		Временно


съхраняване

(Вр.С)

		0.005 т.

		Профилактика и ремонт на контактна мрежа и съоръжения с ел.захранване

		Твърдо





40. Площадка № ПО 8 с местонахождение: гр. Пловдив, област: Пловдив, община Пловдив, (складова база Филипово).

На посочената площадка да се извършват дейностите по временно съхраняване (Вр.С.) на отпадъците, посочени в таблицата:

		х<

		Вид на отпадъка

		Дейности, кодове'

		Количество (тон/год.)

		Произход

		Състав и свойства



		

		Код

		Наименование

		

		

		

		



		

		1

		2

		3

		4

		5

		6



		1

		1601 17

		черни метали

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		18.612 т.

		Поддръжка и ремонт на контактна мрежа и съоръжения с ел.захранване

		Твърдо





24

		2

		1601 18

		цветни метали

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		4.558 т.

		Поддръжка и ремонт на контактна мрежа и съоръжения с ел.захранване

		Твърдо





41. Площадка № ПО  9 с местонахождение:  гр. Пловдив, област:  Пловдив, община Пловдив, ул. Стамболов № 4 (складова база Филипово)

На посочената площадка да се извършват дейностите по временно съхраняване (Вр.С.) на отпадъците, посочени в таблицата:

		№

		Вид на отпадъка

		Дейности, кодове *

		Количество (тон/год.)

		Произход

		Състав и свойства



		

		Код

		Наименование

		

		

		

		



		

		1

		2

		3

		4

		5

		6



		1

		16 02 16

		компоненти отстранени от излязло от употреба оборудване различни от упоменатите в код 16 02 15*

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		0.005 т.

		техническо поддържане на осигурителната техника и телекомуникационните системи и устройства

		Твърдо



		2

		16 01 03

		Излезли от употреба гуми

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		0.006 т.

		Поддръжка и ремонт на автомобилния парк

		Твърдо



		3

		16 06 01*

		Оловни


акумулаторни батерии

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		0.010 т.

		Поддръжка и ремонт на автомобилния парк

		Н4; Н5; Н7 и Н14



		4

		16 06 02*

		Ni-Cd батерии

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		0.005т.

		техническо поддържане на осигурителната техника и телекомуникационните системи и устройства

		Н4; Н5; Н7 и Н14



		5

		20 01 21*

		Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		0.001т.

		Подмяна на осветителни тела

		Съдържание на живак Н4;Н5;Н6; Н14



		6

		20 01 34

		Батерии и акумулатори различни от упоменатите в 20 01 33 (малки батерии)

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		0.002 т.

		техническо поддържане на осигурителната техника и теле комуникационните системи и устройства

		твърдо





25

		7

		13 02 08*

		Други моторни, смазочни и масла за зъбни предавки

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		0.001 т.

		техническо поддържане на осигурителната техника и теле комуникационните системи и устройства

		Н14



		8

		17 02 03

		Пластмаса (пластмасови парчета от кабел)

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		0.001 т.

		техническо поддържане на осигурителната техника и теле комуникационните системи и устройства

		твърдо





42. Площадка № ПО  10 с местонахождение:  гр. Пловдив, област: Пловдив, община Пловдив, (склад Филипово).

На посочената площадка да се извършват дейностите по временно съхраняване (Вр.С.) на отпадъците, посочени в таблицата:

		П

		Вид на отпадъка

		Дейности, кодове1

		Количество (тон/год.)

		Произход

		Състав и свойства



		

		Код

		Наименование

		

		

		

		



		

		1

		2

		3

		4

		5

		6



		1

		17 04 05

		Желязо и стомана (черни метали)

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		0.005 т.

		техническо поддържане на осигурителната техника и теле комуникационните системи и устройства

		Твърдо



		2

		17 04 01

		Мед, бронз, месинг(цветни метали Си)

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		0.002 т.

		техническо поддържане на осигурителната техника и теле комуникационните системи и устройства

		Твърдо



		3

		17 04 11

		Кабели, различни от упоменатите в 17 04 10 (цветни метали А1)

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		0.001 т.

		техническо поддържане на осигурителната техника и теле комуникационните системи и устройства

		твърдо





26

43. Площадка № ПО lie местонахождение: гр. Бургас, област:   Бургас, община Бургас, ул. Арда № 6, (Ремонтна работилница Бургас)

Заявявам, че на посочената площадка ще извършвам дейностите по Временно съхраняване (Вр.С) на отпадъците, посочени в таблицата:

		№

		Вид на отпадъка

		Дейности, кодове *

		Количество (тон/год.)

		Произход

		Състав и свойства



		

		Код

		Наименование

		

		

		

		



		

		1

		2

		3

		4

		5

		6



		1

		16 01 03

		Излезли от употреба гуми

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		0.095 т.

		Поддръжка и ремонт на автомобилния парк

		Твърдо



		2

		16 06 01*

		Оловни


акумулаторни


батерии

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		0.250 т.

		Поддръжка и ремонт на автомобилния парк

		Н4;Н5;Н7и Н14



		3

		20 01 21*

		Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		0.001т.

		Подмяна на осветителни тела

		Съдържание на живак Н4;Н5;Н6; Н14



		4

		12 01 01

		Стърготини, стружки и изрезки от черни

метали

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		0.001 т.

		Поддръжка и ремонт на железен път

		Твърдо





44. Площадка № ПО 12 с местонахождение: гр. Бургас, област: Бургас, община Бургас, Гара Бургас.

На посочената площадка да се извършват дейностите по временно съхраняване (Вр.С.) на отпадъците, посочени в таблицата:

		№

		Вид на отпадъка

		Дейности, кодове *

		Количество (тон/год.)

		Произход

		Състав и свойства



		

		Код

		Наименование

		

		

		

		



		

		1

		2

		3

		4

		5

		6



		1

		20 01 21*

		Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		0.013т.

		Подмяна на осветителни тела

		Съдържание на

живак


Н4;Н5;Н6;Н14



		2

		16 06 05

		Други батерии акумулатори

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		0.040 т.

		Извършване на дейности по поддръжка и ремонт на жп. гарите

		Твърдо
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45. Площадка № ПО 13 с местонахождение: гр. Бургас, област: Бургас, община Бургас, кв. Лозово (ПЕ Бургас)

На посочената площадка да се извършват дейностите по временно съхраняване (Вр.С.) на отпадъците, посочени в таблицата:

		п

		Вид на отпадъка

		Дейности, кодове 1

		Количеств

0

(тон/го д.)

		Произход

		Състав и свойства





		

		Код

		Наименование

		

		

		

		



		

		1

		2

		3

		4

		5

		6



		1

		16 06 02*

		Ni-Cd батерии

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		0.005т.

		Профилактика и ремонт на контактна мрежа и съоръжения с ел.захранване

		Н4; Н5; Н7 и Н14



		2

		20 0121*

		Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		0.001Т.

		Подмяна на осветителни тела

		Съдържание на живак Н4;Н5;Н6; Н14



		3

		13 03 10*

		Други


изолационни и топлопредаващ и масла

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		0.002 т.

		Профилактика и ремонт на контактна мрежа и съоръжения с ел.захранване

		Н14



		4

		16 02 16

		компоненти отстранени от излязло от употреба оборудване различни от упоменатите в код 16 02 15* (изолатори)

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		0.005 т.

		Профилактика и ремонт на контактна мрежа и съоръжения с ел.захранване

		Твърдо





46.  Площадка № ПО  14 с местонахождение:  гр. Карнобат, област: Бургас,  община Карнобат, Гара Карнобат (ПЕ Карнобат)

На посочената площадка да се извършват дейностите по временно съхраняване (Вр.С.) на отпадъците, посочени в таблицата:

		N

		Вид на отпадъка

		Дейности, кодове1

		Количество (тон/год.)

		Произход

		Състав и свойства



		

		Код

		Наименование

		

		

		

		



		

		1

		2

		3

		4

		5

		6



		1

		13 03 10*

		Други


изолационни и топлопредаващи масла

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		0.001 т.

		Профилактика и ремонт на контактна мрежа и съоръжения с ел.захранване

		Н14
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		2

		16 02 16

		компоненти отстранени от излязло от употреба оборудване различни от упоменатите в код 16 02 15* (изолатори)

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		0.004 т.

		Профилактика и ремонт на контактна мрежа и съоръжения с ел.захранване

		Твърдо





47. Площадка № ПО 15 с местонахождение: гр. Стара Загора, област: Стара Загора, община Стара Загора, ул. Герасим Папазчев № 18 (ЖПС Стара Загора).

На посочената площадка да се извършват дейностите по временно съхраняване (Вр.С.) на отпадъците, посочени в таблицата:

		№

		Вид на отпадъка

		Дейности, кодове'

		Количество (тон/год.)

		Произход

		Състав и свойства



		

		Код

		Наименование

		

		

		

		



		

		1

		2

		3

		4

		5

		6



		1

		16 01 03

		Излезли от употреба гуми

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		0.060 т.

		Поддръжка и ремонт на автомобилния парк

		Твърдо



		2

		16 06 01*

		Оловни


акумулаторни


батерии

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		0.020 т.

		Поддръжка и ремонт на автомобилния парк

		Н4; Н5; Н7 и Н14



		3

		20 0121*

		Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		0.001т.

		Подмяна на осветителни тела

		Съдържание на живак Н4;Н5;Н6; Н14



		4

		1601 17

		черни метали

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		0.060 т.

		Поддръжка и ремонт на железен път

		Твърдо



		5

		16 01 06

		Излезли от употреба моторни превозни средства без течности

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		1.500 т.

		Поддръжка и ремонт на железен път

		Твърдо





48. Площадка № ПО 16 с местонахождение: гр. Стара Загора, област: Стара Загора, община Стара Загора, Гара Стара Загора, ул. Герасим Папазчев № 20.

На посочената площадка да се извършват дейностите по временно съхраняване (Вр.С.) на отпадъците, посочени в таблицата:

		№

		Вид на отпадъка

		Дейности, кодове *■

		Количество (тон/год.)

		Произход

		Състав и свойства



		

		Код

		Наименование

		

		

		

		



		

		1

		2

		3

		4

		5

		6
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		1

		200121*

		Флуоресцентни

		Временно

		0.005 т.

		Подмяна на

		Съдържание на



		

		

		тръби и други

		съхраняване

		

		осветителни

		живак



		

		

		отпадъци,

		(Вр.С)

		

		тела

		Н4;Н5;Н6;Н14



		

		

		съдържащи

		

		

		

		



		

		

		живак

		

		

		

		



		2

		16 06 05

		Други батерии акумулатори

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		0.025т.

		Извършване на дейности по поддръжка и ремонт на жп. гарите

		Твърдо





49. Площадка № ПО 17 с местонахождение: гр. Нова Загора, област: Сливен, община Нова Загора, (ПЕ Нова Загора).

