
Превод от немски език 

 
Организацията за технически контрол ТЮФ НОРД Умвелтшуц ГмбХ & Кo. КГ (ТЮФ СЕВЕР Опазване на 

околната среда ООД и Сие КД) (TÜV NORD Umweltschutz GmbH & Co. KG) 
разрешава на фирма 
 

AVG Abfall-Verwertungs-Gesellschaft mbH  

(АВГ Абфал-Фервертунгс-Гезелшафт мбХ)  

(АВГ ООД за оползотворяване на отпадъци)  
 

Borsigstr. 2 

D-22113 Hamburg 

(Борзигщрасе 2 

22113 Хамбург/Германия) 
  

за дейностите по управление на отпадъци 
 

складиране, обработване, оползотворяване, елиминиране, търгуване и брокераж 
 

за посочените в приложенията към този сертификат местонахождения и видове отпадъци 

да носи знака за контрол на ТЮФ НОРД Умвелтшуц ГмбХ & Кo. КГ и наименованието 
 

Специализирано предприятие за управление на отпадъци 
 

съгласно § 56 от Закона за събиране, извозване, складиране и оползотворяване на отпадъци във връзка с 

Наредбата за специализираните предприятия за управление на отпадъци.  
  

Дата на одита : 24 април 2018 г. 
 

Този документ важи само във връзка със сертификата съгласно § 25 във връзка с Приложение 3 от 

Наредбата за специализираните предприятия за управление на отпадъци от 7 декември 2016 г. 
 

Този сертификат е валиден до: 31 август 2019 г. 

Рег. № на сертификата: 118ZEB002  

Хамбург, 20 юли 2018 г. 

 

 

Заличаването е на основание чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679



 
 

п.з. 

Мартин Полус (Martin Polus) 

 

Кристиан Франке (Christian Franke) 

Ръководител на сертификационната организация  проверяващо вещо лице 

за специализирани предприятия за управление на отпадъци  

 

ТЮФ НОРД Умвелтшуц ГмбХ & Кo. КГ Гросе Банщрасе 31, 22525 Хамбург, тел. +49 40 8557 2491 - umwell@tuev-nord.de 

(TÜV NORD Umweltschutz GmbH & Co. KG - Große Bahnstraße 31 - 22525 Hamburg - Tel.:+49 40 8557 2491 - 

umwell@tuev-nord.de) 
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Сертификат 

 

1. Име и адрес на сертификационната организация 

1.1. Име: ТЮФ НОРД Умвелтшуц ГмбХ & Кo. КГ 

1.2. Улица: Гросе Банщрасе 31 

1.3. Държава: DE Провинция: HH    

пощенски код: 22525 

гр.:    Хамбург 

 
ТЮФ НОРД 

опазване на околната среда 
 

3. Информация по сертификата 

3.1. Номер на сертификата (следва да се разреши от сертификационната организация): 118ZEB002 

3.2. Първоначално сертифициране  или следващо сертифициране  

3.3. Номер на процеса (ако е даден от органа): ZZBT005000157001 

3.4. Сертификатът съдържа  6   приложение(я). 

3.5.  Сертификатът се дава само за определена част от предприятие (виж приложение(я)   ). 

3.6.  Сертификатът се дава само за определени видове отпадъци, дейности или местонахождения  

(виж приложение(я) 6 приложения          ). 

3.7. Сертификатът е валиден до 31.08.2019 г. 

4. Име и адрес на специализираното предприятие за управление на отпадъци (централа); 

4.1. Име: АВГ Абфал-Фервертунгс-Гезелшафт мбХ (AVG Abfall-Verwertungs-Gesellschaft mbH) 

4.2. Улица: Борзигщрасе 2 (Borsigstraße 2) 

4.3. Държава: DE     Провинция: HH    пощ. код: 22113    гр.: Хамбург 

4.4. Вписване в Търговския регистър, регистъра на сдруженията или на кооперациите (ако е направено вписване): 

 регистрационен номер (HRA, HRB и т.н.); HRB42798   Регистърен съд:  Хамбург 

5. Предприятието има право, по отношение на споменатите в приложението към този сертификат 

местонахождения, дейности и видове отпадъци да носи знака за контрол на горепосочената организация по 

технически контрол или общността на управляващите отпадъците и наименованието 

„специализирано предприятие за управление на отпадъци" 

съгласно § 56 от Закона за събиране, извозване, складиране и оползотворяване на отпадъци във връзка с 

Наредбата за специализираните предприятия за управление на отпадъци. 

 

 

6. Дата на проверката:  

  24.04.2018 г. 

7.  Вещо лице, извършило проверката: 

    7.1 Фамилно име: Франке (Franke)     Собствено име:  Кристиан (Christian) 

    7.2 Подпис (само за издаване на хартиен носител): (Подпис-не се чете) 

8. Дата на издаване:   

  20.07.2018 г. 

9.  Ръководител на сертификационната организация: 

    9.1 Фамилно име: Полус (Polus)   Собствено име: Мартин (Martin) 

    9.2 Подпис (само за издаване на хартиен носител): (Подпис-не се чете) 
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Приложение 1 към сертификат с номер ZZBT005000157001 / 118ZEB002  

Име на специализираното предприятие за управление на отпадъци AVG Abfall-Verwertungs-Gesellschaft 
mbH (АВГ Абфал-Фервертунгс-Гезелшафт мбХ) 

1. Местонахождение (при повече местонахождения за всяко местонахождение трябва да се попълни 

 приложение): 

1.1 Наименование на местонахождението: AVG Abfall-Verwertungs-Gesellschaft mbH (АВГ 

Абфал-Фервертунгс-Гезелшафт мбХ) 

1.2 Улица: Борзигщрасе 2 (Borsigstraße 2) 

1.3. Държава:  DE   Провинция: HH    пощ. код: 22113    гр.: Хамбург 
 

2. Сертифицирана дейност 

- При повече дейности за всяка дейност се попълва собствено приложение, когато не се засягат същите 
видове отпадъци. 

- Дейността на третирането трябва да се отбелязва с кръстче винаги заедно с дейността на 
оползотворяването и/или на отстраняването. 

- Дейността на складирането трябва да се отбелязва с кръстче винаги заедно с дейността на 
оползотворяването и/или на отстраняването. 

 

   2.1  Събиране   Идентификационен номер съгласно § 28 NachwV: 

2.1.1 само в Германия                         

2.1.2 в целия свят                               

   2.2  Превозване       Идентификационен номер съгласно § 28 NachwV: 

2.2.1 само в Германия                          

2.2.2 в целия свят                               

   2.3  Складиране      Идентификационен номер съгласно § 28 NachwV: 

2.3.1 с цел оползотворяване (№ 2.5)             

2.3.2 с цел отстраняване (№ 2.6)                 

   2.4  Третиране       Идентификационен номер съгласно § 28 NachwV:  B01VS00135 

2.4.1 с цел оползотворяване (№ 2.5)             

2.4.2 с цел отстраняване (№ 2.6)                 

   2.5  Оползотворяване   Идентификационен номер съгласно § 28 NachwV:  

         подготвящо          завършващо 

2.5.1 Подготовка за повторна употреба         

2.5.2 Рециклиране                               

2.5.3 Друго оползотворяване                    

   2.6  Отстраняване      Идентификационен номер съгласно § 28 NachwV:  B01VS00135   

         подготвящо          завършващо 

   2.7  Търгуване          Идентификационен номер съгласно § 28 NachwV: 

2.7.1 само в Германия                         

2.7.2 в целия свят                                

2.8  Брокераж          Идентификационен номер съгласно § 28 NachwV: 

2.8.1 само в Германия                          

2.8.2 в целия свят                               
 

3. Описание дейността по управление на отпадъците, по-специално на техническите съоръжения (при 

повече технически съоръжения за всяко техническо съоръжение трябва да се попълни собствено 

приложение):  
 Инсталация за изгаряне на специални отпадъци (8.1) 
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4. Видове отпадъци съгласно приложението към AVV: 
 4.1 всички видове отпадъци     
 4.2 всички неопасни отпадъци    
 4.3 всички опасни отпадъци     
 4.4 определени видове отпадъци    

Код отпадък (евент. 

с „'"-вписване) 
Наименование на отпадък Ограничения/Забележки 

010101 Отпадъци от добива на съдържащи метали полезни изкопаеми  

010102 Отпадъци от добива на несъдържащи метали полезни 
изкопаеми 

 

010304* Остатъци при пречистването от преработката на сулфидна 
руда, образуващи киселини  

 

010305* Други остатъци от пречистването, съдържащи опасни вещества   

010306 Остатъци при пречистването с изключение на тези, които 
спадат под 01 03 04 и 01 03 05  

 

010307* други, съдържащи опасни вещества отпадъци от физическата и 
химическата преработка на съдържащи метали полезни 
изкопаеми 

 

010308 прашни и прахообразни отпадъци с изключение на тези, които 
спадат под 01 03 07  

 

010309 Червена утайка от производството на алуминиев окис с 
изключение на отпадъци, които спадат под към 01 03 10  

 

010310* Червена утайка от производството на алуминиев окис, 
съдържащ опасни вещества, с изключение на посочените под 01 
03 07 отпадъци 

 

010399 Отпадъци неспоменати по друг начин  

010407* Съдържащи опасни вещества отпадъци от физическата и 
химическата по-нататъшна преработка на несъдържащи 
метали полезни изкопаеми 

 

010408 Отпадъци от кариери за чакъл и каменоломни с изключение на 
тези, които спадат под 01 04 07  

 

010409 Отпадъци от пясък и глина  

010410 Прашни и прахообразни отпадъци с изключение на тези, които 
спадат под 01 04 07  

 

010411 Отпадъци от преработката на калиева и каменна сол с 
изключение на тези, които спадат под 01 04 07  

 

010412 Остатъци при пречистването и други отпадъци от промиването 
и почистването на полезни изкопаеми с изключение на тези, 
които спадат под 01 04 07 и 01 04 11  

 

010413 Отпадъци от каменоделни работи с изключение на тези, които 
спадат под 01 04 07  

 

010499 Отпадъци неспоменати по друг начин  

010504 Утайки и отпадъци от сондажи за сладка вода  

010505* Съдържащи масло утайки и отпадъци от сондиране  

010506* Утайки и други отпадъци от сондиране, съдържащи опасни 
вещества 

 

010507 Съдържащи барит утайки и отпадъци от сондиране с 
изключение на тези, които спадат под 01 05 05 и 01 05 06  

 

010508 Съдържащи хлорид утайки и отпадъци от сондиране с 
изключение на тези, които спадат под 01 05 05 и 01 05 06  

 

010599 Отпадъци неспоменати по друг начин  



020101 Утайки от процеси на промиване и почистване  

020102 Отпадъци от животинска тъкан  

020103 Отпадъци от растителна тъкан  

020104 Синтетични отпадъци (без опаковки)  

020106 Животински екскременти, течен тор и оборски тор 
(включително развалена слама), отпадни води, събирани 
разделно и третирани навън  

 

020107 Отпадъци от горското стопанство  

020108* Отпадъци от химикали за селското стопанство, съдържащи 
опасни вещества 
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Код отпадък (евент. 

с „'"-вписване) 
Наименование на отпадък Ограничения/Забележки 

020109 Отпадъци от химикали за селското стопанство с изключение на 

тези, които спадат под 02 01 08  
 

020110 Метални отпадъци  

020199 Отпадъци неспоменати по друг начин  

020201 Утайки от процеси на промиване и почистване  

020202 Отпадъци от животинска тъкан  

020203 Неподходящи за консумация или преработка вещества  

020204 Утайки от вътрешнозаводското третиране на отпадни води   

020299 Отпадъци неспоменати по друг начин  

020301 Утайки от процеси на промиване, почистване, белене, 

центрофугиране и отделяне  
 

020302 Отпадъци от консерванти  

020303 Отпадъци от екстракцията с разтворители   

020304 Неподходящи за консумация или преработка вещества  

020305 Утайки от вътрешнозаводското третиране на отпадни води  

020399 Отпадъци неспоменати по друг начин  

020401 Почва от цвекло  

020402 Несъответстваща на спецификацията утайка от калциев 

карбонат  
 

020403 Утайки от вътрешнозаводското третиране на отпадни води  

020499 Отпадъци неспоменати по друг начин  

020501 Неподходящи за консумация или преработка вещества  

020502 Утайки от вътрешнозаводското третиране на отпадни води  

020599 Отпадъци неспоменати по друг начин  

020601 Неподходящи за консумация или преработка вещества  

020602 Отпадъци от консерванти  

020603 Утайки от вътрешнозаводското третиране на отпадни води  



020699 Отпадъци неспоменати по друг начин  

020701 Отпадъци от промиването, почистването и механичното 

раздробяване на суровия материал  
 

020702 Отпадъци от алкохолната дестилация  

020703 Отпадъци от химическото третиране  

020704 Неподходящи за консумация или преработка вещества  

020705 Утайки от вътрешнозаводското третиране на отпадни води  

020799 Отпадъци неспоменати по друг начин  

030101 Отпадъци от кори и корк  

030104* Брашно, стружки, изрезки, дървесина, ПДЧ и фурнири, 

съдържащи опасни вещества 
 

030105 Брашно, стружки, изрезки, дървесина, ПДЧ и фурнири с 

изключение на тези, които спадат под 03 01 04  
 

030199 Отпадъци неспоменати по друг начин  
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Код отпадък (евент. 

с „'"-вписване) 
Наименование на отпадък Ограничения/Забележки 

030201* безхалогенни органични консерванти за дървесина  

030202* Хлорирани органични консерванти за дървесина  

030203* Органометални консерванти за дървесина  

030204* Неорганични консерванти за дървесина  

030205* други консерванти за дървесина, съдържащи опасни вещества  

030299 Консерванти за дървесина неспоменати по друг начин  

030301 Отпадъци от кора и дървесина  

030302 Сулфитни утайки (от рекуперацията на готварски луги)  

030305 Обезмастилени утайки от оползотворяването на хартия  

030307 механично отделени отпадъци от разтварянето на хартиени и 

картонени  отпадъци 
 

030308 Отпадъци от сортирането на хартия и картон за 

оползотворяването 
 

030309 Отпадъци от варовикови утайки  

030310 Отпадъци от фазер, утайки от фазери, пълнители и покрития 

от механичното отделяне 
 

030311 Утайки от вътрешнозаводското третиране на отпадни води с 

изключение на тези, които спадат под 03 03 10  
 

030399 Отпадъци неспоменати по друг начин  

040101 Остъргвания на месо и отпадъци от одиране  

040102 Изгорена лепена кожа   

040103* Отпадъци от обезмасляване, съдържащи разтворители, без 

течна фаза 
 



040104 Съдържащ хром дъбилен разтвор  

040105 Дъбилен разтвор без хром  

040106 Съдържащи хром утайки, по-специално от 

вътрешнозаводското третиране на отпадни води 
 

040107 Утайки без хром, по-специално от вътрешнозаводското 

третиране на отпадни води 
 

040108 Съдържащи хром отпадъци от дъбена кожа (изрезки, прах от 

шлифоване, талаш) 
 

040109 Отпадъци от приготвянето и финиша  

040199 Отпадъци неспоменати по друг начин  

040209 Отпадъци от комбинирани материали (импрегниран текстил, 

еластомер, пластомер) 
 

040210 органични вещества от естествени материали (напр. мазнини, 

восъци) 
 

040214* Отпадъци от финиша, съдържащи органични разтворители  

040215 Отпадъци от финиша с изключение на тези, които спадат под 

04 02 14  

 

040216* Багрила и пигменти, съдържащи опасни вещества  

040217 Багрила и пигменти с изключение на тези, които спадат под 04 

02 16  
 

040219* Утайки от вътрешнозаводското третиране на отпадни води, 

съдържащи опасни вещества 
 

040220 Утайки от вътрешнозаводското третиране на отпадни води с 

изключение на тези, които спадат под 04 02 19  
 

040221 Отпадъци от необработени текстилни влакна   

040222 Отпадъци от обработени текстилни влакна  
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Код отпадък (евент. 

