
Къде и как да транспортирам строителни и едрогабаритни отпадъци и земни маси? 

 

 Едрогабаритни отпадъци са битови обемни отпадъци, които, поради своите размери и тегло 

не могат да се поставят в контейнерите за битови отпадъци и създават затруднения при товаренето 

им. Такива например са: дивани, фотьойли, шкафове, маси, дървена дограма, плоскости, столове и 

др.; 

 Строителни отпадъци са отпадъците от строителство и разрушаване на сгради; 

 Земни маси са всички материали от естествен произход добити при извършването на изкопни 

работи при строителство, независимо от съотношението на съдържащите се в тях скални късове, 

пясъци, чакъли и почви. 

 

Физическите лица, които искат да изхвърлят строителни отпадъци от ремонтни дейности в 

домакинствата или едрогабаритни отпадъци могат да ги транспортират до депо «Враждебна». 

 

Юридическите лица, които притежават регистрационен документ за извършване на дейности по 

събиране и транспортиране на отпадъци по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за управление на 

отпадъците могат да предават строителни и едрогабаритни отпадъци и земни маси на депо 

“Враждебна“.  

 

Отпадъците трябва задължително да са само и единствено сортирани поотделно. Приемат се 

отпадъци със следните кодове, съгласно Наредба № 2 за класификация на отпадъците от 23 юли 

2014 г.  : 

 Строителни отпадъци 

– 170101-бетон; 

- 170102-тухли; 

- 170103-керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия; 

- 170302-асфалтови смеси, различни от упоменатите в 17 01 06; 

- 170107-смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от 

упоменатите в 17 03 01; 

- 170504- почва и камъни, различни от упоменатите в 17 05 03; 

- 17 05 08- баластра от релсов път, различна от упоменатата в 17 05 07; 

- 17 06 04- изолационни материали, различни от упоменатите в 17 06 01 и 17 06 03; 

- 17 08 02- строителни материали на основата на гипс, различни от упоменатите в 17 08 01; 

 - 170904- смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01, 17 09 02 

и 17 09 03; 

- 19 12 09- минерали (например пясък, камъни); 

- 10 12 08- отпадъчни керамични изделия, тухли, керемиди, плочки и строителни материали (след 

термично обработване)- от строителна дейност и от разрушаване на сгради и съоръжения 

 Едрогабаритни отпадъци с код 20 03 07; 

В депото не се допускат автомобили със смесени отпадъци или отпадъци, които не отговарят на 

изброените по горе кодове. 

В случай на установено нерегламентирано разтоварване на отпадъци извън определените от Кмета 

на Столична община депа, инсталации и съоръжения за третиране ще бъдат налагани санкции по 

Закона за управление на отпадъците. Санкциите за физически лица са глоба от 300 лв. до 1 000 лв, 

а за юридически лица са в размер от 1400лв. до 4000 лв.  

 