На посочената площадка да се извършват дейностите по временно съхраняване (Вр.С.) на отпадъците, посочени в таблицата:

		№

		Вид на отпадъка

		Дейности, кодове *

		Количество (тон/год.)

		Произход

		Състав и свойства



		

		Код

		Наименование

		

		

		

		



		

		1

		2

		3

		4

		5

		6



		1

		13 03 10*

		Други


изолационни и топлопредаващи масла

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		0.001 т.

		Профилактика и ремонт на контактна мрежа и съоръжения с ел.захранване

		Н14



		2

		17 01 03

		Керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия (изолатори)

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		0.007 т.

		Профилактика и ремонт на контактна мрежа и съоръжения с ел. захранване

		Твърдо





50. Площадка № ПО 18 с местонахождение: гр. Стара Загора, област: Стара Загора, община Стара Загора, ул. Никола Петков № 5.

На посочената площадка да се извършват дейностите по временно съхраняване (Вр.С.) на отпадъците, посочени в таблицата:

		№

		Вид на отпадъка

		Дейности, кодове *

		Количество

(тон/год.)

		Произход

		Състав и свойства



		

		Код

		Наименование

		

		

		

		



		

		1

		2

		3

		4

		5

		6



		1

		13 03 10*

		Други


изолационни и топлопредаващи масла

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		0.001 т.

		Профилактика и ремонт на контактна мрежа и съоръжения с ел.захранване

		Н14
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		2

		17 0103

		Керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия (изолатори)

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		0.010 т.

		Профилактика и ремонт на контактна мрежа и съоръжения с ел.захранване

		Твърдо



		3

		16 06 02*

		Ni-Cd батерии

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		О.ОбОт.

		Профилактика и ремонт на контактна мрежа и съоръжения с ел.захранване

		Н4; Н5; Н7 и Н14



		4

		20 01 21*

		Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		0.001т.

		Подмяна на осветителни тела

		Съдържание на живак Н4;Н5;Н6; Н14





52. Площадка № ПО 19 с местонахождение: гр. Чирпан, област: Стара Загора, община Чирпан, ул. Яворов № 51, (ПЕ Чирпан)

На посочената площадка да се извършват дейностите по временно съхраняване (Вр.С.) на отпадъците, посочени в таблицата:

		№

		Вид на отпадъка

		Дейности, кодове *

		Количество (тон/год.)

		Произход

		Състав и свойства



		

		Код

		Наименование

		

		

		

		



		

		1

		2

		3

		4

		5

		6



		1

		13 03 10*

		Други


изолационни и топлопредаващи масла

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		0.001 т.

		Профилактика и ремонт на контактна мрежа и съоръжения с ел.захранване

		Н14



		2

		17 0103

		Керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия (изолатори)

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		0.005 т.

		Профилактика и ремонт на контактна мрежа и съоръжения с ел. захранване

		Твърдо





53. Площадка № ПО 20 с местонахождение: гр. (с.) Тулово, област: Стара Загора, община Мъглиж, (ПЕ Тулово)

На посочената площадка да се извършват дейностите по временно съхраняване (Вр.С.) на отпадъците, посочени в таблицата:

		№

		Вид на отпадъка

		Дейности, кодове *

		Количество (тон/год.)

		Произход

		Състав и свойства



		

		Код

		Наименование

		

		

		

		





31

		

		1

		2

		3

		4

		5

		6



		1

		13 03 10*

		Други


изолационни и топлопредаващи масла

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		0.001 т.

		Профилактика и ремонт на контактна мрежа и съоръжения с ел.захранване

		Н14



		2

		17 01 03

		Керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия (изолатори)

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		0.010 т.

		Профилактика и ремонт на контактна мрежа и съоръжения с ел. захранване

		Твърдо





54. Площадка № ПО 21  с местонахождение: гр. Твърдица, област: Сливен, община Твърдица, (ПЕ Твърдица)

На посочената площадка да се извършват дейностите по временно съхраняване (Вр.С.) на отпадъците, посочени в таблицата:

		п

		Вид на отпадъка

		Дейности, кодове1

		Количество (тон/год.)

		Произход

		Състав и свойства



		

		Код

		Наименование

		

		

		

		



		

		1

		2

		3

		4

		5

		6



		1

		13 03 10*

		Други


изолационни и топлопредаващи масла

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		0.001 т.

		Профилактика и ремонт на контактна мрежа и съоръжения с ел.захранване

		Н14



		2

		17 0103

		Керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия (изолатори)

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		0.035 т.

		Профилактика и ремонт на контактна мрежа и съоръжения с ел.захранване

		Твърдо





55. Площадка № ПО 22 с местонахождение: гр. Сливен, област: Сливен, община Сливен, (ПЕ Сливен)

На посочената площадка да се извършват дейностите по временно съхраняване (Вр.С.) на отпадъците, посочени в таблицата:

		м

		Вид на отпадъка

		Дейности, кодове J

		Количество

(тон/год.)

		Произход

		Състав и свойства



		

		Код

		Наименование

		

		

		

		



		

		1

		2

		3

		4

		5

		6
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		1

		13 03 10*

		Други


изолационни и топлопредаващи масла

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		0.001 т.

		Профилактика и ремонт на контактна мрежа и съоръжения с ел. захранване

		Н14



		2

		17 01 03

		Керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия (изолатори)

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		0.010 т.

		Профилактика и ремонт на контактна мрежа и съоръжения с ел.захранване

		Твърдо





56. Площадка № ПО 23 с местонахождение: гр. Ямбол, област: Ямбол, община Ямбол, ул. Железарска № 10 (ПЕ Ямбол).

На посочената площадка да се извършват дейностите по временно съхраняване (Вр.С.) на отпадъците, посочени в таблицата:

		№

		Вид на отпадъка

		Дейности, кодове *

		Количество (тон/год.)

		Произход

		Състав и свойства



		

		Код

		Наименование

		

		

		

		



		

		1

		2

		3

		4

		5

		6



		1

		13 03 10*

		Други


изолационни и топлопредаващи масла

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		0.001 т.

		Профилактика и ремонт на контактна мрежа и съоръжения с ел.захранване

		Н14



		2

		17 0103

		Керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия (изолатори)

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		0.020 т.

		Профилактика и ремонт на контактна мрежа и съоръжения с ел.захранване

		Твърдо





57. Площадка № ПО 24 с местонахождение: гр. Стара Загора, област: Стара Загора, община Стара Загора, ул. Герасим Папазчев № 4 (ССТ Стара Загора).

На посочената площадка да се извършват дейностите по временно съхраняване (Вр.С.) на отпадъците, посочени в таблицата:

		X

		Вид на отпадъка

		Дейности, кодове *

		Количество (тон/год.)

		Произход

		Състав и свойства



		

		Код

		Наименование

		

		

		

		



		

		1

		2

		3

		4

		5

		6
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		1

		16 06 02*

		Ni-Cd батерии

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		0.005т.

		техническо поддържане на осигурителната техника и теле-комуникационните системи и устройства

		Н4; Н5; Н7 и Н14



		2

		16 02 13*

		Излязло от употреба оборудване, съдържащо опасни


компоненти (3) различно от упоменатото в кодове от 16 02 09 до 16 02 12

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		0.001 т.

		поддържане на осигурителната техника и телекомуникационните системи и устройства

		Твърдо, Н14



		3

		20 0133*

		Батерии и акумулатори, включени в 16 06 01, 16 06 02 или 16 06 03, както и несортирани батерии и акумулатори, съдържащи такива батерии (малки батерии)

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		0.001 т.

		поддържане на осигурителната техника и телекомуникационните системи и устройства

		Н14



		4

		17 02 03

		пластмаса (пластмасови парчета от кабел)

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		0.001т.

		поддържане на осигурителната техника и телекомуникационните системи и устройства

		твърдо



		5

		20 0121*

		Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		О.ООЗт.

		Подмяна на осветителни тела

		Съдържание на живак Н4;Н5;Н6; Н14



		6

		16 0103

		Излезли от употреба гуми

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		0.006 т.

		Поддръжка и ремонт на автомобилния парк

		Твърдо



		7

		13 02 08*

		Други моторни, смазочни и масла за зъбни предавки

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		0.001 т.

		Поддръжка и ремонт на автомобилния парк

		Н14





58. Площадка № ПО 25 с местонахождение: гр. Пазарджик, област. Пазарджик, община Пазарджик, ул. Странджата .№ 8, (ПЕ Пазарджик).

На посочената площадка да се извършват дейностите по временно съхраняване (Вр.С.) на отпадъците, посочени в таблицата:

Вид на отпадъка
I       Дейности,       I Количество I      Произход
Състав и
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		Код

		Наименование

		кодове'

		(тон/год.)

		

		свойства



		

		1

		2

		3

		4

		5

		6



		1

		20 0121*

		Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		0.001т.

		Подмяна на осветителни тела

		Съдържание на живак Н4;Н5;Нб; Н14



		2

		17 0103

		Керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия (изолатори)

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		0.020 т.

		Профилактика и ремонт на контактна мрежа и съоръжения с ел. захранване

		Твърдо





59. Площадка № ПО 26 с местонахождение: гр. Димитровград, област: Хасково, община Димитровград, ул.Ивайло №8 (ПЕ Димитровград).

На посочената площадка да се извършват дейностите по временно съхраняване (Вр.С.) на отпадъците, посочени в таблицата:

		х<

		Вид ]

		та отпадъка

		Дейности, кодове'

		Количество (тон/год.)

		Произход

		Състав и свойства



		

		Код

		Наименование

		

		

		

		



		

		1

		2

		3

		4

		5

		6



		1

		20 0121*

		Флуоресцентни

		Временно

		О.ООЗт.

		Подмяна на

		Съдържание на



		

		

		тръби и други отпадъци,

		съхраняване (Вр.С)

		

		осветителни тела

		живак Н4;Н5;Н6;



		

		

		съдържащи живак

		

		

		

		Н14



		2

		16 02 16

		Компоненти, отстранени от излязло от употреба оборудване, различни от упоменатите в код 16 02 15 (изолатори)

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		0.050 т.

		Профилактик а и ремонт на контактна мрежа и съоръжения с ел. захранване

		Твърдо





РЕГИОН Г.ОРЯХОВИЦА

60. Площадка № ГО 1с местонахождение: гр. Плевен, област: Плевен, община Плевен, Гара Плевен-запад (ПЕ Плевен)

На посочената площадка да се извършват дейностите по временно съхраняване (Вр.С.) на отпадъците, посочени в таблицата:

		№

		Вид на отпадъка

		Дейности, кодове J

		Количество

(тон/год.)

		Произход

		Състав и свойства



		

		Код

		

		Наименование

		

		

		

		





35

		

		1

		2

		3

		4

		5

		6



		1

		16 02 16

		Компоненти, отстранени от излязло от употреба оборудване, различни от упоменатите в код 16 02 15 (изолатори)

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		0.900 т.