с „'"-вписване) 
Наименование на отпадък Ограничения/Забележки 

040299 Отпадъци неспоменати по друг начин  

050102* Утайки от обезсоляване  

050103* Утайки от дъното на резервоари  

050104* Киселинни алкилни утайки  

050105* Разлято масло  

050106* Съдържащи масло утайки от производствени процеси и 

поддръжка 

 

050107* Киселинни катрани  

050108* други катрани  

050109* Утайки от вътрешнозаводското третиране на отпадни води, 

съдържащи опасни вещества 
 

050110 Утайки от вътрешнозаводското третиране на отпадни води с 

изключение на тези, които спадат под 05 01 09  
 



050111* Отпадъци от почистването на горива с основи  

050112* Съдържащи киселина масла  

050113 Утайки от пречистване на вода за захранване на котли  

050114 Отпадъци от хладилни колони  

050115* Използвани филтърни глини  

050116 Съдържащи сяра отпадъци от обезсеряването на масла  

050117 Битуми   

050199 Отпадъци неспоменати по друг начин  

050601* Киселинни катрани  

050603* други катрани  

050604 Отпадъци от хладилни колони  

050699 Отпадъци неспоменати по друг начин  

050701* съдържащи живак Отпадъци  

050702 Съдържащи живак отпадъци  

050799 Отпадъци неспоменати по друг начин  

060101* Сярна киселина и серниста киселина  

060102* Солна киселина  

060103* Флуороводородна киселина  

060104* фосфорна киселина и фосфориста киселина  

060105* Азотна киселина и азотиста киселина  

060106* други киселини  

060199 Отпадъци неспоменати по друг начин  

060201* Калциев хидроокис  

060203* Амониев хидроксид  

060204* Натриев и калиев хидроксид  
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060205* други основи  

060299 Отпадъци неспоменати по друг начин  

060311* твърди соли и разтвори, съдържащи цианид  

060313* твърди соли и разтвори, съдържащи тежки метали   

060314 твърди соли и разтвори с изключение на тези, които спадат под 

06 03 11 и 06 03 13  
 

060315* Метални окиси, съдържащи тежки метали   

060316 метални окиси с изключение на тези, които спадат под 06 03 15   

060399 Отпадъци неспоменати по друг начин  

060403* Съдържащи арсен отпадъци  



060404* Съдържащи живак отпадъци  

060405* Отпадъци, съдържащи други тежки метали   

060499 Отпадъци неспоменати по друг начин  

060502* Утайки от вътрешнозаводското третиране на отпадни води, 

съдържащи опасни вещества 
 

060503 Утайки от вътрешнозаводското третиране на отпадни води с 

изключение на тези, които спадат под 06 05 02  
 

060602* Отпадъци, съдържащи опасни сулфиди  

060603 съдържащи сулфиди отпадъци с изключение на тези, които 

спадат под 06 06 02  
 

060699 Отпадъци неспоменати по друг начин  

060702* Активен въглен от производството на хлор  

060703* съдържащи живак утайки от бариев сулфат  

060704* разтвори и киселини, напр. контактна киселина  

060799 Отпадъци неспоменати по друг начин  

060802* Отпадъци, сдържащи опасни хлор силани  

060899 Отпадъци неспоменати по друг начин  

060902 съдържаща фосфор шлака  

060903* Отпадъци от реакции на калциева основа, съдържащи опасни 

вещества или замърсени от опасни вещества 
 

060904 Отпадъци от реакции на калциева основа с изключение на тези, 

които спадат под 06 09 03  
 

060999 Отпадъци неспоменати по друг начин  

061002* Отпадъци, съдържащи опасни вещества  

061099 Отпадъци неспоменати по друг начин  

061101 Отпадъци от реакции на калциева основа от производството на 

титанов двуокис 
 

061199 Отпадъци неспоменати по друг начин  

061301* неорганични пестициди, консерванти за дървесина и други 

биоциди 
 

061302* Употребяван активен въглен (освен 06 07 02)  

061303 Промишлени сажди   

061305* Сажди от печки и камини  
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061399 Отпадъци неспоменати по друг начин  

070101* воднисти течности за миене и матерни луги  

070103* халоген-органични разтворители, течности за миене и матерни 

луги 
 



070104* други органични разтворители, течности за миене и матерни 

луги 
 

070107* Халогенирани остатъци от реакции и дестилации  

070108* други остатъци от реакции и дестилации  

070109* Халогенирани утайки върху филтър, употребявани материали 

за попиване  
 

070110* други утайки върху филтър, употребявани материали за 

попиване 
 

070111* Утайки от вътрешнозаводското третиране на отпадни води, 

съдържащи опасни вещества 
 

070112 Утайки от вътрешнозаводското третиране на отпадни води с 

изключение на тези, които спадат под 07 01 11  
 

070199 Отпадъци неспоменати по друг начин  

070201* Воднисти течности за миене и матерни луги  

070203* халоген-органични разтворители, течности за миене и матерни 

луги 
 

070204* други органични разтворители, течности за миене и матерни 

луги 

 

070207* Халогенирани остатъци от реакции и дестилации  

070208* други остатъци от реакции и дестилации  

070209* Халогенирани утайки върху филтър, употребявани материали 

за попиване 
 

070210* други утайки върху филтър, употребявани материали за 

попиване 
 

070211* Утайки от вътрешнозаводското третиране на отпадни води, 

съдържащи опасни вещества 
 

070212 Утайки от вътрешнозаводското третиране на отпадни води с 

изключение на тези, които спадат под 07 02 11  
 

070213 Синтетични отпадъци  

070214* Отпадъци от добавки, съдържащи опасни вещества  

070215 Отпадъци от добавки с изключение на тези, които спадат под 07 

02 14  
 

070216* Отпадъци, съдържащи опасни силикони  

070217 Съдържащи силикони отпадъци, различни от посочените в 07 

02 16  
 

070299 Отпадъци неспоменати по друг начин  

070301* воднисти течности за миене и матерни луги  

070303* халоген-органични разтворители, течности за миене и матерни 

луги 
 

070304* други органични разтворители, течности за миене и матерни 

луги 
 

070307* Халогенирани остатъци от реакции и дестилации  

070308* други остатъци от реакции и дестилации  

070309* Халогенирани утайки върху филтър, употребявани материали  



за попиване 

070310* други утайки върху филтър, употребявани материали за 

попиване 
 

070311* Утайки от вътрешнозаводското третиране на отпадни води, 

съдържащи опасни вещества 
 

070312 Утайки от вътрешнозаводското третиране на отпадни води с 

изключение на тези, които спадат под 07 03 11  
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070399 Отпадъци неспоменати по друг начин  

070401* воднисти течности за миене и матерни луги  

070403* халоген-органични разтворители, течности за миене и матерни 

луги 
 

070404* други органични разтворители, течности за миене и матерни 

луги 
 

070407* Халогенирани остатъци от реакции и дестилации  

070408* други остатъци от реакции и дестилации  

070409* Халогенирани утайки върху филтър, употребявани Материали 

за попиване 
 

070410* други утайки върху филтър, употребявани материали за 

попиване 
 

070411* Утайки от вътрешнозаводското третиране на отпадни води, 

съдържащи опасни вещества 

 

070412 Утайки от вътрешнозаводското третиране на отпадни води с 

изключение на тези, които спадат под 07 04 11  
 

070413* твърди  отпадъци, съдържащи опасни вещества  

070499 Отпадъци неспоменати по друг начин  

070501* воднисти течности за миене и матерни луги  

070503* халоген-органични разтворители, течности за миене и матерни 

луги 
 

070504* други органични разтворители, течности за миене и матерни 

луги 
 

070507* Халогенирани остатъци от реакции и дестилации  

070508* други остатъци от реакции и дестилации  

070509* Халогенирани утайки върху филтър, употребявани материали 

за попиване 
 

070510* други утайки върху филтър, употребявани материали за 

попиване 
 

070511* Утайки от вътрешнозаводското третиране на отпадни води, 

съдържащи опасни вещества 
 

070512 Утайки от вътрешнозаводското третиране на отпадни води с 

изключение на тези, които спадат под 07 05 11  
 



070513* твърди отпадъци, съдържащи опасни вещества  

070514 твърди отпадъци с изключение на тези, които спадат под 07 05 

13  
 

070599 Отпадъци неспоменати по друг начин  

070601* воднисти течности за миене и матерни луги  

070603* халоген-органични разтворители, течности за миене и матерни 

луги 
 

070604* други органични разтворители, течности за миене и матерни 

луги 
 

070607* Халогенирани остатъци от реакции и дестилации  

070608* други остатъци от реакции и дестилации  

070609* Халогенирани утайки върху филтър, употребявани материали 

за попиване 
 

070610* други утайки върху филтър, употребявани материали за 

попиване 
 

070611* Утайки от вътрешнозаводското третиране на отпадни води, 

съдържащи опасни вещества 

 

070612 Утайки от вътрешнозаводското третиране на отпадни води с 

изключение на тези, които спадат под 07 06 11  
 

070699 Отпадъци неспоменати по друг начин  

070701* воднисти течности за миене и матерни луги  
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070703* халоген-органични разтворители, течности за миене и 

Матерни луги 
 

070704* други органични, течности за миене и матерни луги  

070707* Халогенирани остатъци от реакции и дестилации  

070708* други остатъци от реакции и дестилации  

070709* Халогенирани утайки върху филтър, употребявани Материали 

за попиване 
 

070710* други утайки върху филтър, употребявани материали за 

попиване 
 

070711* Утайки от вътрешнозаводското третиране на отпадни води, 

съдържащи опасни вещества 
 

070712 Утайки от вътрешнозаводското третиране на отпадни води с 

изключение на тези, които спадат под 07 07 11  
 

070799 Отпадъци неспоменати по друг начин  

080111* Отпадъци от боя и лак, съдържащи органични разтворители 

или други опасни вещества 
 

080112 Отпадъци от боя и лак с изключение на тези, които спадат под 

08 01 11  
 



080113* Утайки от боя и лак, съдържащи органични разтворители или 

други опасни вещества 
 

080114 Утайки от боя и лак с изключение на тези, които спадат под 08 

01 13  
 

080115* воднисти утайки, съдържащи бои или лакове с органични 

разтворители или други опасни вещества 
 

080116 воднисти утайки, съдържащи бои или лакове, с изключение на 

тези, които спадат под 08 01 15  
 

080117* Отпадъци от отстраняването на бои или лакове, съдържащи 

органични разтворители или други опасни вещества 
 

080118 Отпадъци от отстраняването на бои или лакове с изключение 

на тези, които спадат под 08 01 17  
 

080119* воднисти суспензии, съдържащи бои или лакове с органични 

разтворители или други опасни вещества 
 

080120 воднисти суспензии, съдържащи бои или лакове, с изключение 

на тези, които спадат под 08 01 19  
 

080121* Отпадъци от чистители на бои или лакове   

080199 Отпадъци неспоменати по друг начин  

080201 Отпадъци от прах от покрития  

080202 воднисти утайки, съдържащи керамични материали  

080203 воднисти суспензии, съдържащи керамични материали  

080299 Отпадъци неспоменати по друг начин  

080307 воднисти утайки, съдържащи печатарски бои  

080308 воднисти течни отпадъци, съдържащи печатарски бои  

080312* Отпадъци от печатарски бои, съдържащи опасни вещества  

080313 Отпадъци от печатарски бои с изключение на тези, които 

спадат под 08 03 12  
 

080314* Утайки от печатарски бои, съдържащи опасни вещества  

080315 Утайки от печатарски бои с изключение на тези, които спадат 

под 08 03 14  
 

080316* Отпадъци от ецващи разтвори  

080317* Отпадъци от тонери, съдържащи опасни вещества  

080318 Отпадъци от тонери с изключение на тези, които спадат под 08 

03 17  
 

080319* Дисперсионно масло  
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080399 Отпадъци неспоменати по друг начин  

080409* Отпадъци от лепила и уплътнители, съдържащи органични 

разтворители или други опасни вещества 

 

080410 Отпадъци от лепила и уплътнители с изключение на тези,  



които спадат под 08 04 09  

080411* Съдържащи лепила и уплътнители утайки, съдържащи 

органични разтворители или други опасни вещества 
 

080412 Съдържащи лепила и уплътнители утайки с изключение на 

тези, които спадат под 08 04 11  
 

080413* воднисти утайки, съдържащи лепила или уплътнители с 

органични разтворители или други опасни вещества  
 

080414 воднисти утайки, съдържащи лепила или уплътнители, с 

изключение на тези, които спадат под 08 04 13  
 

080415* воднисти течни отпадъци, съдържащи лепила или 

уплътнители с органични разтворители или други опасни 

вещества  

 

