
НАРЕДБА № 1 от 4.06.2014 г. за реда и образците, по които се
предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за

водене на публични регистри

Издадена от министъра на околната среда и водите, обн., ДВ, бр. 51 от 20.06.2014
г.; изм. с Решение № 411 от 10.01.2018 г. на ВАС на РБ - бр. 51 от 19.06.2018 г., в
сила от 19.06.2018 г.; изм. и доп., бр. 51 от 28.06.2019 г., бр. 30 от 31.03.2020 г.,
в сила от 31.03.2020 г., бр. 82 от 1.10.2021 г., в сила от 1.10.2021 г.

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С тази наредба се определят:
1. редът и образците за водене на отчетност за дейностите по отпадъците;
2. редът и образците за предоставяне на информация за дейностите по

отпадъците;
3. редът за предоставяне на информация от лицата, които пускат на пазара

продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци;
4. редът за водене на публичните регистри по чл. 45, ал. 1 от Закона за

управление на отпадъците (ЗУО);
5. (изм. – ДВ, бр. 82 от 2021 г., в сила от 1.10.2021 г.)  изграждането и

поддържането на Национална информационна система "Отпадъци" (НИСО) по чл.
48, ал. 8 ЗУО.

Чл. 2. Целта на тази наредба е:
1. получаване на пълна и достоверна информация за дейностите по

отпадъците чрез определяне на реда за водене на отчетност и за реда и сроковете
за предоставяне на информация по съответните образци от лицата по чл. 44 ЗУО;

2. получаване на пълна и достоверна информация за пуснатите на пазара
продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци,
по наредбите съгласно чл. 13, ал. 1 ЗУО.

Чл. 3. Информацията по чл. 2 се събира чрез:
1. документите относно отчета, определени с тази наредба;
2. документите, изискващи се съгласно:
а) наредбите по чл. 13, ал. 1 ЗУ О от лицата, пускащи на пазара продукти,

след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци;
б) наредбата по чл. 43, ал. 3 ЗУО;
в) наредбата по чл. 43, ал. 4 ЗУО;
г) наредбата по чл. 43, ал. 5 ЗУО;
д) наредбата по чл. 43, ал. 6 ЗУО.

Чл. 4. Задължени лица по тази наредба са:
1. лицата, чиято дейност е свързана с образуване на производствени и/или

опасни отпадъци, с изключение на отпадъците, образувани от домакинства,
търговските и административните сгради;

2. лицата, чиято дейност е свързана със събиране и транспортиране и/или
събиране и съхраняване и/или третиране на производствени и/или опасни
отпадъци;

3. лицата, чиято дейност е свързана със събиране и транспортиране и/или
събиране и съхраняване и/или третиране на битови и/или строителни отпадъци;

4. лицата, чиято дейност е свързана със събиране и транспортиране и/или
събиране и съхраняване и/или третиране на масово разпространени отпадъци;

5. лицата, които пускат на пазара продукти, след употребата на които се
образуват масово разпространени отпадъци;

6. организациите по оползотворяване и лицата, изпълняващи
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задълженията си индивидуално по наредбите съгласно чл. 13, ал. 1 ЗУО;
7. регионални сдружения за управление на отпадъци;
8. лицата, извършващи дейности като търговец и/или брокер на отпадъци;
9. (нова – ДВ, бр. 30 от 2020 г., в сила от 31.03.2020 г.)  лицата, чиято

дейност е свързана с временно съхраняване на отпадъци от живак по чл. 14,
параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/852 на Европейския парламент и на Съвета от
17 май 2017 г. относно живака и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1102/2008 (ОВ, L
137/1), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) 2017/852";

10. (нова – ДВ, бр. 30 от 2020 г., в сила от 31.03.2020 г.)  лицата, чиято
дейност е свързана с преобразуване и ако е приложимо, втвърдяване на отпадъци
от живак по чл. 14, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2017/852;

11. (нова – ДВ, бр. 30 от 2020 г., в сила от 31.03.2020 г.)  производителите
на отпадъци, които са престанали да бъдат отпадъци съгласно актовете на
Европейската комисия, приети в съответствие с чл. 6, параграф 2 от Директива
2008/98/ЕО, или съгласно критерии, определени с наредба на министъра на
околната среда и водите по чл. 5, ал. 2 от ЗУО;

12. (нова – ДВ, бр. 30 от 2020 г., в сила от 31.03.2020 г.)  лицата, при
чийто производствен процес се образува вещество или предмет, определено като
страничен продукт с мотивирано решение на министъра на околната среда и водите
по чл. 4, ал. 2 от ЗУО.