		Профилактика и ремонт на контактна мрежа и съоръжения с ел.захранване

		Твърдо





61. Площадка № ГО 2 с местонахождение: гр. Левски, област: Плевен, община Левски, Гара Левски (ПЕ Левски)

На посочената площадка да се извършват дейностите по временно съхраняване (Вр.С.) на отпадъците, посочени в таблицата:

		№

		Вид на отпадъка

		Дейности, кодове *

		Количество (тон/год.)

		Произход

		Състав и свойства



		

		Код

		Наименование

		

		

		

		



		

		1

		2

		3

		4

		5

		6



		1

		16 02 16

		Компоненти, отстранени от излязло от употреба оборудване, различни от упоменатите в код 16 02 15 (изолатори)

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		0.300 т.

		Профилактика и ремонт на контактна мрежа и съоръжения с ел. захранване

		Твърдо





62 . Площадка № ГО 3 с местонахождение: гр. Плевен, област: Плевен, община Плевен, (работилница Плевен-запад)

На посочената площадка да се извършват дейностите по временно съхраняване (Вр.С.) на отпадъците, посочени в таблицата:

		п

		Вид на отпадъка

		Дейности, кодове *

		Количество (тон/год.)

		Произход

		Състав и свойства



		

		Код

		Наименование

		

		

		

		



		

		1

		2

		3

		4

		5

		6



		1

		20 0121*

		Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		0.002т.

		Подмяна на осветителни тела

		Съдържание на живак Н4;Н5;Н6; Н14



		2

		16 0103

		Излезли от употреба гуми

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		0.200 т.

		Поддръжка и ремонт на автомобилния парк

		Твърдо
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		3

		16 06 01*

		Оловни


акумулаторни


батерии

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		0.100 т.

		Поддръжка и ремонт на автомобилния парк

		Н4; Н5; Н7 и Н14



		4

		12 01 01

		Стърготини, стружки и изрезки от черни метали

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		0.200 т.

		Поддръжка и ремонт на железен път

		Твърдо



		5

		13 01 10*

		Нехлорирани хидравлични масла на минерална основа

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		0.800 т.

		Поддръжка и ремонт на железен път

		Течно



		6

		16 01 04*

		Излезли от употреба моторни превозни средства

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		3.000 т.

		Обновяване на

автомобилния

парк

		Твърдо



		7

		16 01 07*

		Маслени филтри

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		0.003 т.

		Поддръжка и ремонт на автомобилния парк

		Твърдо





63. Площадка № ГО 4 с местонахождение: с. Карлуково, област: Ловеч, община Луковит, (кариера Карлуково)

На посочената площадка да се извършват дейностите по временно съхраняване (Вр.С.) на отпадъците, посочени в таблицата:

		№

		Вид

		на отпадъка

		Дейности, кодове1

		Количество (тон/год.)

		Произход

		Състав и свойства



		

		Код

		Наименование

		

		

		

		



		

		1

		2

		3

		4

		5

		6



		1

		16 01 07*

		Маслени филтри

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		0.003 т.

		Поддръжка и ремонт на автомобилния парк

		Твърдо



		2

		16 01 04*

		Излезли от употреба моторни превозни средства

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		1.000 т.

		Обновяване на

автомобилния

парк

		Твърдо



		3

		16 0103

		Излезли от употреба гуми

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		0.300 т.

		Поддръжка и ремонт на автомобилния парк

		Твърдо





64. Площадка № ГО 5 с местонахождение: с. Одърне, област: Плевен, община Пордим, (монтажно-демонтажна база Одърне)

На посочената площадка да се извършват дейностите по временно съхраняване (Вр.С.) на отпадъците, посочени в таблицата:

		к<

		Вид на отпадъка

		Дейности, кодове•

		Количество

(тон/год.)

		Произход

		Състав и свойства



		

		Код

		Наименование
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		1

		2

		3

		4

		5

		6



		1

		17 04 05

		Желязо и стомана (скрап от черни метали)

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		12.700 т.

		Поддръжка и ремонт на железен път

		Твърдо



		2

		19 12 04

		Пластмаса и каучук (гумени подложки)

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		4.290 т.

		Поддръжка и ремонт на железен път

		Твърдо



		3

		17 0101

		Бетон (стоманобетонни траверси)

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		850.825 т.

		Поддръжка и ремонт на железен път

		Твърдо



		4

		17 02 03

		Пластмаси


(пластмасови


втулки)

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		0.480 т.

		Поддръжка и ремонт на железен път

		Твърдо





65. Площадка № ГО 6 с местонахождение: гр. Плевен, област: Плевен, община Плевен, (Гара Плевен)

На посочената площадка да се извършват дейностите по временно съхраняване (Вр.С.) на отпадъците, посочени в таблицата:

		№

		Вид на отпадъка

		Дейности, кодове *

		Количеств

0

(тон/год.)

		Произход

		Състав и свойства



		

		Код

		Наименование

		

		

		

		



		

		1

		2

		3

		4

		5

		6



		1

		20 01 21*

		Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		0.001т.

		Подмяна на осветителни тела

		Съдържание на живак Н4;Н5;Н6; Н14



		0

2

		20 01 35*

		Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, различно от упоменатото в 20 01 21 и 20 01 23, съдържащо опасни компоненти (3)

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		0.001Т.

		Извършване на дейности по поддръжка и ремонт на жп. гарите

		Твърдо



		3

		16 06 05

		Други батерии акумулатори

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		0.001 т.

		Извършване на дейности по поддръжка и ремонт на жп. гарите

		Твърдо





66. Площадка № ГО 7 с местонахождение: с. Тополите, област: Варна, община Варна, Гара Тополите (работилница Тополите)

На посочената площадка да се извършват дейностите по временно съхраняване (Вр.С.) на отпадъците, посочени в таблицата:

н


Вид на отпадъка
1    Дейности,     I Количество I      Произход       !       Състав и
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		Код

		Наименование

		кодове *

		(тон/год.)

		

		свойства



		

		1

		2

		3

		4

		5

		6



		1

		20 0121*

		Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак

		Временно


съхраняване

(Вр.С)

		0.001т.

		Подмяна на осветителни тела

		Съдържание на живак Н4;Н5;Н6; Н14



		2

		16 0103

		Излезли от употреба гуми

		Временно


съхраняване

(Вр.С)

		0.020 т.

		Поддръжка и ремонт на автомобилния парк

		Твърдо



		3

		16 06 01*

		Оловни


акумулаторни


батерии

		Временно


съхраняване

(Вр.С)

		0.16 т.

		Поддръжка и ремонт на автомобилния парк

		Н4; Н5; Н7 и Н14



		4

		12 01 01

		Стърготини, стружки и изрезки от черни метали

		Временно


съхраняване

(Вр.С)

		0.001 т.

		Поддръжка и ремонт на железен път

		твърдо



		5

		13 02 08*

		Други моторни, смазочни и масла за зъбни предавки

		Временно


съхраняване

(Вр.С)

		0.080 т.

		Поддръжка и ремонт на автомобилния парк

		Н14



		6

		16 01 07*

		Маслени филтри

		Временно


съхраняване

(Вр.С)

		0.001 т.

		Поддръжка и ремонт на автомобилния парк

		Твърдо





67. Площадка № ГО 8 с местонахождение: гр. Провадия, област: Варна, община Провадия, Гара Провадия.

На посочената площадка да се извършват дейностите по временно съхраняване (Вр.С.) на отпадъците, посочени в таблицата:

		№

		Вид на отпадъка

		Дейности, кодове *

		Количеств

0

(тон/год.)

		Произход

		Състав и свойства



		

		Код

		Наименование

		

		

		

		



		

		1

		2

		3

		4

		5

		6



		1

		17 04 05

		Желязо и стомана (скрап от черни метали)

		Временно


съхраняване

(Вр.С)

		11.260 т.

		Поддръжка и ремонт на железен път

		Твърдо



		2

		20 01 37*

		Дървесни материали, съдържащи опасни вещества (дървени траверси)

		Временно


съхраняване

(Вр.С)

		0.001 т.

		Поддръжка и ремонт на железен път

		Твърдо



		3

		17 0101

		Бетон (стоманобетонни траверси)

		Временно


съхраняване

(Вр.С)

		0.001 т.

		Поддръжка и ремонт на железен път

		Твърдо





68. Площадка № ГО 9 с местонахождение: с. Синдел, област: Варна, община Аврен, Гара Синдел

39

На посочената площадка да се извършват дейностите по временно съхраняване (Вр.С.) на отпадъците, посочени в таблицата:

		н<

		Вид на отпадъка

		Дейности, кодове *

		Количество (тон/год.)

		Произход

		Състав и свойства



		

		Код

		Наименование

		

		

		

		



		

		1

		2

		3

		4

		5

		6



		1

		17 04 05

		Желязо и стомана (скрап от черни метали)

		Временно


съхраняване

(Вр.С)

		11.33 т.

		Поддръжка и ремонт на железен път

		Твърдо



		2

		20 01 37*

		Дървесни материали, съдържащи опасни вещества (дървени траверси)

		Временно


съхраняване

(Вр.С)

		0.001 т.

		Поддръжка и ремонт на железен път

		Твърдо



		3

		17 01 01

		Бетон (стоманобетонни траверси)

		Временно


съхраняване

(Вр.С)

		0.001 т.

		Поддръжка и ремонт на железен път

		Твърдо





69. Площадка № ГО 10 с местонахождение: с. Разделна, област: Варна, община Белослав, Гара Разделна.

На посочената площадка да се извършват дейностите по временно съхраняване (Вр.С.) на отпадъците, посочени в таблицата:

		N.

		Вид на отпадъка

		Дейности, кодове1

		Количество

(тон/год.)

		Произход

		Състав и свойства



		

		Код

		Наименование

		

		

		

		



		

		1

		2

		3

		4

		5

		6



		1

		17 04 05

		Желязо и стомана (скрап от черни метали)

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		10.39 т.

		Поддръжка и ремонт на железен път

		Твърдо



		2

		20 01 37*

		Дървесни


материали,


съдържащи


опасни вещества

(дървени


траверси)

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		0.001 т.

		Поддръжка и ремонт на железен път

		Твърдо



		3

		17 0101

		Бетон (стоманобетонни траверси)

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		0.001 т.

		Поддръжка и ремонт на железен път

		Твърдо





70. Площадка № ГО 11 с местонахождение: гр. Девня, област: Варна, община Девня, Гара Повеляново.

На посочената площадка да се извършват дейностите по временно съхраняване (Вр.С.) на отпадъците, посочени в таблицата:

:


Щ
Вид на отпадъка
Дейности,       I Количество I     Произход     !
Състав и
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		Код

		Наименование

		кодове *

		(тон/год.)

		

		свойства



		

		1

		2

		3

		4

		5

		6



		1

		17 04 05

		Желязо и стомана (скрап от черни метали)

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		10.13 т.

		Поддръжка и ремонт на железен път

		Твърдо



		2

		20 01 37*

		Дървесни


материали,


съдържащи


опасни вещества

(дървени


траверси)

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		0.001 т.