080416 воднисти течни отпадъци, съдържащи лепила или уплът- 

нители, с изключение на тези, които спадат под 08 04 15  
 

080417* Смолисти масла  

080499 Отпадъци неспоменати по друг начин  

080501* Отпадъци от изоцианат  

090101* Проявители и активаторни разтвори на водна основа  

090102* Плочи за офсетов печат-проявителни разтвори на водна основа  

090103* Проявителни разтвори на основа разтворители  

090104* Фиксатори  

090105* Избелващи разтвори и избелващи фиксатори  

090106* Съдържащи сребро отпадъци от вътрешнозаводското 

третиране на фотографски отпадъци 
 

090107 Филми и фотографски хартии, съдържащи сребро или 

сребърни съединения  
 

090108 Филми и фотографски хартии, несъдържащи сребро или 

сребърни съединения 
 

090110 Камери за еднократна употреба без батерии  

090111* Камери за еднократна употреба с батерии, които спадат под 16 

06 01, 16 06 02 или 16 06 03  
 

090112 Камери за еднократна употреба с батерии с изключение на 

тези, които спадат под 09 01 11  
 

090113* воднисти течни отпадъци от вътрешнозаводската рекуперация 

на сребро с изключение на тези, които спадат под 09 01 06  
 

090199 Отпадъци неспоменати по друг начин  

100101 Пепел от скари и котли, шлаки и прах от котли с изключение на 

прах от котли, който спада към 10 01 04  
 

100105 Отпадъци от реакции на калциева основа от сероочистката на 

димни газове в твърда форма 
 

100107 Отпадъци от реакции на калциева основа от сероочистката на 

димни газове под формата на утайки 
 

100109* Сярна киселина  

100114* Пепел от скари и котли, шлаки и прах от котли от съизгарянето  



на отпадъци, съдържащи опасни вещества 

100115 Пепел от скари и котли, шлаки и прах от котли от съизгарянето 

на отпадъци с изключение на тези, които спадат под 10 01 14  
 

100118* Отпадъци от третирането на отпадни газове, съдържащи 

опасни вещества 
 

100119 Отпадъци от третирането на отпадни газове с изключение на 

тези, които спадат под 10 01 05, 10 01 07 и 10 01 18  
 

100120* Утайки вътрешнозаводското третиране на отпадни води, 

съдържащи опасни вещества 
 

100121 Утайки от вътрешнозаводското третиране на отпадни води с 

изключение на тези, които спадат под 10 01 20  
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100122* воднисти утайки от почистването на котли, съдържащи опасни 

вещества 
 

100123 воднисти утайки от почистването на котли с изключение на 

тези, които спадат под 10 01 22  
 

100124 Пясъци от изгаряне с кипящ слой  

100125 Отпадъци от складирането и подготовката на горива за 

електроцентрали на въглища 
 

100126 Отпадъци третиране на охлаждаща вода  

100199 Отпадъци неспоменати по друг начин  

100210 Окалина при валцуване  

100211* съдържащи масло отпадъци от третирането на охлаждаща вода  

100212 Отпадъци от третирането на охлаждаща вода с изключение на 

тези, които спадат под 10 02 11  
 

100213* Утайки и утайки върху филтър от третирането на отпадни 

газове, съдържащи опасни вещества 
 

100214 Утайки и утайки върху филтър от третирането на отпадни 

газове с изключение на тези, които спадат под 10 02 13  
 

100215 други утайки и утайки върху филтър  

100299 Отпадъци неспоменати по друг начин  

100302 Аноден скрап  

100317* съдържащи катран отпадъци от производството на аноди  

100318 Отпадъци от производството на аноди, съдържащи въглерод, с 

изключение на тези, които спадат под 10 03 17  
 

100325* Утайки и утайки върху филтър от третирането на отпадни 

газове, съдържащи опасни вещества 
 

100326 Утайки и утайки върху филтър от третирането на отпадни 

газове с изключение на тези, които спадат под 10 03 25  
 

100327* съдържащи масло отпадъци от третирането на охлаждаща вода  



100328 Отпадъци от третирането на охлаждаща вода с изключение на 

тези, които спадат под 10 03 27  
 

100399 Отпадъци неспоменати по друг начин  

100407* Утайки и утайки върху филтър от третирането на отпадни 

газове 
 

100409* съдържащи масло Отпадъци от третирането на охлаждаща вода  

100410 Отпадъци от третирането на охлаждаща вода с изключение на 

тези, които спадат под 10 04 09  
 

100499 Отпадъци неспоменати по друг начин  

100506* Утайки и утайки върху филтър от третирането на отпадни 

газове 
 

100508* съдържащи масло отпадъци от третирането на охлаждаща вода  

100509 Отпадъци от третирането на охлаждаща вода с изключение на 

тези, които спадат под 10 05 08  
 

100511 Сгурии и шлака с изключение на тези, които спадат под 10 05 10   

100599 Отпадъци неспоменати по друг начин  

100606* Твърди отпадъци от третирането на отпадни газове  

100609* съдържащи масло отпадъци от третирането на охлаждаща вода  

100610 Отпадъци от третирането на охлаждаща вода с изключение на 

тези, които спадат под 10 06 09  

 

100699 Отпадъци неспоменати по друг начин  

100705 Утайки и утайки върху филтър от третирането на отпадни 

газове 
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100707* съдържащи масло отпадъци от третирането на охлаждаща вода  

100708 Отпадъци от третирането на охлаждаща вода с изключение на 

тези, които спадат под 10 07 07  
 

100799 Отпадъци неспоменати по друг начин  

100804 Частици и прах  

100810* Сгурии и шлака, които са запалими или в контакт с вода дават 

запалими газове в опасно количество 
 

100812* съдържащи катран отпадъци от производството на аноди  

100813 Отпадъци от производството на аноди, съдържащи въглерод, с 

изключение на тези, които спадат под 10 08 12  
 

100814 Аноден скрап  

100817* Утайки и утайки върху филтър от третирането на отпадни 

газове, съдържащи опасни вещества 
 

100818 Утайки и утайки върху филтър от третирането на отпадни 

газове с изключение на тези, които спадат под 10 08 17  
 

100819* съдържащи масло отпадъци от третирането на охлаждаща вода  



100820 Отпадъци от третирането на охлаждаща вода с изключение на 

тези, които спадат под 10 08 19  
 

100899 Отпадъци неспоменати по друг начин  

100905* съдържащи опасни вещества леярски форми и леярски пясъци 

преди леенето 
 

100906 Леярски форми и пясъци преди леенето с изключение на тези, 

които спадат под 10 09 05  
 

100907* съдържащи опасни вещества леярски форми и леярски пясъци 

след леенето 
 

100908 Леярски форми и пясъци след леенето с изключение на тези, 

които спадат под 10 09 07  
 

100913* Отпадъци от свързващи вещества, съдържащи опасни вещества  

100914 Отпадъци от свързващи вещества с изключение на тези, които 

спадат под 10 09 13  
 

100915* Отпадъци от указващи пукнатини субстанции, съдържащи 

опасни вещества 
 

100916 Отпадъци указващи пукнатини субстанции с изключение на 

тези, които спадат под 10 09 15  
 

100999 Отпадъци неспоменати по друг начин  

101005* Съдържащи опасни вещества леярски форми и леярски пясъци 

преди леенето 
 

101006 Леярски форми и леярски пясъци преди леенето с изключение 

на тези, които спадат под 10 10 05  
 

101007* съдържащи опасни вещества леярски форми и леярски пясъци 

след леенето 
 

101008 Леярски форми и леярски пясъци след леенето с изключение 

на тези, които спадат под 10 10 07  
 

101013* Отпадъци от свързващи вещества, съдържащи опасни вещества  

101014 Отпадъци от свързващи вещества с изключение на тези, които 

спадат под 10 10 13  
 

101015* Отпадъци от указващи пукнатини субстанции, съдържащи 

опасни вещества 
 

101016 Отпадъци от указващи пукнатини субстанции с изключение на 

тези, които спадат под 10 10 15  
 

101099 Отпадъци неспоменати по друг начин  

101103 Отпадъци от стъклени влакна  

101109* Смесен отпадък с опасни вещества преди стопяването  

101110 Смесен отпадък преди стопяването с изключение на този, който 

спада под 10 11 09  
 

101111* Стъклен отпадък на малки частици и стъклен прах, съдържащи 

тежки метали (напр. от катодно-лъчеви тръби) 
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101112 Стъклен отпадък с изключение на този, който спада под 10 11 11   

101113* Утайки от полиране и шлифоване на стъкло, съдържащи 

опасни вещества 
 

101114 Утайки от полиране и шлифоване на стъкло с изключение на 

тези, които спадат под 10 11 13  
 

101117* Утайки и утайки върху филтър от третирането на отпадни 

газове, съдържащи опасни вещества 
 

101118 Утайки и утайки върху филтър от третирането на отпадни 

газове с изключение на тези, които спадат под 10 11 17  
 

101119* твърди отпадъци от вътрешнозаводското третиране на отпадни 

води, съдържащи опасни вещества 
 

101120 твърди отпадъци от вътрешнозаводското третиране на отпадни 

води с изключение на тези, които спадат под 10 11 19  

 

101199 Отпадъци неспоменати по друг начин  

101201 Сурови смеси преди изгарянето   

101203 Частици и прах  

101205 Утайки и утайки върху филтър от третирането на отпадни 

газове 
 

101208 Отпадъци от керамични изделия, тухли, плочки и гранитогрес 

(след горенето) 
 

101211* Отпадъци от глазури, съдържащи тежки метали   

101212 Отпадъци от глазури с изключение на тези, които спадат под 10 

12 11  
 

101213 Утайки от вътрешнозаводското третиране на отпадни води  

101299 Отпадъци неспоменати по друг начин  

101301 Отпадъци от сурова смес преди горенето  

101304 Отпадъци от калцинирането и хидратирането на негасена вар   

101307 Утайки и утайки върху филтър от третирането на отпадни 

газове 

 

101311 Отпадъци от производството на други комбинирани 

материали на циментова основа с изключение на тези, които 

спадат под 10 13 09 и 10 13 10  

 

101314 отпадъци от бетон и утайки от бетон  

101399 Отпадъци неспоменати по друг начин  

101401* съдържащи живак отпадъци от газоочистването  

110105* Киселинни байцващи разтвори  

110106* Киселини неспоменати по друг начин  

110107* Алкални байцващи разтвори  

110108* Фосфатиращи утайки  

110109* Утайки и утайки върху филтър, съдържащи опасни вещества  

110110 Утайки и утайки върху филтър с изключение на тези, които  



спадат под 11 01 09  

110111* воднисти промивни течности, съдържащи опасни вещества  

110112 воднисти промивни течности с изключение на тези, които 

спадат под 1101 11  
 

110113* Отпадъци от обезмасляването, съдържащи опасни вещества  

110114 Отпадъци от обезмасляването с изключение на тези, които 

спадат под 11 01 13  
 

110115* Елуати и утайки от мембранни системи или обменящи йони 

системи, съдържащи опасни вещества 
 

110116* наситени или употребени йонообменни смоли  
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110198* други отпадъци, съдържащи опасни вещества  

110199 Отпадъци неспоменати по друг начин  

110202* Утайки от цинковата хидрометалургия (включително ярозит, 

гьотит) 
 

110203 Отпадъци от производството на аноди за воднисти 

електролитни процеси 
 

110205* Отпадъци от процеси на медната хидрометалургия, 

съдържащи опасни вещества 
 

110206 Отпадъци от процеси на медната хидрометалургия с 

изключение на тези, които спадат под 11 02 05  
 

110207* други отпадъци, съдържащи опасни вещества  

110299 Отпадъци неспоменати по друг начин  

110301* Съдържащи цианид отпадъци  

110302* други отпадъци  

120101 Железни стружки от пилене и струговане  

120102 Железни прах и частици  

120103 стружки от пилене и струговане на цветни метали  

120104 прах и частици на цветни метали  

120105 Стружки от пилене и струговане на пластмаса  

120106* съдържащи халогени масла за обработване на основата на 

минерални масла (освен емулсии и разтвори) 
 

120107* безхалогенни масла за обработване на основата на минерални 

масла (освен емулсии и разтвори) 
 

120108* съдържащи халогени емулсии и разтвори за обработване  

120109* безхалогенни емулсии и разтвори за обработване  

120110* синтетични Масла за обработване  

120112* употребявани восъци и мазнини  

120113 Отпадъци от заваряване  



120114* Утайки от обработване, съдържащи опасни вещества  

120115 Утайки от обработване с изключение на тези, които спадат под 

12 01 14  
 

120116* Отпадъци от материали за обструйване, съдържащи опасни 

вещества 
 

120117 Отпадъци от материали за обструйване с изключение на тези, 

които спадат под 12 01 16  
 

120118* съдържащи масло метални утайки (утайки от шлифоване, 

хонинговане и лепинговане) 
 

120119* биологично лесно разградими масла за обработване  

120120* употребявани средства за хонинговане и шлифоване, 

съдържащи опасни вещества 
 

120121 употребявани средства за хонинговане и шлифоване с 

изключение на тези, които спадат под 12 01 20  
 

120199 Отпадъци неспоменати по друг начин  

120301* воднисти течности за миене  

120302* Отпадъци от обезмасляването с пара  

130101* Хидравлични масла, съдържащи PCB   

130104* Хлорирани емулсии  
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130105* Нехлорирани емулсии  

130109* хлорирани хидравлични масла на основата на минерални 
масла 

 

130110* нехлорирани хидравлични масла на основата на минерални 
масла 

 

130111* синтетични хидравлични масла  

130112* биологично лесно разградими хидравлични масла  

130113* други хидравлични масла  

130204* хлорирани машинни, редукторни и смазочни масла на 
основата на минерални масла 

 

130205* нехлорирани машинни, редукторни и смазочни масла на 
основата на минерални масла 

 

130206* синтетични машинни, редукторни и смазочни масла  

130207* биологично лесно разградими машинни, редукторни и 
смазочни масла 

 

130208* други машинни, редукторни и смазочни масла  

130301* Изолиращи и топлопреносими масла, съдържащи PCB   

130306* хлорирани изолиращи и топлопреносими масла на основата на 
минерални масла с изключение на тези, които спадат под 13 03 
01  

 

130307* нехлорирани изолиращи и топлопреносими масла на основата 
на минерални масла 

 



130308* синтетични изолиращи и топлопреносими масла  

130309* биологично лесно разградими изолиращи и топлопреносими 
масла 

 

130310* други изолиращи и топлопреносими масла  

130401* Трюмови масла от речното корабоплаване  

130402* Трюмови масла от канализационни системи на кейове  

130403* Трюмови масла от останалото корабоплаване  

130501* твърди отпадъци от пясъкоуловители и сепаратори за 
масло/вода 

 

130502* Утайки от сепаратори за масло/вода  

130503* Утайки от приемни шахти  

130506* Масла от сепаратори за масло/вода  

130507* мазна вода от сепаратори за масло/вода  

130508* Смеси отпадъци от пясъкоуловители и сепаратори за 
масло/вода 

 

130701* Нафта и дизел  

130702* Бензин  

130703* други горива (включително смеси)  

130801* Утайки или емулсии от обезсолители  

130802* други емулсии  

130899* Отпадъци неспоменати по друг начин  

140601* Хлорфлуоровъглеводороди, HFCKW, HFKW  

140602* други халогенирани разтворители и смеси на разтворители   

140603* други разтворители и смеси на разтворители   
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140604* Утайки или твърди отпадъци, съдържащи халогенирани 
разтворители  

 

140605* Утайки или твърди отпадъци, съдържащи други разтворители   

150101 Опаковки от хартия и картон  

150102 Опаковки от пластмаса  

150103 Опаковки от дървесина  

150104 Опаковки от метал  

150105 Комбинирани опаковки  

150106 Смесени опаковки  

150107 Опаковки от стъкло  

150109 Опаковки от текстил  

150110* Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или 
замърсени с опасни вещества 

 



150111* Опаковки от метал, съдържащи опасна твърда порьозна 
матрица (напр. азбест), включително изпразнени съдове под 
налягане 

 

