
Регистър на площадки, приемащи  отпадъци на територията на Община Несебър 
 

Фирма Местоположение на площадката Битов отпадък с код и наименование, 
съгласно Наредба № 2/2014 г. на МС 

Пунктове за изкупуване на битови отпадъци  

 

„Стоян Строй” ООД, 

гр. Несебър, ул. „Еделвайс” 6, 

Стоян Стоянов - 0887271567 

гр. Несебър, м. "Инджекьойско блато",  

зимно работно време от 8.00 ч. до 17.00 ч., 

лятно работно време от 8.30 ч. до 17.30 ч. 

20 01 39 – пластмаси 

20 01 40 – метали 

Пунктовете  за  изкупуване  на  отпадъци  от  опаковки  

 

„Стоян Строй” ООД, 

гр. Несебър, ул. „Еделвайс” 6, 

Стоян Стоянов - 0887271567 

гр. Несебър, м. "Инджекьойско блато",  

зимно работно време от 8.00 ч. до 17.00 ч., 

лятно работно време от 8.30 ч. до 17.30 ч. 

15 01 02 - Пластмасови опаковки 

15 01 04 - Метални опаковки 

 

Пунктове за изкупуване на излезли от употреба гуми 
 

 

„Стоян Строй” ООД, 

гр. Несебър, ул. „Еделвайс” 6, 

Стоян Стоянов - 0887271567 

гр. Несебър, м. "Инджекьойско блато",  

зимно работно време от 8.00 ч. до 17.00 ч., 

лятно работно време от 8.30 ч. до 17.30 ч. 

16 01 03 - Излезли от употреба гуми 

Пунктове за изкупуване на излезли от употреба моторни превозни средства 
 

„Стоян Строй” ООД, 

гр. Несебър, ул. „Еделвайс” 6, 

Стоян Стоянов - 0887271567 

гр. Несебър, м. "Инджекьойско блато",  

зимно работно време от 8.00 ч. до 17.00 ч., 

лятно работно време от 8.30 ч. до 17.30 ч. 

16 01 04*- Излезли от употреба превозни средства 
16 01 06 - Излезли от употреба превозни средства, 
които не съдържат течности или други опасни 
компоненти 

Пунктове за  изкупуване на  негодни  за  употреба батерии и  акумулатори 

 

„Стоян Строй” ООД, 

гр. Несебър, ул. „Еделвайс” 6, 

Стоян Стоянов - 0887271567 

гр. Несебър, м. "Инджекьойско блато",  

зимно работно време от 8.00 ч. до 17.00 ч., 

лятно работно време от 8.30 ч. до 17.30 ч. 

16 06 01* - Оловни акумулаторни батерии 

 

 

 



Фирма Местоположение на площадката Битов отпадък с код и наименование, 
съгласно Наредба № 2/2014 г. 

Екопарк за безвъзмездно приемане и сортиране на битови и едрогабаритни отпадъци 

Контейнерна площ за приемане на битови отпадъци от хартия, картон, метали, пластмаси и стъкло 

Община Несебър 

гр. Несебър, ул. „Еделвайс” 10, 

Костадин Станчев - 0893505219 

Претоварна станция за отпадъци (ПСО - гр. 

Несебър), с. Равда, м. „Чешме тарла”, в близост до 

старото депо за отпадъци, 

зимно работно време от 8.00 ч. до 17.00 ч., 

лятно работно време от 6.00 ч. до 20.00 ч. 

20 01 01 – хартия и картон 

15 01 01 – хартиени и картонени опаковки 

20 01 40 – метали 

15 01 04 – метални опаковки 

20 01 39 – пластмаси 

15 01 02 – пластмасови опаковки 

20 01 02 – стъкло 

15 01 07 – стъклени опаковки 

16 01 19 – пластмаси 

16 01 20 – стъкло 

19 12 01 – хартия и картон 

19 12 04 – пластмаса и каучук 

19 12 05 – стъкло 

20 01 39 – пластмаса 

02 01 04 – отпадъци от пластмаси 

02 01 10 – метални отпадъци 

03 03 08 – отпадъци от  сортиране  на  хартия  и  

картон,  предназначени  за рециклиране 

16 01 19 – пластмаси; 

16 01 20 – стъкло 

17 02 02 – стъкло 

17 02 03 – пластмаса 

17 04 05 – желязо и стомана 

Контейнерна площ за приемане на опасни битови отпадъци 

Община Несебър 

гр. Несебър, ул. „Еделвайс” 10, 

Костадин Станчев - 0893505219 

Претоварна станция за отпадъци (ПСО - гр. 

Несебър), с. Равда, м. „Чешме тарла”, в близост до 

старото депо за отпадъци, 

зимно работно време от 8.00 ч. до 17.00 ч., 

лятно работно време от 6.00 ч. до 20.00 ч. 