		Поддръжка и ремонт на железен път

		Твърдо



		3

		17 0101

		Бетон (стоманобетонни траверси)

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		0.001 т.

		Поддръжка и ремонт на железен път

		Твърдо





71. Площадка № ГО 12 с местонахождение: гр. Варна,  област: Варна, община Варна, ул. Девня № 12,

На посочената площадка да се извършват дейностите по временно съхраняване (Вр.С.) на отпадъците, посочени в таблицата:

		№

		Вид на отпадъка

		Дейности, кодове *

		Количество (тон/год.)

		Произход

		Състав и свойства



		

		Код

		Наименование

		

		

		

		



		

		1

		2

		3

		4

		5

		6



		1

		17 04 05

		Желязо и стомана (скрап от черни метали)

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		10.45 т.

		Поддръжка и ремонт на железен път

		Твърдо



		2

		20 01 37*

		Дървесни


материали,


съдържащи


опасни вещества

(дървени


траверси)

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		0.001 т.

		Поддръжка и ремонт на железен път

		Твърдо



		3

		170101

		Бетон (стоманобетонни траверси)

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		0.001 т.

		Поддръжка и ремонт на железен път

		Твърдо





72. Площадка № ГО 13 с местонахождение:   Разделна, област: Варна, община Белослав, (Монтажно-демонтажна база Разделна).

На посочената площадка да се извършват дейностите по временно съхраняване (Вр.С.) на отпадъците, посочени в таблицата:

		к

		Вид на отпадъка

		Дейности, кодове *

		Количество

(тон/год.)

		Произход

		Състав и свойства



		

		Код

		Наименование

		

		

		

		



		

		1

		2

		3

		4

		5

		6
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		1

		17 04 05

		Желязо и стомана (скрап от черни метали)

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		177.000 т.

		Поддръжка и ремонт на железен път

		Твърдо



		2

		20 01 37*

		Дървесни


материали,


съдържащи


опасни вещества

(дървени


траверси)

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		0.001 т.

		Поддръжка и ремонт на железен път

		Твърдо



		3

		17 01 01

		Бетон (стоманобетонни траверси)

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		0.001 т.

		Поддръжка и ремонт на железен път

		Твърдо





73.  Площадка №  ГО   14  с местонахождение:  с.  Комунари,  област:  Варна,  община Дългопол, гара Комунари.

На посочената площадка да се извършват дейностите по временно съхраняване (Вр.С.) на отпадъците, посочени в таблицата:

		№

		Вид на отпадъка

		Дейности, кодове *

		Количество (тон/год.)

		Произход

		Състав и свойства



		

		Код

		Наименование

		

		

		

		



		

		1

		2

		3

		4

		5

		6



		1

		17 04 05

		Желязо и стомана (скрап от черни метали)

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		28.78 т.

		Поддръжка и ремонт на железен път

		Твърдо



		2

		20 0137*

		Дървесни


материали,


съдържащи


опасни вещества

(дървени


траверси)

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		0.001 т.

		Поддръжка и ремонт на железен път

		Твърдо



		3

		17 01 01

		Бетон (стоманобетонни траверси)

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		0.001 т.

		Поддръжка и ремонт на железен път

		Твърдо





74.  Площадка № ГО   15  с местонахождение:  гр. Дългопол,  област:  Варна,  община Дългопол, гара Дългопол.

На посочената площадка да се извършват дейностите по временно съхраняване (Вр.С.) на отпадъците, посочени в таблицата:

		J*

		Вид на отпадъка

		Дейности, кодове1

		Количество (тон/год.)

		Произход

		Състав и свойства



		

		Код

		Наименование

		

		

		

		



		

		1

		2

		3

		4

		5

		6



		1

		17 04 05

		Желязо и стомана (скрап от черни метали)

		Временно


съхраняване

(Вр.С)

		57.53 т.

		Поддръжка и ремонт на железен път

		Твърдо
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		2

		20 0137*

		Дървесни материали, съдържащи опасни вещества (дървени траверси)

		Временно


съхраняване

(Вр.С)

		0.001 т.

		Поддръжка и ремонт на железен път

		Твърдо



		3

		17 01 01

		Бетон (стомано-бетонни траверси)

		Временно


съхраняване

(Вр.С)

		0.001 т.

		Поддръжка и ремонт на железен път

		Твърдо





75. Площадка № ГО 16 с местонахождение: гр. Белослав, област: Варна, община Белослав, (жп. участък Варна-Фериботна).

На посочената площадка да се извършват дейностите по временно съхраняване (Вр.С.) на отпадъците, посочени в таблицата:

		N.

		Вид на отпадъка

		Дейности, кодове *

		Количество (тон/год.)

		Произход

		Състав и свойства



		

		Код

		Наименование

		

		

		

		



		

		1

		2

		3

		4

		5

		6



		1

		17 04 05

		Желязо и стомана (скрап от черни метали)

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		9.700 т.

		Поддръжка и ремонт на железен път

		Твърдо



		2

		20 01 37*

		Дървесни


материали,


съдържащи


опасни вещества

(дървени


траверси)

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		0.001 т.

		Поддръжка и ремонт на железен път

		Твърдо



		3

		17 01 01

		Бетон (стоманобетонни траверси)

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		0.001 т.

		Поддръжка и ремонт на железен път

		Твърдо





76. Площадка № ГО 17 с местонахождение: гр. Вълчи дол, област: Варна, община Вълчи дол, гара Вълчи дол.

На посочената площадка да се извършват дейностите по временно съхраняване (Вр.С.) на отпадъците, посочени в таблицата:

		N

		Вид на отпадъка

		Дейности, кодове 1

		Количество (тон/год.)

		Произход

		Състав и свойства



		

		Код

		Наименование

		

		

		

		



		

		1

		2

		3

		4

		5

		6



		1

		17 04 05

		Желязо и стомана (скрап от черни метали)

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		8.87 т.

		Поддръжка и ремонт на железен път

		Твърдо



		2

		20 01 37*

		Дървесни


материали,


съдържащи


опасни вещества

(дървени


траверси)

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		0.001 т.

		Поддръжка и ремонт на железен път

		Твърдо
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		3

		17 01 01

		Бетон (стоманобетонни траверси)

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		0.001 т.

		Поддръжка и ремонт на железен път

		Твърдо





77. Площадка № ГО 18 с местонахождение: гр. Добрич, област: Добрич, община Добрич, гара Добрич.

На посочената площадка да се извършват дейностите по временно съхраняване (Вр.С.) на отпадъците, посочени в таблицата:

		N!

		Вид на отпадъка

		Дейности, кодове'

		Количество (тон/год.)

		Произход

		Състав и свойства



		

		Код

		Наименование

		

		

		

		



		

		1

		2

		3

		4

		5

		6



		1

		17 04 05

		Желязо и стомана (скрап от черни метали)

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		3.970 т.

		Поддръжка и ремонт на железен път

		Твърдо



		2

		20 0137*

		Дървесни


материали,


съдържащи


опасни вещества

(дървени


траверси)

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		0.001 т.

		Поддръжка и ремонт на железен път

		Твърдо



		3

		17 01 01

		Бетон (стоманобетонни траверси)

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		0.001 т.

		Поддръжка и ремонт на железен път

		Твърдо





78. Площадка № ГО 19 с местонахождение: гр.  Варна, област: Варна, община Варна, ул. Девня № 19,(склад Варна)

На посочената площадка да се извършват дейностите по временно съхраняване (Вр.С.) на отпадъците, посочени в таблицата:

		№

		Вид на отпадъка

		Дейности, кодове *

		Количество (тон/год.)

		Произход

		Състав и свойства



		

		Код

		Наименование

		

		

		

		



		

		1

		2

		3

		4

		5

		6



		1

		17 04 05

		Желязо и стомана (скрап от черни метали)

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		0.500 т.

		Поддръжка и ремонт на железен път

		Твърдо



		2

		20 0121*

		Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		0.008т.

		Подмяна на осветителни тела

		Съдържание на живак Н4;Н5;Н6; Н14
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		3

		16 02 15*

		Опасни компоненти отстранени от излязло от употреба оборудване (електронно оборудване)

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		0.001 т.

		Подмяна на офис техника и техническо поддържане на осигурителната техника и телекомуникационните системи и устройства

		Твърди Н7 и Н14



		4

		16 06 01*

		Оловни


акумулаторни


батерии

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		0.020 т.

		Поддръжка и ремонт на автомобилния парк

		Н4; Н5; Н7 и Н14



		5

		20 01 35*

		Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, различно от упоменатото в 20 01 21 и20 01 23, съдържащо опасни компоненти (3)

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		0.001т.

		Подмяна на офис техника и техническо поддържане на осигурителната техника и телекомуникационните системи и устройства

		Твърдо



		6

		16 06 02*

		Ni-Cd батерии

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		O.OOIt.

		техническо поддържане на осигурителната техника и телекомуникационните системи и устройства

		Н4; Н5; Н7 и Н14



		7

		16 01 07*

		Маслени филтри

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		0.001 т.

		Поддръжка и ремонт на автомобилния парк

		Твърдо



		8

		16 0103

		Излезли от употреба гуми

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		0.001 т.

		Поддръжка и ремонт на автомобилния парк

		Твърдо



		9

		12 01 01

		Стърготини, стружки и изрезки от черни метали

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		0.001 т.

		Подмяна на офис техника и техническо поддържане на осигурителната техника и теле

		Твърдо



		10

		13 02 05*

		Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		0.001 т

		Подмяна на офис техника и техническо поддържане на осигурителната техника и теле

		Течни, НЗ-Б; Н5;Н7;Н14, маслени субстанции





79. Площадка № ГО 20 с местонахождение: гр. Варна, област: Варна, община Варна, гара Варна, (ПЕ Варна).
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На посочената площадка да се извършват дейностите по временно съхраняване (Вр.С.) на отпадъците, посочени в таблицата:

		№

		Вид на отпадъка

		Дейности, кодове *

		Количеств

0

(тон/год.)

		Произход

		Състав и свойства



		

		Код

		Наименование

		

		

		

		



		

		1

		2

		3

		4

		5

		6



		1

		20 01 36

		Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, различно от упоменатото в 20 01 21, 20 01 23 и 20 0135 (изолатори)

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		2.000 т.

		Профилактика и ремонт на контактна мрежа и съоръжения с ел.захранване

		Твърдо



		4

		1601 18

		цветни метали

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		0.800 т.

		Профилактика и ремонт на контактна мрежа и съоръжения с ел. захранване

		Твърдо





80.  Площадка №  ГО  21   с  местонахождение:  гр.  Дългопол,  област:  Варна,  община Дългопол, (ПЕ Дългопол).

На посочената площадка да се извършват дейностите по временно съхраняване (Вр.С.) на отпадъците, посочени в таблицата:

		N

		Вид на отпадъка

		Дейности, кодове'

		Количество (тон/год.)