150202* Попиващи и филтърни материали (включително маслени 
филтри неспоменати по друг начин), кърпи за бърсане и 
защитно облекло, които са замърсени от опасни вещества 

 

150203 Попиващи и филтърни материали, кърпи за бърсане и 
защитно облекло с изключение на тези, които спадат под 15 02 
02  

 

160103 Стари гуми  

160107* Маслени филтри  

160109* Конструктивни елементи, съдържащи PCB   

160112 Накладки за спирачки с изключение на тези, които спадат под 
16 01 11  

 

160113* Спичани течности  

160114* Антифризи, съдържащи опасни вещества  

160115 Антифризи с изключение на тези, които спадат под 16 01 14   

160119 Пластмаси  

160120 Стъкло  

160121* опасни конструктивни елементи с изключение на тези, които 
спадат под 16 01 07 до 16 01 11, 16 01 13 и 16 01 14  

 

160122 Конструктивни елементи неспоменати по друг начин  

160199 Отпадъци неспоменати по друг начин  

160209* Трансформатори и кондензатори, съдържащи PCB   

160210* употребявани уреди, съдържащи PCB или замърсени с тях, с 
изключение на тези, които спадат под 16 02 09  

 

160211* употребявани уреди, съдържащи хлорофлуоровъглероди, 
HFCKW или HFKW  

 

160212* употребявани уреди, съдържащи свободен азбест   

160213* Употребявани уреди, съдържащи опасни конструктивни 
елементи с изключение на тези, които спадат под 16 02 09 до 16 
02 12  

 

160214 употребявани уреди с изключение на тези, които спадат под 16 
02 09 до 16 02 13  

 

160215* Отстранени от употребявани уреди опасни конструктивни 
елементи 

 

160216 Отстранени от употребявани уреди опасни конструктивни 
елементи с изключение на тези, които спадат под 16 02 15  

 

160303* неорганични отпадъци, съдържащи опасни вещества  
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160304 неорганични отпадъци с изключение на тези, които спадат под 
16 03 03  

 

160305* органични отпадъци, съдържащи опасни вещества  

160306 органични отпадъци с изключение на тези, които спадат под 16  



03 05  

160402* отпадъци от фойерверки  

160504* съдържащи опасни вещества газове в съдове под налягане 
(включително халони) 

 

160505 Газове в съдове под налягане с изключение на тези, които 
спадат под 16 05 04  

 

160506* Лабораторни химикали, състоящи се от опасни вещества или 
съдържащи такива, включително смеси от лабораторни 
химикали 

 

160507* употребявани неорганични химикали, състоящи се от опасни 
вещества или съдържащи такива 

 

160508* употребявани органични химикали, състоящи се от опасни 
вещества или съдържащи такива 

 

160509 употребявани химикали с изключение на тези, които спадат 
под 16 05 06, 16 05 07 или 16 05 08  

 

160601* Оловни батерии  

160602* Ni-Cd-батерии  

160603* Съдържащи живак батерии  

160604 Алкални батерии (освен 16 06 03)  

160605 други батерии и акумулатори  

160606* Разделно събирани електролити от батерии и акумулатори  

160708* съдържащи масло отпадъци  

160709* Отпадъци, съдържащи други опасни вещества  

160799 Отпадъци неспоменати по друг начин  

160801 употребявани катализатори, съдържащи злато, сребро, рений, 
родий, паладий, иридий или платина (освен 16 08 07) 

 

160802* употребявани катализатори, съдържащи опасни преходни 
метали или техните съединения  

 

160803 употребявани катализатори, съдържащи преходни метали или 
техните съединения, неспоменати по друг начин 

 

160804 употребявани катализатори от крекинг процеси (освен 16 08 07)  

160805* употребявани катализатори, съдържащи фосфорна киселина   

160806* употребявани течности, които са употребени като 
катализатори  

 

160807* употребявани катализатори, които са замърсени с опасни 
вещества 

 

160901* перманганати, напр. калиев перманганат  

160902* Хромати, напр. калиев хромат, калиев или натриев дихромат  

160903* Пероксиди, напр. водороден пероксид  

160904* Оксидиращи вещества, неспоменати по друг начин  

161001* воднисти течни отпадъци, съдържащи опасни вещества  

161002 воднисти течни отпадъци с изключение на тези, които спадат 
под 16 10 01  

 

161003* воднисти концентрати, съдържащи опасни вещества  

161004 воднисти концентрати с изключение на тези, които спадат под 
16 10 03  

 



161101* Облицовки и огнеупорни материали на въглеродна основа от 
металургични процеси, съдържащи опасни вещества 
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161102 Облицовки и огнеупорни материали на въглеродна основа от 

металургични процеси с изключение на тези, които спадат под 

16 1101  

 

161105* Облицовки и огнеупорни материали на въглеродна основа от 

неметалургични процеси, съдържащи опасни вещества 
 

161106 Облицовки и огнеупорни материали на въглеродна основа от 

неметалургични процеси с изключение на тези, които спадат 

под 16 11 05  

 

170101 Бетон  

170102 Тухли  

170103 Плочки и керамика  

170106* Смеси от или разделени фракции от бетон, тухли, плочки и 

керамика, съдържащи опасни вещества 

 

170107 Смеси от бетон, тухли, плочки и керамика с изключение на 

тези, които спадат под 17 01 06  
 

170201 Дървесина  

170202 Стъкло  

170203 Пластмаса  

170204* Стъкло, пластмаса и дървесина, съдържащи опасни вещества 

или замърсени с опасни вещества 
 

170301* съдържащи въглищен катран битумни смеси  

170302 Битумни смеси с изключение на тези, които спадат под 17 03 01   

170303* Въглищен катран и съдържащи катран продукти  

170409* Метални отпадъци, замърсени с опасни вещества  

170410* Кабели, съдържащи масло, въглищен катран или други опасни 

вещества 
 

170411 Кабели с изключение на тези, които спадат под 17 04 10   

170503* Пръст и камъни, съдържащи опасни вещества  

170504 Пръст и камъни с изключение на тези, които спадат под 17 05 03   

170505* Материал от багери, съдържащ опасни вещества  

170506 Материал от багери с изключение на този, спадащ под 17 05 05   

170507* Баласт, съдържащ опасни вещества  

170508 Баласт с изключение на този, спадащ под 17 05 07   

170603* Друг изолационен материал, състоящ се от опасни вещества 

или съдържащ такива вещества 
 

170604 Изолационен материал с изключение на този, спадащ под 17 06 

01 и 17 06 03  
 



170801* Строителни материали на гипсова основа, замърсени от опасни 

вещества 
 

170802 Строителни материали на гипсова основа с изключение на 

тези, които спадат под 17 08 01  
 

170901* Строителни отпадъци и отпадъци от разрушаване, съдържащи 

живак 
 

170902* Строителни отпадъци и отпадъци от разрушаване, съдържащи 

PCB (напр. съдържащи PCB уплътнителни маси, съдържащи 

PCB подови настилки на база смоли, съдържащи PCB 

изолационни остъклявания, съдържащи PCB кондензатори) 

 

170903* други строителни отпадъци и отпадъци от разрушаване 

(включително смесени отпадъци), съдържащи опасни вещества 
 

170904 Смесени строителни отпадъци и отпадъци от разрушаване с 

изключение на тези, които спадат под 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03  
 

180101 заострени или остри предмети (освен 18 01 03)  

180102 Телесни части и органи, включително кръвни пликове и 

кръвни банки (освен 18 01 03) 

 

180103* Отпадъци, към чието събиране и обезвреждане от 

инфекциозно превантивна гледна точка се поставят специални 

изисквания  
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180104 Отпадъци, към чието събиране и обезвреждане от 
инфекциозно превантивна гледна точка не се поставят 
специални изисквания (напр. Превръзки на рани и гипсови 
превръзки, бельо, облекло за еднократна употреба, пелени) 

 

180106* Химикали, състоящи се от опасни вещества или съдържащи 
такива 

 

180107 Химикали с изключение на тези, които спадат под 18 01 06   

180108* цитотоксични и цитостатични лекарствени средства  

180109 Лекарствени средства с изключение на тези, които спадат под 
18 01 08  

 

180110* Амалгамови отпадъци от стоматологията  

180201 заострени или остри предмети с изключение на тези, които 
спадат под 18 02 02  

 

180202* Отпадъци, към чието събиране и обезвреждане от 
инфекциозно превантивна гледна точка се поставят специални 
изисквания 

 

180203 Отпадъци, към чието събиране и обезвреждане от 
инфекциозно превантивна гледна точка не се поставят 
специални изисквания 

 

180205* Химикали, състоящи се от опасни вещества или съдържащи 
такива 

 

180206 Химикали с изключение на тези, които спадат под 18 02 05   

180207* цитотоксични и цитостатични лекарствени средства  



180208 Лекарствени средства с изключение на тези, които спадат под 
18 02 07  

 

190105* Утайки върху филтър от третирането на отпадни газове  

190106* воднисти течни отпадъци от третирането на отпадни газове и 
други воднисти течни отпадъци 

 

190107* твърди отпадъци от третирането на отпадни газове  

190110* Употребяван активен въглен от третирането на отпадни газове  

190111* Пепел от скари и котли както и шлаки, съдържащи опасни 
вещества 

 

190112 Пепел от скари и котли както и шлаки с изключение на тези, 
които спадат под 19 01 11  

 

190113* Филтърен плах, съдържащ опасни вещества  

190114 Филтърен с изключение на този, спадащ под 19 01 13   

190115* Котлен прах, съдържащ опасни вещества  

190116 Котлен прах с изключение на този, спадащ под 19 01 15   

190117* Отпадъци от пиролиза, съдържащи опасни вещества  

190118 Отпадъци от пиролиза с изключение на тези, които спадат под 
19 01 17  

 

190119 Пясъци от изгаряне с кипящ слой   

190199 Отпадъци неспоменати по друг начин  

190203 Предварително смесени отпадъци, състоящи се само от 
неопасни отпадъци  

 

190204* Предварително смесени отпадъци, съдържащи най-малко един 
опасен отпадък 

 

190205* Утайки от физико-химическото третиране, съдържащи опасни 
вещества 

 

190206 Утайки от физико-химическото третиране с изключение на 
тези, които спадат под 19 02 05  

 

190207* Масло и концентрати от сепарационни процеси   

190208* течни горими отпадъци, съдържащи опасни вещества  

190209* твърди горими отпадъци, съдържащи опасни вещества  

190210 горими отпадъци с изключение на тези, които спадат под 19 02 
08 и 19 02 09  
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190211* Други отпадъци, съдържащи опасни вещества  

190299 Отпадъци неспоменати по друг начин  

190304* Класифицирани като опасни отчасти стабилизирани 
отпадъци, с изключение на тези, които спадат под 19 03 08  

 

190305 Стабилизирани отпадъци с изключение на тези, които спадат 
под 19 03 04  

 

190306* Класифицирани като опасни втвърдени отпадъци  

190307 Втвърдени отпадъци с изключение на тези, които спадат под 19 
03 06  

 



190501 Некомпостирана фракция от селищни и подобни отпадъци  

190502 Некомпостирана фракция от животински и растителни 
отпадъци 

 

190503 Несъответстващ на спецификацията компост  

190599 Отпадъци неспоменати по друг начин  

190603 Течности от анаеробното третиране на селищни отпадъци  

190604 Остатък/утайка от ферментиране от анаеробното третиране на 
селищни отпадъци 

 

190605 Течности от анаеробното третиране на животински и 
растителни отпадъци 

 

190606 Остатък/утайка от ферментиране от анаеробното третиране на 
животински и растителни отпадъци 

 

190699 Отпадъци неспоменати по друг начин  

190702* Просмукваща вода в сметища, съдържаща опасни вещества  

190703 Просмукваща вода в сметища с изключение на тези, спадащи 
под 19 07 02  

 

190801 Остатъци от пресяване  

190802 Остатъци от пясъкоулавяне  

190805 Утайки от третирането на комунални отпадни води  

190806* наситени или употребени йонообменни смоли  

190807* Разтвори и утайки от регенерацията на йонообменни смоли  

190808* Съдържащи тежки метали отпадъци от мембранни системи   

190809 Смеси на мазнини и масла от маслоотделители, съдържащи 
само хранителни масла и мазнини  

 

190810* Смеси на мазнини и масла от маслоотделители с изключение на 
тези, които спадат под 19 08 09  

 

190811* Утайки от биологичното третиране на промишлени отпадни 
води, съдържащи опасни вещества 

 

190812 Утайки от биологичното третиране на промишлени отпадни 
води с изключение на тези, които спадат под 19 08 11  

 

190813* Утайки от друго третиране на промишлени отпадни води, 
съдържащи опасни вещества 

 

190814 Утайки от друго третиране на промишлени отпадни води с 
изключение на тези, които спадат под 19 08 13  

 

190899 Отпадъци неспоменати по друг начин  

190901 твърди отпадъци от първо филтриране и остатъци от 
пресяване 

 

190902 Утайки от пречистване на води  

190903 Утайки от декорбонотизиране  

190904 Употребяван активен въглен  

190905 наситени или употребявани йонообменни смоли отпадъци  

 

 

Страница 28 от 48 към ZZBT005000157001 

 

 



Код отпадък (евент. 