20 01 13* – разтворители;  

20 01 26* – масла и мазнини, различни от 

упоменати в 20 01 25 

20 01 27*– бои,мастила,лепила/адхезиви,смоли и  

20 01 29* – перилни и почистващи препарати, 

съдържащи опасни вещества 



Контейнерна площ за приемане на масово разпространени отпадъци - Излязло от употреба електрическо и електронно 

оборудване  /ИУЕЕО/, негодни за употреба батерии и акумулатори /НУБА/ и отработени  масла 

Община Несебър 

гр. Несебър, ул. „Еделвайс” 10, 

Костадин Станчев - 0893505219 

Претоварна станция за отпадъци (ПСО - гр. 

Несебър), с. Равда, м. „Чешме тарла”, в близост до 

старото депо за отпадъци, 

зимно работно време от 8.00 ч. до 17.00 ч., 

лятно работно време от 6.00 ч. до 20.00 ч. 

16 02 11* – излязло  от   употреба  оборудване,  

съдържащо  хлорофлуор - въглеводороди, HCFC, 

HFC 

16 02 13*– излязло от употреба оборудване, 

съдържащо опасни компоненти, различно от 

упоменатото в кодове от 16 02 09 до 16 02 12 

16 02 14 – излязло от употреба оборудване, 

различно от упоменатото в кодове от 16 02 09 до 

16 02 13 
20 01 23* – излязло от употреба оборудване, съдържащо 

хлорфлуорвъглеводороди 

20 01 35*  –  излязло  от  употреба  електрическо  

и  електронно  оборудване, различно от 

упоменатото в 20 01 21 и 20 01 23, съдържащо 

опасни компоненти 

20 01 36  –  излязло  от  употреба  електрическо  

и  електронно  оборудване, различно от 

упоменатото в 20 01 21 и 20 01 23 и 20 01 35 

20 01 21* – флуоресцентни тръби и други отпадъци, 

съдържащи живак 

16 06 01* – оловни акумулаторни батерии 

16 06 02* – Ni-Cd батерии 

16 06 03* - живак – съдържащи батерии 

16 06 04 – алкални батерии (с изкл. на 16 06 03) 

16 06 05 – други батерии и акумулатори 

160708*- отпадъци,съдържащи масла и нефтопрод. 

20 01 33* – батерии и акумулатори, включени в 16 

06 01, 16 06 02 или 16 06 03, както и несортирани 

батерии и акумулатори, съдържащи такива батерии 

20 01 34* - батерии и акумулатори, различни от 

упоменатите в 20 01 33; 130110*-нехлорирани 

хидравлични масла на минерална основа 



13 01 11* - синтетични хидравлични масла 

13 01 13* - други хидравлични масла 

13 02 05* - нехлорирани моторни, смазочни и 

масла за зъбни предавки на минерална основа 

13 02 06* - синтетични моторни и смазочни масла 

за зъбни предавки 

13 02 08* - други моторни, смазочни и масла за 

зъбни предавки 

13 03 07* - нехлорирани изолационни и 

топлопредаващи масла на минерална основа 

Площадка за приемане на Градински отпадъци 

Община Несебър 

гр. Несебър, ул. „Еделвайс” 10, 

Костадин Станчев - 0893505219 

Претоварна станция за отпадъци (ПСО - гр. 

Несебър), с. Равда, м. „Чешме тарла”, в близост до 

старото депо за отпадъци, 

зимно работно време от 8.00 ч. до 17.00 ч., 

лятно работно време от 6.00 ч. до 20.00 ч. 

20 02 01 – биоразградими отпадъци: 

- Отпадъци  от  градини  и  паркове  (растителни 

остатъци,  като  листа,  окосена трева, изрезки от 

храсти и дървета от общинския сектор); 

- Изрезки от дървета, храсти и окосена трева от 

частния сектор (градини на домакинства, овощни 

и зеленчукови градини); 

- Зелени отпадъци от гробищни паркове; 
- Крайпътна  зеленина  

Площадка за приемане и третиране на строителни отпадъци 

Община Несебър 

гр. Несебър, ул. „Еделвайс” 10, 

Костадин Станчев - 0893505219 

Претоварна станция за отпадъци (ПСО - гр. 

Несебър), с. Равда, м. „Чешме тарла”, в близост до 

старото депо за отпадъци, 

зимно работно време от 8.00 ч. до 17.00 ч., 

лятно работно време от 6.00 ч. до 20.00 ч. 

170101–бетон; 170102–тухли; 170103–керемиди, 

плочки, фаянсови и керамични изделия; 170107 – 

смеси от или отделни фракции от бетон, тухли, 

керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, 

различни от упоменатите в 170106; 170302–  

асфалтови смеси,  съдържащи  други  вещества,  

различни  от упоменатите в 170301; 170604 – 

изолационни материали, различни от упоменатите 

в 170601 и 170603; 170904 – смесени  отпадъци  от  

строителството  и  събаряне,  различни  от 

упоменатите в 170901, 17 09 02 и 17 09 03 
200307 – обемни отпадъци. 

 