		Произход

		Състав и свойства



		

		Код

		Наименование

		

		

		

		



		

		1

		2

		3

		4

		5

		6



		1

		20 01 36

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

		Временно


съхраняване

(Вр.С)

		0.150 т.

		Профилактика и ремонт на контактна мрежа и съоръжения с ел. захранване

		Твърдо





81. Площадка № ГО 22 с местонахождение: с. Синдел, област: Варна, община Аврен, гара Синдел.(ПЕ Синдел).

На посочената площадка да се извършват дейностите по временно съхраняване (Вр.С.) на отпадъците, посочени в таблицата:

		JSi

		Вид на отпадъка

		Дейности, кодове1

		Количество

(тон/год.)

		Произход

		Състав и свойства



		

		Код

		Наименование

		

		

		

		



		

		1

		2

		3

		4

		5

		6
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		1

		20 01 36

		Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, различно от упоменатото в 20 0121, 20 01 23 и 20 01 35 (изолатори)

		Временно


съхраняване

(Вр.С)

		0.060 т.

		Профилактика и ремонт на контактна мрежа и съоръжения с ел. захранване

		Твърдо



		2

		16 01 18

		Черни метали

		Временно


съхраняване

(Вр.С)

		3.000 т.

		Профилактика и ремонт на контактна мрежа и съоръжения с ел. захранване

		Твърдо





82. Площадка № ГО 23 с местонахождение: гр. Варна, област: Варна, община Варна, Гара Варна

На посочената площадка да се извършват дейностите по временно съхраняване (Вр.С.) на отпадъците, посочени в таблицата:

		Ki

		Вид

		на отпадъка

		Дейности, кодове *

		Количество (тон/год.)

		Произход

		Състав и свойства



		

		Код

		Наименование

		

		

		

		



		

		1

		2

		3

		4

		5

		6



		1

		20 0121*

		Флуоресцентни

		Временно

		0.001т.

		Подмяна на

		Съдържание на



		

		

		тръби и други

		съхраняване

		

		осветителни

		живак Н4;Н5;Н6;



		

		

		отпадъци,

		(Вр.С)

		

		тела

		Н14



		

		

		съдържащи

		

		

		

		



		

		

		живак

		

		

		

		



		2

		20 01 35*

		Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, различно от упоменатото в 20 0121и20 01 23, съдържащо опасни компоненти (3)

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		0.001T.

		Извършване на дейности по поддръжка и ремонт на жп. гарите

		Твърдо



		3

		16 06 05

		Други батерии акумулатори

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		0.001 т.

		Извършване на дейности по поддръжка и ремонт на жп. гарите

		Твърдо





83. Площадка № ГО 24 с местонахождение: гр. Русе, област: Русе, община Русе, ул. Иван Ведър № 18, (работилница ЖПС Русе)

На посочената площадка да се извършват дейностите по временно съхраняване (Вр.С.) на отпадъците, посочени в таблицата:

И

Щ


Вид на отпадъка


еиности,


I Количество I      Произход      1       Състав и
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		Код

		Наименование

		кодове 1

		(то н/го д.)

		

		свойства



		

		1

		2

		3

		4

		5

		6



		1

		16 01 07*

		Маслени филтри

		Временно


съхраняване

(Вр.С)

		0.001 т.

		Поддръжка и ремонт на автомобилния парк

		Твърдо



		2

		20 0121*

		Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак

		Временно


съхраняване

(Вр.С)

		0.001Т.

		Подмяна на осветителни


тела

		Съдържание на живак Н4;Н5;Н6; Н14



		3

		17 01 01

		Бетон (стоманобетонни траверси)

		Временно


съхраняване

(Вр.С)

		0.260 т.

		Поддръжка и ремонт на железен път

		Твърдо



		4

		16 0106

		Излезли от употреба моторни превозни средства,които не съдържат течности или други опасни компоненти

		Временно


съхраняване

(Вр.С)

		1.500 т.

		Поддръжка и ремонт на автомобилния парк

		Твърдо



		5

		16 06 01*

		Оловни


акумулаторни


батерии

		Временно


съхраняване

(Вр.С)

		0.14 т.

		Поддръжка и ремонт на автомобилния парк

		Н4; Н5; Н7 и Н14



		

		17 04 05

		Желязо и стомана (скрап от черни метали)

		Временно


съхраняване

(Вр.С)

		0.500 т.

		Поддръжка и ремонт на железен път

		Твърдо



		

		16 01 03

		Излезли от употреба гуми

		Временно


съхраняване

(Вр.С)

		0.950 т.

		Поддръжка и ремонт на автомобилния парк

		Твърдо



		

		19 12 06*

		дървесен материал съдържащ опасни вещества(дървени траверси)

		Временно


съхраняване

(Вр.С)

		0.001 т.

		Поддръжка и ремонт на железен път

		Твърдо



		

		13 02 08*

		Други моторни, смазочни и масла за зъбни предавки

		Временно


съхраняване

(Вр.С)

		0.050 т.

		Поддръжка и ремонт на железен път

		Н14





84. Площадка № ГО 25 с местонахождение: гр. Борово, област: Русе, община Борово, гара Борово.

На посочената площадка да се извършват дейностите по временно съхраняване (Вр.С.) на отпадъците, посочени в таблицата:

		№

		Вид на отпадъка

		Дейности, кодове J

		Количество (тон/год.)

		Произход

		Състав и свойства



		

		Код

		Наименование

		

		

		

		



		

		1

		2

		3

		4

		5

		6



		1

		17 04 05

		Желязо и стомана (скрап от черни метали)

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		244.83 т.

		Поддръжка и ремонт на железен път

		Твърдо
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		2

		19 12 06*

		дървесен материал съдържащ опасни вещества(дървени траверси)

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		11.150 т.

		Поддръжка и ремонт на железен път

		Твърдо



		3

		17 01 01

		Бетон (стоманобетонни траверси)

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		0.260 т.

		Поддръжка и ремонт на железен път

		Твърдо





85. Площадка № ГО 26с местонахождение: гр. Исперих, област: Разград, община Исперих, Гара Исперих

На посочената площадка да се извършват дейностите по временно съхраняване (Вр.С.) на отпадъците, посочени в таблицата:

		п

		Вид на отпадъка

		Дейности, кодове г

		Количество (тон/год.)

		Произход

		Състав и свойства



		

		Код

		Наименование

		

		

		

		



		

		1

		2

		3

		4

		5

		6



		1

		17 04 05

		Желязо и стомана (скрап от черни метали)

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		8.520 т.

		Поддръжка и ремонт на железен път

		Твърдо



		2

		19 12 06*

		дървесен материал съдържащ опасни вещества(дървени траверси)

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		30.100 т.

		Поддръжка и ремонт на железен път

		Твърдо



		3

		1701 01

		Бетон (стоманобетонни траверси)

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		0.260 т.

		Поддръжка и ремонт на железен път

		Твърдо





86. Площадка № ГО 27 с местонахождение: гр. Ветово, област: Русе, община Ветово, ул. Кирил и Методи № 4.

На посочената площадка да се извършват дейностите по временно съхраняване (Вр.С.) на отпадъците, посочени в таблицата:

		N

		Вид на отпадъка

		Дейности, кодове *

		Количество (тон/год.)

		Произход

		Състав и свойства



		

		Код

		Наименование

		

		

		

		



		

		1

		2

		3

		4

		5

		6



		1

		17 04 05

		Желязо и стомана (скрап от черни метали)

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		23.14 т.

		Поддръжка и ремонт на железен път

		Твърдо



		2

		19 12 06*

		дървесен материал съдържащ опасни вещества(дървени траверси)

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		21.950 т.

		Поддръжка и ремонт на железен път

		Твърдо



		3

		170101

		Бетон (стоманобетонни траверси)

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		0.260 т.

		Поддръжка и ремонт на железен път

		Твърдо
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87. Площадка № ГО 28 с местонахождение: гр. Русе, област: Русе, община Русе, ул. Иван Ведър№ 25.

На посочената площадка да се извършват дейностите по временно съхраняване (Вр.С.) на отпадъците, посочени в таблицата:

		П

		Вид

		на отпадъка

		Дейности, кодове •

		Количество (тон/год.)

		Произход

		Състав и свойства



		

		Код

		Наименование

		

		

		

		



		

		1

		2

		3

		4

		5

		6



		1

		17 04 05

		Желязо и стомана (скрап от черни


метали)

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		129 т.

		Поддръжка и ремонт на железен път

		Твърдо



		2

		19 12 06*

		дървесен материал съдържащ опасни вещества(дървени траверси)

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		1.000 т.

		Поддръжка и ремонт на железен път

		Твърдо



		3

		17 0101

		Бетон (стоманобетонни траверси)

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		0.260 т.

		Поддръжка и ремонт на железен път

		Твърдо





88. Площадка № ГО 29 с местонахождение: гр. Русе, област. Русе, община Русе, Гара Русе. На посочената площадка да се извършват дейностите по временно съхраняване (Вр.С.) на отпадъците, посочени в таблицата:

		N

		Вид

		на отпадъка

		Дейности, кодове 4

		Количество (тон/год.)

		Произход

		Състав и свойства



		

		Код

		Наименование

		

		

		

		



		

		1

		2

		3

		4

		5

		6



		1

		17 04 05

		Желязо и стомана (скрап от черни метали)

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		33.86 т.

		Поддръжка и ремонт на железен път

		Твърдо



		2

		19 12 06*

		дървесен материал съдържащ опасни вещества(дървени траверси)

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		7.750 т.

		Поддръжка и ремонт на железен път

		Твърдо



		3

		17 0101

		Бетон (стоманобетонни траверси)

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		0.260 т.

		Поддръжка и ремонт на железен път

		Твърдо





89. Площадка № ГО 30 с местонахождение: гр. Силистра, област: Силистра, община Силистра, гара Силистра.

На посочената площадка да се извършват дейностите по временно съхраняване (Вр.С.) на отпадъците, посочени в таблицата:
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		№

		Вид на отпадъка

		Дейности, кодове *

		Количество (тон/год.)

		Произход

		Състав и свойства



		

		Код

		Наименование

		

		

		

		



		

		1

		2

		3

		4

		5

		6



		1

		17 04 05

		Желязо и стомана (скрап от черни метали)

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		4.385 т.

		Поддръжка и ремонт на железен път

		Твърдо



		2

		19 12 06*

		дървесен материал съдържащ опасни вещества(дървени траверси)

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		42.600 т.

		Поддръжка и ремонт на железен път

		Твърдо



		3

		17 01 01

		Бетон (стоманобетонни траверси)

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		0.260 т.

		Поддръжка и ремонт на железен път

		Твърдо





90. Площадка № ГО 31 с местонахождение: гр. Разград, област: Разград, община Разград, Гара Разград

На посочената площадка да се извършват дейностите по временно съхраняване (Вр.С.) на отпадъците, посочени в таблицата:

		№

		Вид на отпадъка

		Дейности, кодове *

		Количество

(тон/год.)