с „'"-вписване) 
Наименование на отпадък Ограничения/Забележки 

190906 Разтвори и утайки от регенерацията на йонообменници  

190999 Отпадъци неспоменати по друг начин  

191001 Железни и стоманени отпадъци  

191002 Отпадъци от цветни метали  

191003* Раздробени леки фракции и прах, съдържащи опасни вещества  

191004 Раздробени леки фракции и прах с изключение на тези, които 
спадат под 19 10 03  

 

191005* други фракции, съдържащи опасни вещества  

191006 други фракции с изключение на тези, които спадат под 19 10 05   

191101* употребявани филтърни глини  

191102* Киселинни катрани  

191103* воднисти течни отпадъци  

191104* Отпадъци от пречистването на горива с основи  

191105* Утайки вътрешнозаводското третиране на отпадни води, 
съдържащи опасни вещества 

 

191106 Утайки от вътрешнозаводското третиране на отпадни води с 
изключение на тези, които спадат под 19 11 05  

 

191107* Отпадъци от пречистването на отпадни газове  

191199 Отпадъци неспоменати по друг начин  

191201 Хартия и картон  

191204 Пластмаса и гума  

191205 Стъкло   

191206* Дървесина, съдържаща опасни вещества  

191207 Дървесина с изключение на тази, спадаща под 19 12 06   

191208 Текстил   

191209 Минерали (напр. пясък, камъни)  

191210 горими отпадъци (горива от отпадъци)  

191211* Други отпадъци (включително смеси на материали) от 
механичното третиране от отпадъци, съдържащи опасни 
вещества 

 

191212 други отпадъци (включително смеси на материали) от 
механичното третиране от отпадъци с изключение на тези, 
които спадат под 19 12 11  

 

191301* твърди отпадъци от санирането на почви, съдържащи опасни 
вещества 

 

191302 твърди отпадъци от санирането на почви с изключение на тези, 
които спадат под 19 13 01  

 

191303* Утайки от санирането на почви, съдържащи опасни вещества  

191304 Утайки от санирането на почви с изключение на тези, които 
спадат под 19 13 03  

 

191305* Утайки от санирането на подпочвени води, съдържащи опасни 
вещества 

 

191306 Утайки от санирането на подпочвени води с изключение на  



тези, които спадат под 19 13 05  

191307* воднисти течни отпадъци и воднисти концентрати от 
санирането на подпочвени води, съдържащи опасни вещества 

 

191308 воднисти течни отпадъци и воднисти концентрати от 
санирането на подпочвени води с изключение на тези, които 
спадат под 19 13 07  

 

200101 Хартия и картон  
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200102 Стъкло  

200108 биологично разградими отпадъци от кухни и столове  

200110 Облекло  

200111 Текстил  

200113* Разтворители  

200114* Киселини  

200115* Основи  

200117* Фотохимикали  

200119* Пестициди  

200123* употребявани уреди, съдържащи хлорофлуоровъглероди  

200125 Хранителни масла и мазнини  

200126* Масла и мазнини с изключение на тези, които спадат под 20 01 
25  

 

200127* Бои, печатарски бои, лепила и синтетични смоли, съдържащи 
опасни вещества 

 

200128 Бои, печатарски бои, лепила и синтетични смоли с изключение 
на тези, които спадат под 20 01 27  

 

200129* Почистващи препарати, съдържащи опасни вещества  

200130 Почистващи препарати с изключение на тези, които спадат под 
20 01 29  

 

200131* цитотоксични и цитостатични лекарствени средства  

200132 Лекарствени средства с изключение на тези, които спадат под 
20 01 31  

 

200135* употребявани електрически и електронни уреди, съдържащи 
опасни конструктивни елементи, с изключение на тези, които 
спадат под 20 01 21 и 20 01 23  

 

200136 употребявани електрически и електронни уреди с изключение 
на тези, които спадат под 20 01 21, 20 01 23 и 20 01 35  

 

200137* Дървесина, съдържаща опасни вещества  

200138 Дървесина с изключение на тази, спадаща под 20 01 37   

200139 Пластмаси  

200140 Метали  

200141 Отпадъци от почистването на комини  



200199 други фракции неспоменати по друг начин  

200201 биологично разградими отпадъци  

200202 Пръст и камъни  

200203 други небиологично разградими отпадъци  

200301 смесени селищни отпадъци  

200302 Пазарни отпадъци  

200303 Улична смет  

200304 Фекални утайки  

200306 Отпадъци от почистването на канали  

200307 Обемни отпадъци  
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200399 Селищни отпадъци неспоменати по друг начин  
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Приложение 2 към сертификат с номер ZZBT005000157001 / 118ZEB002  

Име на специализираното предприятие за управление на отпадъци AVG Abfall-Verwertungs-Gesellschaft 
mbH (АВГ Абфал-Фервертунгс-Гезелшафт мбХ) 

1. Местонахождение (при повече местонахождения за всяко местонахождение трябва да се попълни 

 приложение): 

 1.1 Наименование на местонахождението: AVG Abfall-Verwertungs-Gesellschaft mbH) (АВГ 

 Абфал-Фервертунгс-Гезелшафт мбХ  

 1.2 Улица: Борзигщрасе 2 (Borsigstraße 2) 

1.3. Държава: DE Провинция: HH пощ. код: 22113 гр.: Хамбург 

 

2. Сертифицирана дейност 
 

- При повече дейности за всяка дейност се попълва собствено приложение, когато не се засягат същите 
видове отпадъци. 

- Дейността на третирането трябва да се отбелязва с кръстче винаги заедно с дейността на 
оползотворяването и/или на отстраняването. 

- Дейността на складирането трябва да се отбелязва с кръстче винаги заедно с дейността на 
оползотворяването и/или на отстраняването. 

 
 2.1  Събиране   Идентификационен номер съгласно § 28 NachwV: 

2.1.1 само в Германия    
2.1.2 в целия свят    

 2.2  Превозване   Идентификационен номер съгласно § 28 NachwV: 
2.2.1 само в Германия    
2.2.2 в целия свят    

 2.3  Складиране   Идентификационен номер съгласно § 28 NachwV: 
2.3.1 с цел оползотворяване (№ 2.5)   
2.3.2 с цел отстраняване (№ 2.6)   

 2.4  Третиране   Идентификационен номер съгласно § 28 NachwV:  B01VS00135 
2.4.1 с цел оползотворяване (№ 2.5)  
2.4.2 с цел отстраняване (№ 2.6)  

 2.5  Оползотворяване  Идентификационен номер съгласно § 28 NachwV:  
  подготвящо   завършващо 

2.5.1 Подготовка за повторна употреба  
2.5.2 Рециклиране     
2.5.3 Друго оползотворяване    

 2.6  Отстраняване   Идентификационен номер съгласно § 28 NachwV:  B01VS00135   
  подготвящо   завършващо 
 2.7  Търгуване   Идентификационен номер съгласно § 28 NachwV: 

2.7.1 само в Германия    
2.7.2 в целия свят    

2.8  Брокераж   Идентификационен номер съгласно § 28 NachwV: 
2.8.1 само в Германия    
2.8.2 в целия свят    

 

3. Описание дейността по управление на отпадъците, по-специално на техническите съоръжения (при 

 повече технически съоръжения за всяко техническо съоръжение трябва да се попълни собствено 

 приложение):  

 Инсталация за изгаряне на специални отпадъци (8.1) 
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4. Видове отпадъци съгласно приложението към AVV: 
 4.1 всички видове отпадъци     
 4.2 всички неопасни отпадъци    
 4.3 всички опасни отпадъци     
 4.4 определени видове отпадъци    

Код отпадък (евент. 

с „'"-вписване) 
Наименование на отпадък Ограничения/Забележки 

010407* съдържащи опасни вещества отпадъци от физическата и 
химическата по-нататъшна преработка на несъдържащи метали 
полезни изкопаеми 

 

020304 неподходящи за консумация или преработка вещества виж отделна Притурка 

050103* Утайки от дъното на резервоари  

061302* Употребяван активен въглен (освен 06 07 02)  

070103* халоген-органични разтворители, течности за миене и матерни 
луги 

Определените 
максимални съдържания 
за S, Cl, Hg, Cd, Tl, As, Ni, 
V трябва да бъдат 
спазвани. 

070104* други органични разтворители, течности за миене и матерни луги  

070108* други остатъци от реакции и дестилации  

070110* други утайки върху филтър, употребявани материали за попиване  

070111* Утайки от вътрешнозаводското третиране на отпадни води, 
съдържащи опасни вещества 

 

070204* други органични разтворители, течности за миене и матерни луги  

070208* други остатъци от реакции и дестилации  

070210* други утайки върху филтър, употребявани материали за попиване  

070211* Утайки от вътрешнозаводското третиране на отпадни води, 
съдържащи опасни вещества 

 

070304* други органични разтворители, течности за миене и матерни луги  

070308* други остатъци от реакции и дестилации  

070310* други утайки върху филтър, употребявани материали за попиване  

070311* Утайки от вътрешнозаводското третиране на отпадни води, 
съдържащи опасни вещества 

 

070403* халоген-органични разтворители, течности за миене и матерни 
луги 

 

070408* други остатъци от реакции и дестилации  

070504* други органични разтворители, течности за миене и матерни луги  

070508* други остатъци от реакции и дестилации  

070510* други утайки върху филтър, употребявани материали за попиване  

070511* Утайки от вътрешнозаводското третиране на отпадни води, 
съдържащи опасни вещества 

 

070513* твърди отпадъци, съдържащи опасни вещества  

070604* други органични разтворители, течности за миене и матерни луги  

070608* други остатъци от реакции и дестилации  

070610* други утайки върху филтър, употребявани материали за попиване  



070611* Утайки от вътрешнозаводското третиране на отпадни води, 
съдържащи опасни вещества 

 

070704* други органични разтворители, течности за миене и матерни луги  

070708* други остатъци от реакции и дестилации  

070710* други утайки върху филтър, употребявани материали за попиване  
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Код отпадък (евент. 

с „'"-вписване) 
Наименование на отпадък Ограничения/Забележки 

070711* Утайки от вътрешнозаводското третиране на отпадни води, 
съдържащи опасни вещества 

 

080111* Отпадъци от бои и лакове, съдържащи органични разтворители 
или други опасни вещества 

 

080112 Отпадъци от бои и лакове с изключение на тези, които спадат под 
08 01 11  

 

080113* Утайки от бои и лакове, съдържащи органични разтворители или 
други опасни вещества 

 

080114 с изключение на тези, които спадат под 08 01 13   

080115* воднисти утайки, съдържащи бои или лакове с органични 
разтворители или други опасни вещества  

 

080116 воднисти утайки, съдържащи бои или лакове, с изключение на 
тези, които спадат под 08 01 15  

 

080117* Отпадъци от отстраняването на бои или лакове, съдържащи 
органични разтворители или други опасни вещества 

 

080118 Отпадъци от отстраняването на бои или лакове с изключение на 
тези, които спадат под 08 01 17  

 

080119* воднисти суспензии, съдържащи бои или лакове с органични 
разтворители или други опасни вещества  

 

080120 воднисти суспензии, съдържащи бои или лакове, с изключение на 
тези, които спадат под 08 01 19  

 

080121* Отпадъци от отстраняването на бои или лакове  

080307 воднисти утайки, съдържащи печатарски бои   

080308 воднисти течни отпадъци, съдържащи печатарски бои   

080312* Отпадъци от печатарски бои, съдържащи опасни вещества  

080313 Отпадъци от печатарски бои с изключение на тези, които спадат 
под 08 03 12  

 

080314* Утайки от печатарски бои, съдържащи опасни вещества  

080315 Утайки от печатарски бои с изключение на тези, които спадат под 
08 03 14  

 

080316* Отпадъци от ецващи разтвори  

080317* Отпадъци от тонери, съдържащи опасни вещества  

080318 Отпадъци от тонери с изключение на тези, които спадат под 08 03 
17  

 

080319* Дисперсионно масло  

080409* Отпадъци от лепила и уплътнители, съдържащи органични 
разтворители или други опасни вещества 

 

080410 Отпадъци от лепила и уплътнители с изключение на тези, които 
спадат под 08 04 09  

 



080411* Съдържащи лепила и уплътнители утайки, съдържащи 
органични разтворители или други опасни вещества 

 

080412 Съдържащи лепила и уплътнители утайки с изключение на тези, 
които спадат под 08 04 11  

 

080413* воднисти утайки, съдържащи лепила или уплътнители с 
органични разтворители или други опасни вещества  

 

080414 воднисти утайки, съдържащи лепила или уплътнители, с 
изключение на тези, които спадат под 08 04 13  

 

080415* воднисти течни отпадъци, съдържащи лепила или уплътнители с 
органични разтворители или други опасни вещества  

 

080416 воднисти течни отпадъци, съдържащи лепила или уплът- нители, 
с изключение на тези, които спадат под 08 04 15  

 

080417* Смолисти масла  

080501* Отпадъци от изоцианат  

110113* Отпадъци от обезмасляването, съдържащи опасни вещества  

120107* безхалогенни масла за обработване на основата на минерални 
масла (освен емулсии и разтвори) 

 

120109* безхалогенни емулсии и разтвори за обработване  
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Код отпадък (евент. 

с „'"-вписване) 
Наименование на отпадък Ограничения/Забележки 

120110* синтетични масла за обработване  

120112* употребявани восъци и мазнини  

130105* нехлорирани емулсии  

130110* нехлорирани хидравлични масла на основата на минерални масла  

130111* синтетични хидравлични масла  

130112* биологично лесно разградими хидравлични масла  

130113* други хидравлични масла  

130204* хлорирани машинни, редукторни и смазочни масла на основата 
на минерални масла 

 

130205* нехлорирани машинни, редукторни и смазочни масла на основата 
на минерални масла 

 

130206* синтетични машинни, редукторни и смазочни масла  

130207* биологично лесно разградими машинни, редукторни и смазочни 
масла 

 

130208* други машинни, редукторни и смазочни масла  

130307* нехлорирани изолиращи и топлопреносими масла на основата на 
минерални масла 

 

130308* синтетични изолиращи и топлопреносими масла  

130309* биологично лесно разградими изолиращи и топлопреносими 
масла 

 

130310* други изолиращи и топлопреносими масла  

130401* Трюмови масла от речното корабоплаване  

130402* Трюмови масла от канализационни системи на кейове  



130403* Трюмови масла от останалото корабоплаване  

130701* Нафта и дизел  

130702* Бензин  

130703* други горива (включително смеси)  

130801* Утайки или емулсии от обезсолители  

130802* други емулсии  

130899* Отпадъци неспоменати по друг начин  

140603* Нафта и дизел  

140605* Утайки или твърди отпадъци, съдържащи други разтворители   

150101 Опаковки от хартия и картон  

150102 Опаковки от пластмаса  

150103 Опаковки от дървесина  

150105 Комбинирани опаковки  

150106 Смесени опаковки  

150107 Опаковки от стъкло виж отделна притурка 

150109 Опаковки от текстил  

150110* Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или 
замърсени от опасни вещества 
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Код отпадък (евент. 

с „'"-вписване) 
Наименование на отпадък Ограничения/Забележки 

150111* Опаковки от метал, съдържащи опасна твърда порьозна матрица 
(напр. азбест), включително изпразнени съдове под налягане 

Изключване на азбест 

150202* Попиващи и филтърни материали (включително маслени филтри 
неспоменати по друг начин), кърпи за бърсане и защитно облекло, 
които са замърсени от опасни вещества 

 

150203 Попиващи и филтърни материали, кърпи за бърсане и защитно 
облекло с изключение на тези, които спадат под 15 02 02  

 

160305* органични отпадъци, съдържащи опасни вещества  

160306 органични отпадъци с изключение на тези, които спадат под 16 03 
05  

 

160708* съдържащи масло Отпадъци  

160709* Отпадъци, съдържащи други опасни вещества  

170303* Въглищен катран и съдържащи катран продукти  

180109 Лекарствени средства с изключение на тези, които спадат под 18 01 
08  

 

190204* Предварително смесени отпадъци, съдържащи най-малко един 
опасен отпадък 

 

190207* Масло и концентрати от сепарационни процеси   

190208* течни горими отпадъци, съдържащи опасни вещества  

190209* твърди горими отпадъци, съдържащи опасни вещества  



191209 Минерали (напр. пясък, камъни)  

200127* Бои, печатарски бои, лепила и синтетични смоли, съдържащи 
опасни вещества 
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Притурка към Приложение 2 към сертификата с номер ZZBT005000157001 / 118ZEB002 

 

Код отпадък 
(евент. с „'"-вписване) 

Ограничения/Забележки 

020304 Съгласието е отнася изрично само за тютюн, не за други, обезвреждани под AVV 020304  

отпадъци 

150107 Рециклиране за образуване на стъклокерамична кожа в ротационната пещ за защита на 

огнеупорния материал 
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Приложение 3 към сертификат с номер ZZBT005000157001 / 118ZEB002  

Име на специализираното предприятие за управление на отпадъци AVG Abfall-Verwertungs-Gesellschaft 
mbH (АВГ Абфал-Фервертунгс-Гезелшафт мбХ) 

1. Местонахождение (при повече местонахождения за всяко местонахождение трябва да се попълни 

 приложение): 

 1.1 Наименование на местонахождението: AVG Abfall-Verwertungs-Gesellschaft mbH    
  (АВГ Абфал-Фервертунгс-Гезелшафт мбХ) 

 1.2  Улица: Борзигщрасе 2 (Borsigstraße 2) 

 1.3.  Държава:  DE   Провинция: HH    пощ. Код: 22113    гр.: Хамбург 

2. Сертифицирана дейност 
 

- При повече дейности за всяка дейност се попълва собствено приложение, когато не се засягат същите 
видове отпадъци. 