		Произход

		Състав и свойства



		

		Код

		Наименование

		

		

		

		



		

		1

		2

		3

		4

		5

		6



		1

		17 04 05

		Желязо и стомана (скрап от черни метали)

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		46.896 т.

		Поддръжка и ремонт на железен път

		Твърдо



		2

		19 12 06*

		дървесен материал съдържащ опасни вещества(дървен и траверси)

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		16.400 т.

		Поддръжка и ремонт на железен път

		Твърдо



		3

		170101

		Бетон (стоманобетонни траверси)

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		0.260 т.

		Поддръжка и ремонт на железен път

		Твърдо





91. Площадка № ГО 32с местонахождение: гр. Русе, област: Русе, община Русе, бул. Тутракан № 64.

На посочената площадка да се извършват дейностите по временно съхраняване (Вр.С.) на отпадъците, посочени в таблицата:

		п

		Вид на отпадъка

		Дейности, кодове1

		Количество (тон/год.)

		Произход

		Състав и свойства



		

		Код

		Наименование

		

		

		

		



		

		1

		2

		3

		4

		5

		6
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		1

		17 04 05

		Желязо и стомана (скрап от черни метали)

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		6 т.

		Поддръжка и ремонт на железен път

		Твърдо



		2

		19 12 06*

		дървесен материал съдържащ опасни вещества(дървен и траверси)

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		3.600 т.

		Поддръжка и ремонт на железен път

		Твърдо



		3

		17 0101

		Бетон (стоманобетонни траверси)

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		0.260 т.

		Поддръжка и ремонт на железен път

		Твърдо





92. Площадка № ГО 33 с местонахождение: гр. Борово, област: Русе, община Борово, (ПЕ Борово).

На посочената площадка да се извършват дейностите по временно съхраняване (Вр.С.) на отпадъците, посочени в таблицата:

		№

		Вид на отпадъка

		Дейности, кодове1

		Количество (то н/го д.)

		Произход

		Състав и свойства



		

		Код

		Наименование

		

		

		

		



		

		1

		2

		3

		4

		5

		6



		1

		20 01 36

		Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, различно от упоменатото в 20 0121, 20 01 23 и 20 01 35 (изолатори)

		Временно


съхраняване

(Вр.С)

		0.07 т.

		Профилактика и ремонт на контактна мрежа и съоръжения с ел.захранване

		Твърдо





93. Площадка № ГО 34 с местонахождение: гр. Русе, област: Русе, община Русе, (ПЕ Русе).

На посочената площадка да се извършват дейностите по временно съхраняване (Вр.С.) на отпадъците, посочени в таблицата:

		Mi

		Вид на отпадъка

		Дейности, кодове J

		Количество (тон/год.)

		Произход

		Състав и свойства



		

		Код

		Наименование

		

		

		

		



		

		1

		2

		3

		4

		5

		6



		1

		20 01 36

		Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, различно от упоменатото в 20 0121, 20 0123и20 01 35 (изолатори)

		Временно


съхраняване

(Вр.С)

		0.150 т.

		Профилактика и ремонт на контактна мрежа и съоръжения с ел. захранване

		Твърдо
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94. Площадка № ГО 35 с местонахождение: гр. Ветово, област: Русе, община Ветово, (ПЕ Ветово).

На посочената площадка да се извършват дейностите по временно съхраняване (Вр.С.) на отпадъците, посочени в таблицата:

		N

		Вид на отпадъка

		Дейности, кодове'

		Количество (тон/год.)

		Произход

		Състав и свойства



		

		Код

		Наименование

		

		

		

		



		

		1

		2

		3

		4

		5

		6



		1

		20 01 36

		Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, различно от упоменатото в 20 01 21, 20 01 23 и 20 0135 (изолатори)

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		0.100 т.

		Профилактика и ремонт на контактна мрежа и съоръжения с ел.захранване

		Твърдо



		2

		16 01 17

		черни метали

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		0.100 т.

		Профилактика и ремонт на контактна мрежа и съоръжения с ел.захранване

		Твърдо





95. Площадка № ГО 36 с местонахождение: гр. Самуил, област: Разград, община Самуил, (ПЕ Самуил).

На посочената площадка да се извършват дейностите по временно съхраняване (Вр.С.) на отпадъците, посочени в таблицата:

		№

		Вид на отпадъка

		Дейности, кодове1

		Количество (тон/год.)

		Произход

		Състав и свойства



		

		Код

		Наименование

		

		

		

		



		

		1

		2

		3

		4

		5

		6



		1

		20 01 36

		Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, различно от упоменатото в 20 01 21, 20 0123и20 01 35 (изолатори)

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		0.070 т.

		Профилактика и ремонт на контактна мрежа и съоръжения с ел. захранване

		Твърдо





96. Площадка № ГО 37 с местонахождение: гр. Русе, област: Русе, община Русе, ул. Гара Русе
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На посочената площадка да се извършват дейностите по временно съхраняване (Вр.С.) на отпадъците, посочени в таблицата:

		J*

		Вид на отпадъка

		Дейности, кодове'

		Количество (тон/год.)

		Произход

		Състав и свойства



		

		Код

		Наименование

		

		

		

		



		

		1

		2

		3

		4

		5

		6



		1

		200121*

		Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		0.001т.

		Подмяна на осветителни тела

		Съдържание на живак Н4;Н5;Н6; Н14



		2

		16 02 13*

		Излязло от употреба оборудване, съдържащо опасни компоненти (3) различно от упоменатото в 16 02 09 и 16 02 12

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		0.001Т.

		Извършване на дейности по поддръжка и ремонт на жп. гарите

		Твърдо



		3

		16 06 05

		Други батерии акумулатори

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		0.002 т.

		Извършване на дейности по поддръжка и ремонт на жп. гарите

		Твърдо





97. Площадка № ГО 38 с местонахождение: гр. Шумен, област: Шумен, община Шумен, ул. Станционна№ 12,

На посочената площадка да се извършват дейностите по временно съхраняване (Вр.С.) на отпадъците, посочени в таблицата:

		Х<

		Вид на отпадъка

		Дейности, кодове х

		Количество (тон/год.)

		Произход

		Състав и свойства



		

		Код

		Наименование

		

		

		

		



		

		1

		2

		3

		4

		5

		6



		1

		20 01 21*

		Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		0.001т.

		Подмяна на осветителни тела

		Съдържание на живак Н4;Н5;Н6; Н14



		2

		16 06 01*

		Оловни


акумулаторни батерии

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		0.120 т.

		Поддръжка и ремонт на автомобилния парк

		Н4; Н5; Н7 и Н14



		3

		16 01 03

		Излезли от употреба гуми

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		0.100 т.

		Поддръжка и ремонт на автомобилния парк

		Твърдо



		4

		12 01 01

		Стърготини, стружки и изрезки от черни метали

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		0.001 т.

		Поддръжка и ремонт на железен път

		твърдо
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		5

		13 02 05*

		Не хлорирани

		Временно

		0.110 т

		Поддръжка и

		Течни, НЗ-Б;



		

		

		моторни, смазочни

		съхраняване

		

		ремонт на

		Н5;Н7;Н14,



		

		

		и масла за зъбни

		(Вр.С)

		

		железен път

		маслени



		

		

		предавки на

		

		

		

		субстанции



		

		

		минерална основа

		

		

		

		





98. Площадка № ГО 39 с местонахождение: гр. Попово, област: Търговище, община Попово, гара Попово

На посочената площадка да се извършват дейностите по временно съхраняване (Вр.С.) на отпадъците, посочени в таблицата:

		Ni

		Вид на отпадъка

		Дейности, кодове г

		Количество (тон/год.)

		Произход

		Състав и свойства



		

		Код

		Наименование

		

		

		

		



		

		1

		2

		3

		4

		5

		6



		1

		17 02 01

		дървесен материал (дървени траверси)

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		14.400 т.

		Поддръжка и ремонт на железен път

		Твърдо



		2

		170101

		Бетон (стоманобетонни траверси)

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		168.000 т.

		Поддръжка и ремонт на железен път

		твърдо





99. Площадка № ГО 40 с местонахождение: гр. Търговище, област: Търговище, община Търговище, Гара Търговище

На посочената площадка да се извършват дейностите по временно съхраняване (Вр.С.) на отпадъците, посочени в таблицата:

		№

		Вид на отпадъка

		Дейности, кодове 1

		Количество (тон/год.)

		Произход

		Състав и свойства



		

		Код

		Наименование

		

		

		

		



		

		1

		2

		3

		4

		5

		6



		1

		17 02 01

		дървесен материал (дървени траверси)

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		4.400 т.

		Поддръжка и ремонт на железен път

		Твърдо



		2

		17 01 01

		Бетон (стоманобетонни траверси)

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		7.000 т.

		Поддръжка и ремонт на железен път

		твърдо





100. Площадка № ГО 41 с местонахождение: гр. Хан Крум, област: Шумен, община Велики Преслав, Гара Хан Крум

На посочената площадка да се извършват дейностите по временно съхраняване (Вр.С.) на отпадъците, посочени в таблицата:
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		J€

		Вид на отпадъка

		Дейности, кодове1

		Количество (тон/год.)

		Произход

		Състав и свойства



		

		Код

		Наименование

		

		

		

		



		

		1

		2

		3

		4

		5

		6



		1

		17 02 01

		дървесен материал (дървени траверси)

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		0.080 т.

		Поддръжка и ремонт на железен път

		Твърдо



		2

		17 01 01

		Бетон (стоманобетонни траверси)

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		46.000 т.

		Поддръжка и ремонт на железен път

		твърдо





101. Площадка № ГО 42 с местонахождение: гр. Шумен, област: Шумен, община Шумен, ул. Стационна № 1.

На посочената площадка да се извършват дейностите по временно съхраняване (Вр.С.) на отпадъците, посочени в таблицата:

		Ki

		Вид на отпадъка

		Дейности, кодове *

		Количество (тон/год.)

		Произход

		Състав и свойства



		

		Код

		Наименование

		

		

		

		



		

		1

		2

		3

		4

		5

		6



		1

		17 02 01

		дървесен материал (дървени траверси)

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		3.500 т.

		Поддръжка и ремонт на железен път

		Твърдо



		2

		17 01 01

		Бетон (стоманобетонни траверси)

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		155.000 т.

		Поддръжка и ремонт на железен път

		твърдо





102. Площадка № ГО 43 с местонахождение: гр. Каспичан, област: Шумен, община Каспичан, ул. Мадарски конник № 28

На посочената площадка да се извършват дейностите по временно съхраняване (Вр.С.) на отпадъците, посочени в таблицата:

		п

		Вид на отпадъка

		Дейности, кодове г

		Количество (тон/год.)

		Произход

		Състав и свойства



		

		Код

		Наименование

		

		

		

		



		

		1

		2

		3

		4

		5

		6



		1

		17 02 01

		дървесен материал (дървени траверси)

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		4.400 т.

		Поддръжка и ремонт на железен път

		Твърдо



		2

		17 0101

		Бетон (стоманобетонни траверси)

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		30.000 т.

		Поддръжка и ремонт на железен път

		Твърдо
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103. Площадка № ГО 44с местонахождение: с. Хитрино, област: Шумен, община Хитрино, ул. Еделвайс № 3,

На посочената площадка да се извършват дейностите по временно съхраняване (Вр.С.) на отпадъците, посочени в таблицата:

		№

		Вид на отпадъка

		Дейности, кодове'

		Количество (тон/год.)

		Произход

		Състав и свойства



		

		Код

		Наименование

		

		

		

		



		

		1

		2

		3

		4

		5

		6



		1

		17 02 01

		дървесен материал (дървени траверси)

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		0.080 т.

		Поддръжка и ремонт на железен път

		Твърдо



		2

		1701 01

		Бетон (стоманобетонни траверси)

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		74.000 т.

		Поддръжка и ремонт на железен път

		Твърдо





104. Площадка № ГО 45 с местонахождение: гр. Смядово, област: Шумен, община

Смядово,

Гара Смядово

На посочената площадка да се извършват дейностите по временно съхраняване (Вр.С.) на отпадъците, посочени в таблицата:

		N

		Вид на отпадъка

		Дейности, кодове *

		Количество (тон/год.)

		Произход

		Състав и свойства



		

		Код

		Наименование

		

		

		

		



		

		1

		2

		3

		4

		5

		6



		1

		17 02 01

		дървесен материал (дървени траверси)

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		9.500 т.

		Поддръжка и ремонт на железен път

		Твърдо



		2

		1701 01

		Бетон (стоманобетонни траверси)

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		2.300 т.

		Поддръжка и ремонт на железен път

		Твърдо





105. Площадка № ГО 46 с местонахождение: Славяново, област: Търговище, община Попово, Гара Славяново.

На посочената площадка да се извършват дейностите по временно съхраняване (Вр.С.) на отпадъците, посочени в таблицата:

		№

		Вид на отпадъка

		Дейности, кодове г

		Количество (тон/год.)

		Произход

		Състав и свойства



		

		Код

		Наименование

		

		

		

		



		

		1

		2

		3

		4

		5

		6
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		1

		20 01 36

		Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, различно от упоменатото в 20 0121, 20 01 23 и 20 0135 (изолатори)

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		0.300 т.

		Профилактика и ремонт на контактна мрежа и съоръжения с ел. захранване

		Твърдо





106. Площадка № ГО 47 с местонахождение: гр. Търговище, област: Търговище, община Търговище, Гара Търговище.

На посочената площадка да се извършват дейностите по временно съхраняване (Вр.С.) на отпадъците, посочени в таблицата:

		№

		Вид на отпадъка

		Дейности, кодове *

		Количество

(тон/год.)

		Произход

		Състав и свойства



		

		Код

		Наименование

		

		

		

		



		

		1

		2

		3

		4

		5

		6



		1

		20 01 36

		Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, различно от упоменатото в 20 0121, 20 01 23 и 20 01 35 (изолатори)

		Временно


съхраняване

(Вр.С)

		0.050 т.

		Профилактика и ремонт на контактна мрежа и съоръжения с ел. захранване

		Твърдо





107. Площадка № ГО 48 с местонахождение: гр. Шумен, област. Шумен, община Шумен, Гара Шумен.

На посочената площадка да се извършват дейностите по временно съхраняване (Вр.С.) на отпадъците, посочени в таблицата:

		№

		Вид на отпадъка

		Дейности, кодове'

		Количество (тон/год.)

		Произход

		Състав и свойства



		

		Код

		Наименование

		

		

		

		



		

		1

		2

		3

		4

		5

		6



		1

		20 01 36

		Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, различно от упоменатото в 20 0121, 20 01 23 и 20 01 35(изолатори)

		Временно


съхраняване

(Вр.С)

		0.300 т.

		Профилактика и ремонт на контактна мрежа и съоръжения с ел. захранване

		Твърдо
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108. Площадка № ГО 49 с местонахождение: гр. Каспичан, област: Шумен, община Каспичан, Гара Каспичан.

На посочената площадка да се извършват дейностите по временно съхраняване (Вр.С.) на отпадъците, посочени в таблицата:

		N

		Вид на отпадъка

		Дейности, кодове *

		Количество (тон/год.)

		Произход

		Състав и свойства



		

		Код

		Наименование

		

		

		

		



		

		1

		2

		3

		4

		5

		6



		1

		20 01 36

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

		Временно


съхраняване

(Вр.С)

		0.060 т.

		Профилактика и ремонт на контактна мрежа и съоръжения с ел.захранване

		Твърдо





109. Площадка № ГО 50 с местонахождение: гр. Шумен, област. Шумен, община Шумен, Гара Шумен.

На посочената площадка да се извършват дейностите по временно съхраняване (Вр.С.) на отпадъците, посочени в таблицата:

		К>

		Вид на отпадъка

		Дейности, кодове 1

		Количеств

0

(тон/год.)

		Произход

		Състав и свойства



		

		Код

		Наименование

		

		

		

		



		

		1

		2

		3

		4

		5

		6



		1

		20 0121*

		Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак

		Временно


съхраняване

(Вр.С)

		0.001т.

		Подмяна на осветителни тела

		Съдържание на живак Н4;Н5;Н6; Н14



		2

		20 01 35*

		Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, различно от упоменатото в 20 01 21 и20 01 23, съдържащо опасни компоненти (3)

		Временно


съхраняване

(Вр.С)

		0.001T.

		Извършване на дейности по поддръжка и ремонт на жп. гарите

		Твърдо



		3

		16 06 05

		Други батерии акумулатори

		Временно


съхраняване

(Вр.С)

		0.001 т.

		Извършване на дейности по поддръжка и ремонт на жп. гарите

		Твърдо





110. Площадка № ГО 51  с местонахождение: гр. Горна Оряховица, област: Велико Търново, община Горна Оряховица, ул. Антон Страшимиров № 4.

На посочената площадка да се извършват дейностите по временно съхраняване (Вр.С.) на отпадъците, посочени в таблицата:
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		№

		Вид на отпадъка

		Дейности, кодове*

		Количеств

0

(тон/год.)

		Произход

		Състав и свойства



		

		Код

		Наименование

		

		

		

		



		

		1

		2

		3

		4

		5

		6



		1

		20 0121*

		Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		0.001т.

		Подмяна на осветителни тела

		Съдържание на живак Н4; Н5;Н6; Н14



		2

		16 06 01*

		Оловни


акумулаторни


батерии

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		0.020 т.

		Поддръжка и ремонт на автомобилния парк

		Н4; Н5; Н7 и Н14



		3

		16 01 03

		Излезли от употреба гуми

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		0.600 т.

		Поддръжка и ремонт на автомобилния парк

		Твърдо



		4

		12 01 01

		Стърготини, стружки и изрезки от черни метали

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		0.001 т.

		Поддръжка и ремонт на железен път

		твърдо





111. Площадка № ГО 52 с местонахождение: гр. Полски Тръмбеш, област: Велико Търново, община Полски Тръмбеш , ул. Отец Паисий № 2.

На посочената площадка да се извършват дейностите по временно съхраняване (Вр.С.) на отпадъците, посочени в таблицата:

		J4"!

		Вид на отпадъка

		Дейности, кодове *

		Количество (тон/год.)

		Произход

		Състав и свойства



		

		Код

		Наименование

		

		

		

		



		

		1

		2

		3

		4

		5

		6



		1

		17 02 01

		дървесен материал (дървени траверси)

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		50.850 т.

		Поддръжка и ремонт на железен път

		Твърдо





112. Площадка № ГО 53 с местонахождение: гр. Стражица, област: Велико Търново, община Стражица, Гара Стражица.

На посочената площадка да се извършват дейностите по временно съхраняване (Вр.С.) на отпадъците, посочени в таблицата:

		п

		Вид на отпадъка

		Дейности, кодове'

		Количество (тон/год.)

		Произход

		Състав и свойства



		

		Код

		Наименование

		

		

		

		



		

		1

		2

		3

		4

		5

		6



		1

		17 01 01

		Бетон (стоманобетонни траверси)

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		0.260 т.

		Поддръжка и ремонт на железен път

		Твърдо
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113. Площадка № ГО 54 с местонахождение: гр. Велико Търново, област. Велико Търново, община Велико Търново, Гара Велико Търново.

На посочената площадка да се извършват дейностите по временно съхраняване (Вр.С.) на отпадъците, посочени в таблицата:

		Ni

		Вид на отпадъка

		Дейности, кодове*

		Количество (тон/год.)

		Произход

		Състав и свойства



		

		Код

		Наименование

		

		

		

		



		

		1

		2

		3

		4

		5

		6



		1

		19 1001

		Отпадъци от желязо и стомана

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		7.700 т.

		Поддръжка и ремонт на железен път

		Твърдо





114. Площадка № ГО 55 с местонахождение: гр. Горна Оряховица, област: Велико Търново, община Горна Оряховица, ул. Харалампи Стоянов № 44 А.

На посочената площадка да се извършват дейностите по временно съхраняване (Вр.С.) на отпадъците, посочени в таблицата:

		№

		Вид на отпадъка

		Дейности, кодове'

		Количество (тон/год.)

		Произход

		Състав и свойства



		

		Код

		Наименование

		

		

		

		



		

		1

		2

		3

		4

		5

		6



		1

		17 04 05

		Желязо и стомана (скрап от черни метали)

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		13.746 т.

		техническо поддържане на осигурителната техника и теле-комуникационнит е системи и устройства

		Твърдо



		2

		20 0121*

		Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		0.001т.

		Подмяна на осветителни тела

		Съдържание на живак Н4;Н5;Н6; Н14



		3

		16 02 15*

		Опасни компоненти отстранени от излязло от употреба оборудване (електронно оборудване)

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		0.001 т.

		Подмяна на офис техника и техническо поддържане на осигурителната техника и телекомуникационните системи и устройства

		Твърди Н7 и Н14



		4

		16 06 01*

		Оловни


акумулаторни


батерии

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		4.322 т.

		Поддръжка и ремонт на автомобилния парк

		Н4; Н5; Н7 и Н14
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		5

		20 01 35*

		Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, различно от упоменатото в 20 01 21 и 20 01 23, съдържащо опасни компоненти (3)

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		0.001Т.

		Подмяна на офис техника и техническо поддържане на осигурителната техника и телекомуникационните системи и устройства

		Твърдо



		6

		16 06 02*

		Ni-Cd батерии

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		0.001Т.

		техническо поддържане на осигурителната техника и телекомуникационните системи и устройства

		Н4;Н5;Н7и Н14



		7

		17 04 01

		Мед, бронз, месинг (цветни метали)

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		1.595 т.