- Дейността на третирането трябва да се отбелязва с кръстче винаги заедно с дейността на 
оползотворяването и/или на отстраняването. 

- Дейността на складирането трябва да се отбелязва с кръстче винаги заедно с дейността на 
оползотворяването и/или на отстраняването. 

 

   2.1  Събиране        Идентификационен номер съгласно § 28 NachwV: 

2.1.1 само в Германия    

2.1.2 в целия свят    

   2.2  Превозване            Идентификационен номер съгласно § 28 NachwV: 

2.2.1 само в Германия    

2.2.2 в целия свят    

   2.3  Складиране            Идентификационен номер съгласно § 28 NachwV: 

2.3.1 с цел оползотворяване (№ 2.5)    

2.3.2 с цел отстраняване (№ 2.6)    

   2.4  Третиране              Идентификационен номер съгласно § 28 NachwV:  B01VS00135 

2.4.1 с цел оползотворяване (№ 2.5)   

2.4.2 с цел отстраняване (№ 2.6)   

   2.5  Оползотворяване     Идентификационен номер съгласно § 28 NachwV:  

         подготвящо   завършващо 

2.5.1 Подготовка за повторна употреба  

2.5.2 Рециклиране     

2.5.3 Друго оползотворяване    

   2.6  Отстраняване      Идентификационен номер съгласно § 28 NachwV:  B01VS00135   

         подготвящо   завършващо 

   2.7  Търгуване      Идентификационен номер съгласно § 28 NachwV: 

2.7.1 само в Германия     

2.7.2 в целия свят     

2.8  Брокераж     Идентификационен номер съгласно § 28 NachwV: 

2.8.1 само в Германия     

2.8.2 в целия свят     

3. Описание дейността по управление на отпадъците, по-специално на техническите съоръжения (при 
повече технически съоръжения за всяко техническо съоръжение трябва да се попълни собствено 
приложение):  

   Инсталация за химико-физическото третиране (8.8, 8.10) 
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4. Видове отпадъци съгласно приложението към AVV: 
 4.1 всички видове отпадъци     
 4.2 всички неопасни отпадъци    
 4.3 всички опасни отпадъци     
 4.4 определени видове отпадъци    

Код отпадък (евент. 

с „'"-вписване) 
Наименование на отпадък Ограничения/Забележки 

010399 Отпадъци неспоменати по друг начин  

010499 Отпадъци неспоменати по друг начин  

030204* неорганични консерванти за дървесина  

040219* Утайки от вътрешнозаводското третиране на отпадни води, 
съдържащи опасни вещества 

 

040220 Утайки от вътрешнозаводското третиране на отпадни води с 
изключение на тези, които спадат под 04 02 19  

 

050109* Утайки от вътрешнозаводското третиране на отпадни води, 
съдържащи опасни вещества 

 

050113 Утайки от пречистване на вода за захранване на котли  

050199 Отпадъци неспоменати по друг начин  

060101* Сярна киселина и серниста киселина  

060102* Солна киселина  

060103* Флуороводородна киселина  

060104* фосфорна киселина и фосфориста киселина  

060105* Азотна киселина и азотиста киселина  

060106* други киселини  

060199 Отпадъци неспоменати по друг начин  

060201* Калциев хидрооксид  

060203* Амониев хидроксид  

060204* Натриев и калиев хидроксид  

060205* други основи  

060299 Отпадъци неспоменати по друг начин  

060313* твърди соли и разтвори, съдържащи тежки метали   

060314 твърди соли и разтвори с изключение на тези, които спадат под 
06 03 11 и 06 03 13  

 

060399 Отпадъци неспоменати по друг начин  

060403* Съдържащи арсен отпадъци  

060404* съдържащи живак отпадъци  

060405* Отпадъци, съдържащи други тежки метали   

060499 Отпадъци неспоменати по друг начин  

060502* Утайки от вътрешнозаводското третиране на отпадни води, 
съдържащи опасни вещества 

 

060503 Утайки от вътрешнозаводското третиране на отпадни води с 
изключение на тези, които спадат под 06 05 02  

 

060602* Отпадъци, съдържащи опасни сулфиди   



060603 съдържащи сулфиди отпадъци с изключение на тези, които 
спадат под 06 06 02  
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060699 Отпадъци неспоменати по друг начин  

060703* съдържащи живак утайки от бариев сулфат  

060704* Разтвори и киселини, напр. контактна киселина  

060799 Отпадъци неспоменати по друг начин  

060903* Отпадъци от реакции на калциева основа, съдържащи опасни 
вещества или замърсени от опасни вещества 

 

060904 Отпадъци от реакции на калциева основа с изключение на тези, 
които спадат под 06 09 03  

 

061101 Отпадъци от реакции на калциева основа от производството на 
титанов двуокис  

 

061399 Отпадъци неспоменати по друг начин  

070201* воднисти течности за миене и матерни луги  

080202 воднисти утайки, съдържащи керамични материали  

080203 воднисти суспензии, съдържащи керамични материали   

080299 Отпадъци неспоменати по друг начин  

090101* Проявители и активаторни разтвори на водна основа  

090102* Плочи за офсетов печат-проявителни разтвори на водна основа  

090104* Фиксатори  

090105* Избелващи разтвори и избелващи фиксатори  

090113* воднисти течни отпадъци от вътрешнозаводската рекуперация 
на сребро с изключение на тези, които спадат под 09 01 06 

 

090199 Отпадъци неспоменати по друг начин  

100107 Отпадъци от реакции на калциева основа от сероочистката на 
димни газове под формата на утайки 

 

100109* Сярна киселина  

100118* Отпадъци от третирането на отпадни газове, съдържащи 
опасни вещества 

 

100119 Отпадъци от третирането на отпадни газове с изключение на 
тези, които спадат под 10 01 05, 10 01 07 и 10 01 18  

 

100120* Утайки от вътрешнозаводското третиране на отпадни води, 
съдържащи опасни вещества 

 

100121 Утайки от вътрешнозаводското третиране на отпадни води с 
изключение на тези, които спадат под 10 01 20  

 

100122* воднисти утайки от почистването на котли, съдържащи опасни 
вещества 

 

100123 воднисти утайки от почистването на котли с изключение на 
тези, които спадат под 10 01 22  

 

100213* Утайки и утайки върху филтър от третирането на отпадни 
газове, съдържащи опасни вещества 

 



100214 Утайки и утайки върху филтър от третирането на отпадни 
газове с изключение на тези, които спадат под 10 02 13  

 

100215 други утайки и утайки върху филтър  

100299 Отпадъци неспоменати по друг начин  

100325* Утайки и утайки върху филтър от третирането на отпадни 
газове, съдържащи опасни вещества 

 

100326 Утайки и утайки върху филтър от третирането на отпадни 
газове с изключение на тези, които спадат под 10 03 25  

 

100399 Отпадъци неспоменати по друг начин  

100407* Утайки и утайки върху филтър от третирането на отпадни 
газове 

 

100499 Отпадъци неспоменати по друг начин  
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100506* Утайки и утайки върху филтър от третирането на отпадни 
газове 

 

100599 Отпадъци неспоменати по друг начин  

100607* Утайки и утайки върху филтър от третирането на отпадни 
газове 

 

100699 Отпадъци неспоменати по друг начин  

100705 Утайки и утайки върху филтър от третирането на отпадни 
газове 

 

100799 Отпадъци неспоменати по друг начин  

100817* Утайки и утайки върху филтър от третирането на отпадни 
газове, съдържащи опасни вещества 

 

100818 Утайки и утайки върху филтър от третирането на отпадни 
газове с изключение на тези, които спадат под 10 08 17  

 

100899 Отпадъци неспоменати по друг начин  

101113* Утайки от полиране и шлифоване на стъкло, съдържащи 
опасни вещества 

 

101114 Утайки от полиране и шлифоване на стъкло с изключение на 
тези, които спадат под 10 11 13  

 

101117* Утайки и утайки върху филтър от третирането на отпадни 
газове, съдържащи опасни вещества 

 

101118 Утайки и утайки върху филтър от третирането на отпадни 
газове с изключение на тези, които спадат под 10 11 17  

 

101199 Отпадъци неспоменати по друг начин  

101205 Утайки и утайки върху филтър от третирането на отпадни 
газове 

 

101211* Отпадъци от глазури, съдържащи тежки метали   

101212 Отпадъци от глазури с изключение на тези, които спадат под 10 
12 11  

 

101213 Утайки от вътрешнозаводското третиране на отпадни води  

101299 Отпадъци неспоменати по друг начин  

101304 Отпадъци от калцинирането и хидратирането на негасена вар  



101307 Утайки и утайки върху филтър от третирането на отпадни 
газове 

 

101399 Отпадъци неспоменати по друг начин  

101401* съдържащи живак отпадъци от газоочистването  

110105* Киселинни байцващи разтвори  

110106* Киселини неспоменати по друг начин  

110107* Алкални байцващи разтвори  

110108* Фосфатиращи утайки  

110109* Утайки и утайки върху филтър, съдържащи опасни вещества  

110110 Утайки и утайки върху филтър с изключение на тези, които 
спадат под 11 01 09  

 

110111* воднисти промивни течности, съдържащи опасни вещества  

110112 воднисти промивни течности с изключение на тези, които 
спадат под 1101 11  

 

110113* Отпадъци от обезмасляването, съдържащи опасни вещества  

110114 Отпадъци от обезмасляването с изключение на тези, които 
спадат под 11 01 13  

 

110115* Елуати и утайки от мембранни системи или обменящи йони 
системи, съдържащи опасни вещества 

 

110116* наситени или употребени йонообменни смоли  
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110198* други отпадъци, съдържащи опасни вещества  

110199 Отпадъци неспоменати по друг начин  

110202* Утайки от цинковата хидрометалургия (включително ярозит, 
гьотит) 

 

110203 Отпадъци от производството на аноди за воднисти 
електролитни процеси 

 

110205* Отпадъци от процеси на медната хидрометалургия, 
съдържащи опасни вещества 

 

110206 Отпадъци от процеси на медната хидрометалургия с 
изключение на тези, които спадат под 11 02 05  

 

110207* други отпадъци, съдържащи опасни вещества  

110299 Отпадъци неспоменати по друг начин  

110302* други отпадъци  

120114* Утайки от обработване, съдържащи опасни вещества  

120115 Утайки от обработване с изключение на тези, които спадат под 
12 01 14  

 

120120* употребявани средства за хонинговане и шлифоване, 
съдържащи опасни вещества 

 

120121 употребявани средства за хонинговане и шлифоване с 
изключение на тези, които спадат под 12 01 20  

 

120199 Отпадъци неспоменати по друг начин  



160303* неорганични отпадъци, съдържащи опасни вещества  

160304 неорганични отпадъци с изключение на тези, които спадат под 
16 03 03  

 

160606* Разделно събирани електролити от батерии и акумулатори  

160709* Отпадъци, съдържащи други опасни вещества  

160799 Отпадъци неспоменати по друг начин  

160806* употребявани течности, които са употребени като 
катализатори 

 

161001* воднисти течни отпадъци, съдържащи опасни вещества  

161002 воднисти течни отпадъци с изключение на тези, които спадат 
под 16 10 01  

 

161003* воднисти концентрати, съдържащи опасни вещества  

161004 воднисти концентрати с изключение на тези, които спадат под 
16 10 03  

 

190106* воднисти течни отпадъци от третирането на отпадни газове и 
други воднисти течни отпадъци 

 

190199 Отпадъци неспоменати по друг начин  

190203 Предварително смесени отпадъци, състоящи се само от 
неопасни отпадъци  

 

190204* Предварително смесени отпадъци, съдържащи най-малко един 
опасен отпадък 

 

190205* Утайки от физико-химическото третиране, съдържащи опасни 
вещества 

 

190206 Утайки от физико-химическото третиране с изключение на 
тези, които спадат под 19 02 05  

 

190211* други отпадъци, съдържащи опасни вещества  

190299 Отпадъци неспоменати по друг начин  

190807* Разтвори и утайки от регенерацията на йонообменници  

190811* Утайки от биологичното третиране на промишлени отпадни 
води, съдържащи опасни вещества 

 

190812 Утайки от биологичното третиране на промишлени отпадни 
води с изключение на тези, които спадат под 19 08 11  
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190813* Утайки от друго третиране на промишлени отпадни води, 
съдържащи опасни вещества 

 

190814 Утайки от друго третиране на промишлени отпадни води с 
изключение на тези, които спадат под 19 08 13  

 

190899 Отпадъци неспоменати по друг начин  

190902 Утайки от пречистване на води  

190903 Утайки от декарбонотизиране  

190906 Разтвори и утайки от регенерацията на йонообменници  

190999 Отпадъци неспоменати по друг начин  

191105* Утайки от вътрешнозаводското третиране на отпадни води, 
съдържащи опасни вещества 

 



191106 Утайки от вътрешнозаводското третиране на отпадни води с 
изключение на тези, които спадат под 19 11 05  

 

191305* Утайки от санирането на подпочвени води, съдържащи опасни 
вещества 

 

191306 Утайки от санирането на подпочвени води с изключение на 
тези, които спадат под 19 13 05  

 

191307* воднисти течни отпадъци и воднисти концентрати от 
санирането на подпочвени води, съдържащи опасни вещества 

 

191308 воднисти течни отпадъци и воднисти концентрати от 
санирането на подпочвени води с изключение на тези, които 
спадат под 19 13 07  

 

200114* Киселини  

200115* Основи  

200117* Фотохимикали  
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Приложение 4 към сертификат с номер ZZBT005000157001 / 118ZEB002  

Име на специализираното предприятие за управление на отпадъци AVG Abfall-Verwertungs-Gesellschaft 
mbH (АВГ Абфал-Фервертунгс-Гезелшафт мбХ) 

1. Местонахождение (при повече местонахождения за всяко местонахождение трябва да се попълни 

приложение): 

1.1 Наименование на местонахождението: AVG Abfall-Verwertungs-Gesellschaft mbH (АВГ 

Абфал-Фервертунгс-Гезелшафт мбХ) 

1.2  Улица: Борзигщрасе 2 (Borsigstraße 2) 

1.3.  Държава:  DE   Провинция: HH    пощ. Код: 22113    гр.: Хамбург 
 

2. Сертифицирана дейност 
 

- При повече дейности за всяка дейност се попълва собствено приложение, когато не се засягат същите 
видове отпадъци. 

- Дейността на третирането трябва да се отбелязва с кръстче винаги заедно с дейността на 
оползотворяването и/или на отстраняването. 

- Дейността на складирането трябва да се отбелязва с кръстче винаги заедно с дейността на 
оползотворяването и/или на отстраняването. 

 

   2.1  Събиране   Идентификационен номер съгласно § 28 NachwV: 

2.1.1 само в Германия    

2.1.2 в целия свят    

   2.2  Превозване   Идентификационен номер съгласно § 28 NachwV: 

2.2.1 само в Германия    

2.2.2 в целия свят    

   2.3  Складиране   Идентификационен номер съгласно § 28 NachwV: 

2.3.1 с цел оползотворяване (№ 2.5)   

2.3.2 с цел отстраняване (№ 2.6)   

   2.4  Третиране   Идентификационен номер съгласно § 28 NachwV:  B01VS00135 

2.4.1 с цел оползотворяване (№ 2.5)   

2.4.2 с цел отстраняване (№ 2.6)   

   2.5  Оползотворяване   Идентификационен номер съгласно § 28 NachwV:  

         подготвящо   завършващо 

2.5.1 Подготовка за повторна употреба 

2.5.2 Рециклиране    

2.5.3 Друго оползотворяване   

   2.6  Отстраняване   Идентификационен номер съгласно § 28 NachwV:  B01VS00135   

         подготвящо           завършващо 

   2.7  Търгуване   Идентификационен номер съгласно § 28 NachwV: 

2.7.1 само в Германия    

2.7.2 в целия свят    

2.8  Брокераж   Идентификационен номер съгласно § 28 NachwV: 

2.8.1 само в Германия    

2.8.2 в целия свят     

3.  Описание дейността по управление на отпадъците, по-специално на техническите съоръжения (при 
 повече технически съоръжения за всяко техническо съоръжение трябва да се попълни собствено 
 приложение):  
   Сепарационна инсталация  (8.10) 
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4. Видове отпадъци съгласно приложението към AVV: 

  4.1 всички видове отпадъци     

 4.2 всички неопасни отпадъци    

 4.3 всички опасни отпадъци     

 4.4 определени видове отпадъци    

Код отпадък (евент. 

с „'"-вписване) 
Наименование на отпадък Ограничения/Забележки 

010505* Съдържащи масло утайки и отпадъци от сондиране  

020101 Утайки от процеси на промиване и почистване  

020201 Утайки от процеси на промиване и почистване  

100211* съдържащи масло отпадъци от третирането на охлаждаща вода  

100327* съдържащи масло отпадъци от третирането на охлаждаща вода  

100409* съдържащи масло отпадъци от третирането на охлаждаща вода  

100508* съдържащи масло отпадъци от третирането на охлаждаща вода  

100609* съдържащи масло отпадъци от третирането на охлаждаща вода  

100707* съдържащи масло отпадъци от третирането на охлаждаща вода  

100819* съдържащи масло отпадъци от третирането на охлаждаща вода  

120301* воднисти течности за миене  

120302* Отпадъци от обезмасляването с пара  

130401* Трюмови масла от речното корабоплаване  

130402* Трюмови масла от канализационни системи на кейове  

130403* Трюмови масла от останалото корабоплаване  

130502* Утайки от сепаратори за масло/вода  

130503* Утайки от приемни шахти  

130506* Масла от сепаратори за масло/вода  

130507* мазна вода от сепаратори за масло/вода  

130508* Смеси отпадъци от пясъкоуловители и сепаратори за 

масло/вода 
 

130899* Отпадъци неспоменати по друг начин  

160708* съдържащи масло отпадъци  

161002 воднисти течни отпадъци с изключение на тези, които спадат 

под 16 10 01  
 

190207* Масло и концентрати от сепарационни процеси  

190809 Смеси на мазнини и масла от маслоотделители, съдържащи 

само хранителни масла и мазнини  
 

190810* Смеси на мазнини и масла от маслоотделители с изключение на 

тези, които спадат под 19 08 09  
 

191103* воднисти течни отпадъци  
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Приложение 5 към сертификат с номер ZZBT005000157001 / 118ZEB002  

Име на специализираното предприятие за управление на отпадъци AVG Abfall-Verwertungs-Gesellschaft mbH  
(АВГ Абфал-Фервертунгс-Гезелшафт мбХ) 

1. Местонахождение (при повече местонахождения за всяко местонахождение трябва да се попълни 

приложение): 

1.1 Наименование на местонахождението: AVG Abfall-Verwertungs-Gesellschaft mbH (АВГ 

Абфал-Фервертунгс-Гезелшафт мбХ) 

1.2 Улица: Борзигщрасе 2 (Borsigstraße 2) 

1.3. Държава:  DE   Провинция: HH    пощ. Код: 22113    гр.: Хамбург 

2. Сертифицирана дейност 
 

- При повече дейности за всяка дейност се попълва собствено приложение, когато не се засягат същите 
видове отпадъци. 

- Дейността на третирането трябва да се отбелязва с кръстче винаги заедно с дейността на 
оползотворяването и/или на отстраняването. 

- Дейността на складирането трябва да се отбелязва с кръстче винаги заедно с дейността на 
оползотворяването и/или на отстраняването. 

 

 2.1  Събиране        Идентификационен номер съгласно § 28 NachwV: 
2.1.1 само в Германия     
2.1.2 в целия свят     

 2.2  Превозване       Идентификационен номер съгласно § 28 NachwV: 
2.2.1 само в Германия     
2.2.2 в целия свят     

 2.3  Складиране      Идентификационен номер съгласно § 28 NachwV: 
2.3.1 с цел оползотворяване (№ 2.5)      
2.3.2 с цел отстраняване (№ 2.6)    

 2.4  Третиране       Идентификационен номер съгласно § 28 NachwV:  B01VS00135 
2.4.1 с цел оползотворяване (№ 2.5)   
2.4.2 с цел отстраняване (№ 2.6)   

 2.5  Оползотворяване   Идентификационен номер съгласно § 28 NachwV:  
         подготвящо   завършващо 

2.5.1 Подготовка за повторна употреба   
2.5.2 Рециклиране      
2.5.3 Друго оползотворяване     

   2.6  Отстраняване      Идентификационен номер съгласно § 28 NachwV:  B01VS00135   
         подготвящо          завършващо 
   2.7  Търгуване          Идентификационен номер съгласно § 28 NachwV: 

2.7.1 само в Германия     
2.7.2 в целия свят     

2.8  Брокераж          Идентификационен номер съгласно § 28 NachwV: 
2.8.1 само в Германия     
2.8.2 в целия свят     

3. Описание дейността по управление на отпадъците, по-специално на техническите съоръжения (при повече 
технически съоръжения за всяко техническо съоръжение трябва да се попълни собствено приложение):  

   Междинен склад за опасни отпадъци (8.12) 
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4. Видове отпадъци съгласно приложението към AVV: 

 4.1 всички видове отпадъци     

 4.2 всички неопасни отпадъци    

 4.3 всички опасни отпадъци     

 4.4 определени видове отпадъци    

Код отпадък (евент. 

с „'"-вписване) 
Наименование на отпадък Ограничения/Забележки 

020108* Отпадъци от химикали за селското стопанство, съдържащи опасни 

вещества 
 

020109 Отпадъци от химикали за селското стопанство с изключение на 

тези, които спадат под 02 01 08  
 

020303 Отпадъци от екстракцията с разтворители  

030201* безхалогенни органични консерванти за дървесина  

030202* Хлорирани органични консерванти за дървесина  

030203* Органометални консерванти за дървесина  

030204* Неорганични консерванти за дървесина  

030205* други консерванти за дървесина, съдържащи опасни вещества  

030299 Консерванти за дървесина неспоменати по друг начин  

040103* Отпадъци от обезмасляване, съдържащи разтворители, без течна 

фаза 
 

040214* Отпадъци от финиша, съдържащи органични разтворители  

040215 Отпадъци от финиша с изключение на тези, които спадат под 04 02 

14  
 

040216* Багрила и пигменти, съдържащи опасни вещества  

040217 Багрила и пигменти с изключение на тези, които спадат под 04 02 

16  
 

040219* Утайки от вътрешнозаводското третиране на отпадни води, 

съдържащи опасни вещества 

 

050109* Утайки от вътрешнозаводското третиране на отпадни води, 

съдържащи опасни вещества 
 

050115* употребявани филтърни глини  

050702 Съдържащи сяра отпадъци  

060101* Сярна киселина и сериста киселина  

060102* Солна киселина  

060103* Флуороводородна киселина  

060104* Фосфорна киселина и фосфориста киселина  

060105* Азотна киселина и азотиста киселина  

060106* други киселини  

060199 Отпадъци неспоменати по друг начин  

060299 Отпадъци неспоменати по друг начин  

060311* твърди соли и разтвори, съдържащи цианид   

060313* твърди соли и разтвори, съдържащи тежки метали   



060314 твърди соли и разтвори с изключение на тези, които спадат под 06 

03 11 и 06 03 13  
 

060315* Метални окиси, съдържащи тежки метали   

060316 Метални окиси с изключение на тези, които спадат под 06 03 15   
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Код отпадък (евент. 

с „'"-вписване) 
Наименование на отпадък Ограничения/Забележки 

060403* Съдържащи арсен отпадъци  

060404* съдържащи живак Отпадъци  

060405* Отпадъци, съдържащи други тежки метали   

060502* Утайки от вътрешнозаводското третиране на отпадни води, 
съдържащи опасни вещества 

 

060602* Отпадъци, съдържащи опасни сулфиди   

060603 съдържащи сулфиди отпадъци с изключение на тези, които спадат 
под 06 06 02  

 

060701* Съдържащи азбест отпадъци от електролизата  

060702* Активен въглен от производството на хлор  

060703* съдържащи живак утайки на бариев сулфат  

061002* Отпадъци, съдържащи опасни вещества  

061099 Отпадъци неспоменати по друг начин  

061199 Отпадъци неспоменати по друг начин  

061301* неорганични пестициди, консерванти за дървесина и други 
биоциди 

 

061302* Употребяван активен въглен (освен 06 07 02)  

061304* Отпадъци от преработката на азбест  

070103* халоген-органични разтворители, течности за миене и матерни 
луги 

 

070107* Халогенирани остатъци от реакции и дестилации  

070109* Халогенирани утайки върху филтър, употребявани материали за 
попиване 

 

070110* други утайки върху филтър, употребявани материали за попиване  

070111* Утайки от вътрешнозаводското третиране на отпадни води, 
съдържащи опасни вещества 

 

070199 Отпадъци неспоменати по друг начин  

070203* халоген-органични разтворители, течности за миене и матерни 
луги 

 

070207* Халогенирани остатъци от реакции и дестилации  

070208* други остатъци от реакции и дестилации  

070209* Халогенирани утайки върху филтър, употребявани материали за 
попиване 

 

070210* други утайки върху филтър, употребявани Материали за 
попиване 

 



070211* Утайки от вътрешнозаводското третиране на отпадни води, 
съдържащи опасни вещества 

 

070215 Отпадъци от добавки с изключение на тези, които спадат под 07 02 
14 

 

070303* халоген-органични разтворители, течности за миене и матерни 
луги 

 

070307* Халогенирани остатъци от реакции и дестилации  

070309* Халогенирани утайки върху филтър, употребявани материали за 
попиване 

 

070310* други утайки върху филтър, употребявани материали за попиване  

070311* Утайки от вътрешнозаводското третиране на отпадни води, 
съдържащи опасни вещества 

 

070401* воднисти течности за миене и матерни луги  

070403* халоген-органични разтворители, течности за миене и матерни 
луги 

 

 

Страница 41 от 48 към ZZBT005000157001 

 

Код отпадък (евент. 

с „'"-вписване) 
Наименование на отпадък Ограничения/Забележки 

070404* други органични разтворители, течности за миене и матерни луги  

070407* Халогенирани остатъци от реакции и дестилации  

070408* други остатъци от реакции и дестилации  

070409* Халогенирани утайки върху филтър, употребявани материали за 
попиване 

 

070410* други утайки върху филтър, употребявани материали за попиване  

070411* Утайки от вътрешнозаводското третиране на отпадни води, 
съдържащи опасни вещества 

 

070413* твърди отпадъци, съдържащи опасни вещества  

070499 Отпадъци неспоменати по друг начин  

070501* воднисти течности за миене и матерни луги  

070503* халоген-органични разтворители, течности за миене и матерни 
луги 

 

070504* други органични разтворители, течности за миене и матерни луги  

070507* Халогенирани остатъци от реакции и дестилации  

070508* други остатъци от реакции и дестилации  

070509* Халогенирани утайки върху филтър, употребявани материали за 
попиване 

 

070510* други утайки върху филтър, употребявани Материали за 
попиване 

 

070511* Утайки от вътрешнозаводското третиране на отпадни води, 
съдържащи опасни вещества 

 

070599 Отпадъци неспоменати по друг начин  

070603* халоген-органични разтворители, течности за миене и матерни 
луги 

 

070607* Халогенирани остатъци от реакции и дестилации  

070608* други остатъци от реакции и дестилации  



070609* Халогенирани утайки върху филтър, употребявани материали за 
попиване 

 

070610* други утайки върху филтър, употребявани материали за попиване  

070611* Утайки от вътрешнозаводското третиране на отпадни води, 
съдържащи опасни вещества 

 

070699 Отпадъци неспоменати по друг начин  

070703* халоген-органични разтворители, течности за миене и матерни 
луги 

 

070707* Халогенирани остатъци от реакции и дестилации  

070709* Халогенирани утайки върху филтър, употребявани материали за 
попиване 

 

070710* други утайки върху филтър, употребявани материали за попиване  

070711* Утайки от вътрешнозаводското третиране на отпадни води, 
съдържащи опасни вещества 

 

080111* Отпадъци от бои и лакове, съдържащи органични разтворители 
или други опасни вещества 

 

080112 Отпадъци от бои и лакове с изключение на тези, които спадат под 
08 01 11  

 

080113* Утайки от бои и лакове, съдържащи органични разтворители или 
други опасни вещества 

 

080114 Утайки от бои и лакове с изключение на тези, които спадат под 08 
01 13  

 

080115* воднисти утайки, съдържащи бои или лакове с органични 
разтворители или други опасни вещества  

 

080116 воднисти утайки, съдържащи бои или лакове, с изключение на 
тези, които спадат под 08 01 15  

 

 

Страница 42 от 48 към ZZBT005000157001 

 

Код отпадък (евент. 