		Подмяна на офис техника и техническо поддържане на осигурителната техника и теле

		Твърдо





115. Площадка № ГО 56 с местонахождение: гр.    Горна Оряховица, област: Велико Търново, община Горна Оряховица, Гара Горна Оряховица.

На посочената площадка да се извършват дейностите по временно съхраняване (Вр.С.) на отпадъците, посочени в таблицата:

		п

		Вид на отпадъка

		Дейности, кодове •

		Количество (тон/год.)

		Произход

		Състав и свойства



		

		Код

		Наименование

		

		

		

		



		

		1

		2

		3

		4

		5

		6



		1

		12 01 01

		Стърготини, стружки и изрезки от черни метали

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		0.005 т.

		Поддръжка и ремонт на железен път

		Твърдо





116. Площадка № ГО 57 с местонахождение: гр. Горна Оряховица, област: Велико Търново, община Горна Оряховица, (ПЕ Горна Оряховица).

На посочената площадка да се извършват дейностите по временно съхраняване (Вр.С.) на отпадъците, посочени в таблицата:

		Х<

		Вид на отпадъка

		Дейности, кодове *

		Количество (тон/год.)

		Произход

		Състав и свойства



		

		Код

		Наименование

		

		

		

		



		

		1

		2

		3

		4

		5

		6
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		1

		20 0136

		Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, различно от упоменатото в 20 0121, 20 01 23 и 20 0135 (изолатори)

		Временно


съхраняване


(Вр.С)

		1.000 т.

		Профилактика и ремонт на контактна мрежа и съоръжения с ел.захранване

		Твърдо





117. Площадка № ГО 58 с местонахождение: гр. Трявна, област: Габрово, община Трявна, Гара Трявна.

На посочената площадка да се извършват дейностите по временно съхраняване (Вр.С.) на отпадъците, посочени в таблицата:

		№.

		Вид на отпадъка

		Дейности, кодове *

		Количество (тон/год.)

		Произход

		Състав и свойства



		

		Код

		Наименование

		

		

		

		



		

		1

		2

		3

		4

		5

		6



		1

		20 01 36

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

		Временно


съхраняване

(Вр.С)

		0.005 т.

		Профилактика и ремонт на контактна мрежа и съоръжения с ел.захранване

		Твърдо





118. Площадка № ГО 59 с местонахождение: гр. Горна Оряховица, област: Велико Търново, община Горна Оряховица, ул. Антон Страшимиров № 14 (ПЕ Горна Оряховица)

На посочената площадка да се извършват дейностите по временно съхраняване (Вр.С.) на отпадъците, посочени в таблицата:

		№

		Вид на отпадъка

		Дейности, кодове*

		Количество (тон/год.)

		Произход

		Състав и свойства



		

		Код

		Наименование

		

		

		

		



		

		1

		2

		3

		4

		5

		6



		1

		20 01 36

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

		Временно


съхраняване

(Вр.С)

		1.200 т.

		Профилактика и ремонт на контактна мрежа и


съоръжения с ел. захранване

		Твърдо





63

		2

		16 01 17

		черни метали

		Временно


съхраняване

(Вр.С)

		12.300 т.

		Профилактика и ремонт на контактна мрежа и


съоръжения с ел. захранване

		Твърдо



		3

		1601 18

		Цветни метали

		Временно


съхраняване

(Вр.С)

		14.800 т.

		Профилактика и ремонт на контактна мрежа и


съоръжения с ел. захранване

		Твърдо



		4

		20 0121*

		Флуоресцентни тръби

		Временно

		О.ОЮт.

		Подмяна на

		Съдържание



		

		

		и други отпадъци, съдържащи живак

		съхраняване (Вр.С)

		

		осветителни тела

		на живак


Н4;Н5;Н6;


Н14



		5

		16 01 03

		Излезли от употреба гуми

		Временно


съхраняване

(Вр.С)

		0.005 т.

		Поддръжка и ремонт на автомобилния парк

		Твърдо





119. Площадка № ГО 60 с местонахождение: гр.    Горна Оряховица, област: Велико Търново, община Горна Оряховица, Гара Горна Оряховица.

На посочената площадка да се извършват дейностите по временно съхраняване (Вр.С.) на отпадъците, посочени в таблицата:

		N

		Вид на отпадъка

		Дейности, кодове J

		Количество (тон/год.)

		Произход

		Състав и свойства



		

		Код

		Наименование

		

		

		

		



		

		1

		2

		3

		4

		5

		6



		1

		200121*

		Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак

		Временно


съхраняване

(Вр.С)

		0.001т.

		Подмяна на осветителни


тела

		Съдържание на живак Н4;Н5;Н6; Н14



		2

		20 01 35*

		Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, различно от упоменатото в 20 01 21 и 20 01 23, съдържащо опасни компоненти (3)

		Временно


съхраняване

(Вр.С)

		0.001T.

		Извършване на дейности по поддръжка и ремонт на жп. гарите

		Твърдо



		3

		16 06 05

		Други батерии акумулатори

		Временно


съхраняване

(Вр.С)

		0.001 т.

		Извършване на дейности по поддръжка и ремонт на жп. гарите

		Твърдо





120. Площадка № ГО 61с местонахождение: с.Завет, област: Бургас, община Сунгуларе, Гара Завет (ПЕ Завет).

На посочената площадка да се извършват дейностите по временно съхраняване (Вр.С.) на отпадъците, посочени в таблицата:

"Ж


Вид на отпадъка


Дейности,   I Количеств I       Произход        I Състав и свойства
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		Код

		Наименование

		кодове *

		0

(тон/год.-)

		

		



		

		1

		2

		3

		4

		5

		6



		1

		16 02 14

		Излязло от употреба оборудване, различно от упоменатото в кодове от 16 02 09 до 16 02 13 (изолатори)

		Временно


съхраняване

(Вр.С)

		0.060 т.

		Поддръжка и ремонт на железен път

		Твърдо





Условията за извършване на посочените дейностите се съдържат в точка II от това решение и са неразделна част от него.



МИНИСТЪР:

ДЖЕВДЕ

ЪРОВ
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II. УСЛОВИЯ

по т. I от Решение № 00 - ДО - 283 - 00 от 15.06.2009 г. на Министъра на околната среда и водите.

На основание чл. 42, ал. 2 определям дейностите по временно   съхраняване (Вр.С.) на

отпадъци да се извършват при следните

УСЛОВИЯ:

1.
Площадките, на които ще се извършват дейностите да са със следните характеристики:
Генерираните отпадъци от поделенията на НК "ЖИ" да се събират и временно съхраняват
в специално отредени за целта площадки, отговарящи на нормативните изисквания -
бетонирани и заградени площадки, обособени помещения, навеси, варели, метални палета,
стелажи, пластмасови съдове и др.

2.
Дейностите да се извършват в следните съоръжения и инсталации със следния
капацитет:

Дейността временно съхраняване на отпадъците да се извършва в подходящи контейнери и съдове на всяка площадка. Да се ползват подемни кранове за стружки, машини за чупене и пресоване на стружки, електрокари и мотокари за извозване до буферните складове и други.

Периодично, при набиране на определени количества отпадъци, същите да се предават на лица, притежаващи разрешение и/или регистрационен документ по чл. 12 от ЗУО за дейности с отпадъци или на лицензирани лица за извършване на търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали.

3.
Измерването и контролирането на количествата на образуваните отпадъци ще се
извършват посредством средства за измерване от съответната лицензирана фирма, на
която се предават и ще се документират в отчетната книга.

За образуваните отпадъци да се изготвят годишни отчети, съгласно действащата нормативна база.

4. Да се прилагат следните технологии и/или методи по видове дейности: временното съхранение на отпадъците да е в съответствие с изискванията на действащата нормативна уредба;

5. От извършването на дейностите по оползотворяване/обезвреждане на отпадъците да се получават следните видове и количества отпадъци и/или крайни продукти: Дружеството не извършва дейности по оползотворяване/обезвреждане на отпадъци.

6.
Дейностите да се извършват най-малко от 141 броя работници (отговорник на
площадката) и 22 бр. управленски персонал (еколог към съответното поделение).

Списък на необходимия управленски персонал по длъжности, задължения, квалификация и брой е посочен в приложенията към раздел III, т 6.2 от Фирмена програма за управление на отпадъците на НК "Железопътна инфраструктура".

7.
Да се предприемат мерките за сигурност, заложени в аварийния план при извършване
на дейност временно съхраняване на производствени и опасни отпадъци, генерирани от
дейността на поделенията на Национална компания "Железопътна инфраструктура".

Описанието и характеристиката на мерките за сигурност и/или планът за действие при аварийни ситуации, които ще се осъществяват за времето на действие на разрешението за дейности по отпадъците.

8.
Да се осъществява следният контрол и мониторинг по компоненти и фактори на
околната среда: не се изисква специален контрол и мониторинг по компоненти и фактори
на околната среда.
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Контролът по изпълнение на дейността по управление на отпадъците да се извършва от лицата, определени със съответните заповеди, в това число и специалисти от отдел „Екология" на НК "ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА".

9.
При закриването на площадката /прекратяването на дейността да се предприемат
действия, свързани с безопасното ликвидиране на дейността и възстановяването
(рекултивацията) на терена - не се предвижда закриване на фирмени площадки в срока на
действие на настоящото разрешение.

10.
При извършване на дейностите по отпадъците да се спазват и следните
допълнителни условия:

10.1. Образуваните от дейността на дружеството отпадъци да се предават на лица, притежаващи разрешение и/или регистрационен документ по чл.12 от ЗУО за дейности с отпадъци или комплексно разрешително, издадено по реда на Глава седма, раздел II от Закона за опазване на околната среда за по-нататъшно оползотворяване и/или обезвреждане въз основа на сключени писмени договори, съгласно изискванията на чл.5, ал.2 от ЗУО.

10.2. Образуваните метални отпадъци от дейността на дружеството да се предават на лица, притежаващи лиценз за извършване на търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали,

10.3. Акумулаторните батерии да се съхраняват цели и да не се допуска изхвърляне и/или изливане на електролит.

10.4. Излезлите от употреба луминесцентни и живачни лампи да се съхраняват в съответствие с изискванията на Наредбата за изискванията за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване и третиране и транспортиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ДВ, бр. 36 от 2006 г.).

10.5.
При предаване на опасни отпадъци да се попълва транспортна карта
(Приложение № 4) и отчетна книга за образувани отпадъци, съгласно Наредба № 9 за реда
и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и за
реда за водене на публичния регистър на издадените разрешения, регистрационните
документи и на закритите обекти и дейности (ДВ, бр. 95 от 2004г.);

10.6.
При продължаване на дейността на площадките в срок до два месеца преди
изтичане на настоящото разрешение, да се подаде заявление за продължаване на срока му,
съгласно чл. 44 от ЗУО.

Решението на Министъра на околната среда и водите може да се обжалва пред Върховния административен съд по реда на Административно процесуалния кодекс в 14-дневен срок от неговото съобщаване.



МИНИСТЪР

ЧАКЪРОВ
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