с „'"-вписване) 
Наименование на отпадък Ограничения/Забележки 

080117* Отпадъци от отстраняването на бои или лакове, съдържащи 
органични разтворители или други опасни вещества 

 

080118 Отпадъци от отстраняването на бои или лакове с изключение на 
тези, които спадат под 08 01 17  

 

080119* воднисти суспензии, съдържащи бои или лакове с органични 
разтворители или други опасни вещества  

 

080120 воднисти суспензии, съдържащи бои или лакове, с изключение на 
тези, които спадат под 08 01 19  

 

080121* Отпадъци от отстраняването на бои или лакове  

080199 Отпадъци неспоменати по друг начин  

080307 воднисти утайки, съдържащи печатарски бои   

080308 воднисти течни отпадъци, съдържащи печатарски бои   

080312* Отпадъци от печатарски бои, съдържащи опасни вещества  

080313 Утайки от печатарски бои с изключение на тези, които спадат под 
08 03 12  

 

080314* Утайки от печатарски бои, съдържащи опасни вещества  

080315 Утайки от печатарски бои с изключение на тези, които спадат под 
08 03 14  

 



080316* Отпадъци от ецващи разтвори  

080409* Отпадъци от лепила и уплътнители, съдържащи органични 
разтворители или други опасни вещества 

 

080410 Отпадъци от лепила и уплътнители с изключение на тези, които 
спадат под 08 04 09  

 

080411* Съдържащи лепила и уплътнители утайки, съдържащи 
органични разтворители или други опасни вещества 

 

080412 Съдържащи лепила и уплътнители утайки с изключение на тези, 
които спадат под 08 04 11  

 

080413* воднисти утайки, съдържащи лепила или уплътнители с 
органични разтворители или други опасни вещества  

 

080414 воднисти утайки, съдържащи лепила или уплътнители, с 
изключение на тези, които спадат под 08 04 13  

 

080415* воднисти течни отпадъци, съдържащи лепила или уплътнители с 
органични разтворители или други опасни вещества  

 

080416 воднисти течни отпадъци, съдържащи лепила или уплът- нители, 
с изключение на тези, които спадат под 08 04 15  

 

080501* Отпадъци от изоцианат  

090101* Проявители и активаторни разтвори на водна основа  

090102* Плочи за офсетов печат-проявителни разтвори на водна основа  

090103* Проявителни разтвори на основа разтворители  

090104* Фиксатори  

090105* Избелващи разтвори и избелващи фиксатори  

090111* Камери за еднократна употреба с батерии, които спадат под 16 06 
01, 16 06 02 или 16 06 03  

 

090112 Камери за еднократна употреба с батерии с изключение на тези, 
които спадат под 09 01 11  

 

100109* Сярна киселина  

100120* Утайки от вътрешнозаводското третиране на отпадни води, 
съдържащи опасни вещества 

 

100804 Частици и прах  

101119* твърди отпадъци от вътрешнозаводското третиране на отпадни 
води, съдържащи опасни вещества 

 

101309* Съдържащи азбест отпадъци от производството на азбестов 
цимент 

 

101310 Отпадъци от производството на азбестов цимент с изключение на 
тези, които спадат под 10 13 09  
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Код отпадък (евент. 

с „'"-вписване) 
Наименование на отпадък Ограничения/Забележки 

101401* съдържащи живак отпадъци от газоочистването  

110105* Киселинни байцващи разтвори  

110107* Алкални байцващи разтвори  

110108* Фосфатиращи утайки  

110109* Утайки и утайки върху филтър, съдържащи опасни вещества  

110110 Утайки и утайки върху филтър с изключение на тези, които  



спадат под 11 01 09  

110111* воднисти промивни течности, съдържащи опасни вещества  

110112 воднисти промивни течности с изключение на тези, които спадат 
под 1101 11  

 

110113* Отпадъци от обезмасляването, съдържащи опасни вещества  

110114 Отпадъци от обезмасляването с изключение на тези, които спадат 
под 11 01 13  

 

110115* Елуати и утайки от мембранни системи или обменящи йони 
системи, съдържащи опасни вещества 

 

110116* наситени или употребени йонообменни смоли  

110198* други отпадъци, съдържащи опасни вещества  

110202* Утайки от цинковата хидрометалургия (включително ярозит, 
гьотит) 

 

120103 Стружки от пилене и струговане на цветни метали  

120105 Стружки от пилене и струговане на пластмаса  

120108* съдържащи халогени емулсии и разтвори за обработване  

120109* безхалогенни емулсии и разтвори за обработване  

120112* употребявани восъци и мазнини  

120117 Отпадъци от материали за обструйване с изключение на тези, 
които спадат под 12 01 16  

 

120121 употребявани средства за хонинговане и шлифоване с изключение 
на тези, които спадат под 12 01 20 

 

140601* Хлорофлуоровъглероди, HFCKW, HFKW  

140602* други халогенирани разтворители и смеси на разтворители   

140603* други разтворители и смеси на разтворители   

140604* Утайки или твърди отпадъци, съдържащи халогенирани 
разтворители  

 

140605* Утайки или твърди отпадъци, съдържащи други разтворители   

150102 Опаковки от пластмаса  

150110* Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или 
замърсени с опасни вещества 

 

150111* Опаковки от метал, съдържащи опасна твърда порьозна матрица 
(напр. азбест), включително изпразнени съдове под налягане 

 

150202* Попиващи и филтърни материали (включително маслени филтри 
неспоменати по друг начин), кърпи за бърсане и защитно облекло, 
които са замърсени от опасни вещества 

 

160111* Съдържащи азбест накладки за спирачки  

160119 Пластмаси  

160121* опасни конструктивни елементи с изключение на тези, които 
спадат под 16 01 07 до 16 01 11, 16 01 13 и 16 01 14  

 

160210* употребявани уреди, съдържащи PCB или замърсени с тях, с 
изключение на тези, които спадат под 16 02 09  

 

160211* употребявани уреди, съдържащи хлорофлуоровъглероди, HFCKW 
или HFKW  
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160212* употребявани уреди съдържащи свободен азбест   

160213* Съдържащи опасни конструктивни елементи употребявани уреди 

с изключение на тези, които спадат под 16 02 09 до 16 02 12  
 

160214 употребявани уреди с изключение на тези, които спадат под 16 02 

09 до 16 02 13  
 

160215* Отстранени от употребявани уреди опасни конструктивни 

елементи 
 

160216 Отстранени от употребявани уреди опасни конструктивни 

елементи с изключение на тези, които спадат под 16 02 15  
 

160307* Метален живак  

160504* съдържащи опасни вещества газове в съдове под налягане 

(включително халони) 

 

160505 Газове в съдове под налягане с изключение на тези, които спадат 

под 16 05 04  
 

160506* Лабораторни химикали, състоящи се от опасни вещества или 

съдържащи такива, включително смеси от лабораторни химикали 
 

160507* употребявани неорганични Химикали, състоящи се от опасни 

вещества или съдържащи такива 
 

160508* употребявани органични Химикали, състоящи се от опасни 

вещества или съдържащи такива 
 

160509 употребявани Химикали с изключение на тези, които спадат под 

16 05 06, 16 05 07 или 16 05 08  
 

160601* Оловни батерии  

160602* Ni-Cd-батерии  

160603* Съдържащи живак батерии  

160604 Алкални батерии (освен 16 06 03)  

160605 други батерии и акумулатори  

160606* Разделно събирани електролити от батерии и акумулатори  

161105* Облицовки и огнеупорни материали на въглеродна основа от 

неметалургични процеси, съдържащи опасни вещества 

 

161106 Облицовки и огнеупорни материали на въглеродна основа от 

неметалургични процеси с изключение на тези, които спадат под 

16 11 05  

 

170106* Смеси от или разделени фракции от бетон, тухли, плочки и 

керамика, съдържащи опасни вещества 

 

170203 пластмаса  

170204* Стъкло, пластмаса и дървесина, съдържащи опасни вещества или 

замърсени от опасни вещества 
 

170409* Метални отпадъци, замърсени от опасни вещества  

170410* Кабели, съдържащи масло, въглищен катран или други опасни 

вещества 
 

170411 Кабели с изключение на тези, които спадат под 17 04 10   



170503* Пръст и камъни, съдържащи опасни вещества  

170505* Материал от багери, съдържащ опасни вещества  

170507* Баласт, съдържащ опасни вещества  

170601* Изолационен материал, съдържащ азбест  

170603* Друг изолационен материал, състоящ се от опасни вещества или 

съдържащ такива вещества 
 

170604 Изолационен материал с изключение на този, спадащ под 17 06 01 

и 17 06 03  
 

170605* Съдържащи азбест строителни материали  

170901* Строителни отпадъци и отпадъци от разрушаване, съдържащи 

живак 
 

170902* Строителни отпадъци и отпадъци от разрушаване, съдържащи 

PCB (напр. съдържащи PCB уплътнителни маси, съдържащи PCB 

подови настилки на база смоли, съдържащи PCB изолационни 

остъклявания, съдържащи PCB кондензатори) 
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Код отпадък (евент. 

с „'"-вписване) 
Наименование на отпадък Ограничения/Забележки 

170903* други строителни отпадъци и отпадъци от разрушаване 
(включително смесени отпадъци), съдържащи опасни вещества 

 

180106* Химикали, състоящи се от опасни вещества или съдържащи такива  

180107 Химикали с изключение на тези, които спадат под 18 01 06   

180108* цитотоксични и цитостатични лекарствени средства  

180109 Лекарствени средства с изключение на тези, които спадат под 18 01 
08  

 

180110* Амалгамови отпадъци от стоматологията  

180205* Химикали, състоящи се от опасни вещества или съдържащи такива  

180206 Химикали с изключение на тези, които спадат под 18 02 05   

180207* цитотоксични и цитостатични Лекарствени средства  

180208 Лекарствени средства с изключение на тези, които спадат под 18 02 
07  

 

190205* Утайки от физико-химическото третиране, съдържащи опасни 
вещества 

 

190206 Утайки от физико-химическото третиране с изключение на тези, 
които спадат под 19 02 05  

 

190308* Отчасти стабилизиран живак  

190813* Утайки от друго третиране на промишлени отпадни води, 
съдържащи опасни вещества 

 

191101* употребявани филтърни глини  

191105* Утайки от вътрешнозаводското третиране на отпадни води, 
съдържащи опасни вещества 

 

191106 Утайки от вътрешнозаводското третиране на отпадни води с 
изключение на тези, които спадат под 19 11 05  

 

191204 Пластмаса и гума  



191206* Дървесина, съдържаща опасни вещества  

191301* твърди отпадъци от санирането на почви, съдържащи опасни 
вещества 

 

191303* Утайки от санирането на почви, съдържащи опасни вещества  

191305* Утайки от санирането на подпочвени води, съдържащи опасни 
вещества 

 

200113* Разтворители  

200117* Фотохимикали  

200119* Пестициди  

200121* Флуоресцентни тръби и други съдържащи живак отпадъци  

200125 Хранителни масла и мазнини  

200126* Масла и мазнини с изключение на тези, които спадат под 20 01 25   

200127* Бои, печатарски бои, лепила и синтетични смоли, съдържащи 
опасни вещества 

 

200128 Бои, печатарски бои, лепила и синтетични смоли с изключение на 
тези, които спадат под 20 01 27  

 

200131* цитотоксични и цитостатични Лекарствени средства  

200133* Батерии и акумулатори, които спадат под 16 06 01, 16 06 02 или 16 
06 03 , както и смесени батерии и акумулатори, съдържащи такива 
батерии  

 

200134 Батерии и акумулатори с изключение на тези, които спадат под 20 
01 33  

 

200139 Пластмаси  
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Приложение 6 към сертификат с номер ZZBT005000157001 / 118ZEB002  
Име на специализираното предприятие за управление на отпадъци AVG Abfall-Verwertungs-Gesellschaft mbH 
(АВГ Абфал-Фервертунгс-Гезелшафт мбХ) 

1. Местонахождение (при повече местонахождения за всяко местонахождение трябва да се попълни 
 приложение): 

1.1 Наименование на местонахождението: AVG Abfall-Verwertungs-Gesellschaft mbH (АВГ 
Абфал-Фервертунгс-Гезелшафт мбХ) 
1.2 Улица: Борзигщрасе 2 (Borsigstraße 2) 
1.3. Държава:  DE   Провинция: HH    пощ. Код: 22113    гр.: Хамбург 

 

2. Сертифицирана дейност 
 

- При повече дейности за всяка дейност се попълва собствено приложение, когато не се засягат същите 
видове отпадъци. 

- Дейността на третирането трябва да се отбелязва с кръстче винаги заедно с дейността на 
оползотворяването и/или на отстраняването. 

- Дейността на складирането трябва да се отбелязва с кръстче винаги заедно с дейността на 
оползотворяването и/или на отстраняването. 

 
 2.1  Събиране        Идентификационен номер съгласно § 28 NachwV: 

2.1.1 само в Германия    
2.1.2 в целия свят    

 2.2  Превозване        Идентификационен номер съгласно § 28 NachwV: 
2.2.1 само в Германия    
2.2.2 в целия свят     

 2.3  Складиране         Идентификационен номер съгласно § 28 NachwV: 
2.3.1 с цел оползотворяване (№ 2.5)  
2.3.2 с цел отстраняване (№ 2.6)   

 2.4  Третиране          Идентификационен номер съгласно § 28 NachwV:  B01VS00135 
2.4.1 с цел оползотворяване (№ 2.5)   
2.4.2 с цел отстраняване (№ 2.6)   

 2.5  Оползотворяване     Идентификационен номер съгласно § 28 NachwV:  
         подготвящо   завършващо 

2.5.1 Подготовка за повторна употреба  
2.5.2 Рециклиране     
2.5.3 Друго оползотворяване    

 2.6  Отстраняване       Идентификационен номер съгласно § 28 NachwV:  B01VS00135   
         подготвящо   завършващо 
 2.7  Търгуване      Идентификационен номер съгласно § 28 NachwV: 

2.7.1 само в Германия     
2.7.2 в целия свят    

2.8  Брокераж     Идентификационен номер съгласно § 28 NachwV: 
2.8.1 само в Германия    
2.8.2 в целия свят     

 

3.  Описание дейността по управление на отпадъците, по-специално на техническите съоръжения (при повече 
 технически съоръжения за всяко техническо съоръжение трябва да се попълни собствено приложение):  
  Търгуване и брокераж на отпадъци 
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4. Видове отпадъци съгласно приложението към AVV: 

 4.1 всички видове отпадъци     

 4.2 всички неопасни отпадъци    

 4.3 всички опасни отпадъци     

 4.4 определени видове отпадъци    

Код отпадък (евент. с 

„'"-вписване) 
Наименование на отпадък Ограничения/Забележки 
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Подписаната Величка Митова Михайлова удостоверявам верността на извършения от мен 

превод от немски на български език на приложения документ – Сертификат № 118ZEB002 от 

20.07.2018 г. Преводът се състои от 60 (шестдесет) страници. 

 

Преводач: ______________________________ 

Величка Митова Михайлова 
 