Чл. 5. (1) Документи за водене на отчетност и предоставяне на информация за
дейностите по отпадъци са:

1. отчетни книги по чл. 44, ал. 1 ЗУО;
2. годишни отчети по чл. 44, ал. 6 ЗУО;
3. идентификационен документ по чл. 29, ал. 5 ЗУО.
(2) Документи за регистриране в публичните регистри са регистрационни

образци.
(3) Документи за регистриране в информационната система за водене на

отчетност и предоставяне на информация са регистрационни форми.

Чл. 6. Разпоредбите на чл. 39, ал. 1 ЗУ О се прилагат при предаване на отпадъци
от черни и цветни метали (ОЧЦМ), които нямат битов характер, от лицата, при
чиято дейност се образуват отпадъците. Приемането и предаването на тези
отпадъци се отчита чрез вписване в отчетните книги.

Глава втора
РЕД И ОБРАЗЦИ ЗА ВОДЕНЕ НА ОТЧЕТНОСТ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОТПАДЪЦИ

Раздел I
Ред и образци за водене на отчетните книги

Чл. 7. Отчетните книги се водят от:
1. лицата, чиято дейност е свързана с образуване на производствени и/или

опасни отпадъци, по образец съгласно приложение № 1;
2. лицата, чиято дейност е свързана със събиране и транспортиране на

отпадъци, с изключение на ОЧЦМ, по образец съгласно приложение № 2;
3. лицата, чиято дейност е свързана със събиране и съхраняване

(оползотворяване с код R13 по смисъла на приложение № 2 към § 1, т. 13 от
допълнителните разпоредби (ДР) на ЗУО и/или обезвреждане с код D15 по смисъла
на приложение № 1 към § 1, т. 11 от ДР на ЗУ О) на отпадъци, с изключение на
отпадъци от ОЧЦМ, по образец съгласно приложение № 2;

4. лицата, чиято дейност е свързана с депониране на отпадъци, по образец
съгласно приложение № 3;

5. лицата, чиято дейност е свързана с оползотворяване и/или
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обезвреждане на отпадъците, вкл. предварително третиране преди
оползотворяване (код R12 по смисъла на приложение № 2 към § 1, т. 13 от ДР на
ЗУ О и/или предварително третиране преди обезвреждане с код D13 по смисъла на
приложение № 1 към § 1, т. 11 от ДР на ЗУО), с изключение на дейностите по т. 3 и
4, по образец съгласно приложение № 4;

6. търговците и брокерите на отпадъци по образец съгласно приложение №
5;

7. лицата, чиято дейност е свързана със събиране и транспортиране на
ОЧЦМ, по образец съгласно приложение № 6;

8. лицата, чиято дейност е свързана със събиране и съхраняване
(оползотворяване с код R13 по смисъла на приложение № 2 към § 1, т. 13 от ДР на
ЗУО) на ОЧЦМ, по образец съгласно приложение № 6;

9. лицата, чиято дейност е свързана с оползотворяване на ОЧЦМ, с
изключение на дейностите по т. 8, по образец съгласно приложение № 4;

10. (нова – ДВ, бр. 51 от 2019 г., изм., бр. 30 от 2020 г., в сила от
31.03.2020 г.)  лицата, чиято дейност е свързана с временно съхраняване на
отпадъци от живак по чл. 14, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/852, по образец
съгласно приложение № 48;

11. (нова – ДВ, бр. 51 от 2019 г.)  лицата, чиято дейност е свързана с
преобразуване и ако е приложимо, втвърдяване на отпадъци от живак по чл. 14,
параграф 2 от Регламент (ЕС) 2017/852, по образец съгласно приложение № 49.

Чл. 8. (1) Отчетните книги по чл. 7, т. 1 се водят за всяка площадка по кодове.
(2) Отчетните книги по чл. 7, т. 3, 4, 5, 8 и 9 се водят за всяко

съоръжение/инсталация/площадка, в което се третират отпадъци.
(3) Отчетните книги по чл. 7, т. 2, 6 и 7 се водят по една за съответната

дейност с отпадъци.
(4) В случай на образуване на отпадъци от третиране на отпадъци, както и

от дейността на площадка/съоръжение/инсталация за третиране на отпадъци се
води само отчетна книга по чл. 7, т. 5, а в случай на третиране на отпадъци от
ОЧЦМ се попълва само отчетна книга по чл. 7, т. 9.

(5) (Отм. – ДВ, бр. 82 от 2021 г., в сила от 1.10.2021 г.).
(6) В случай че на една и съща площадка се извършват дейности с

отпадъци, за които се изисква водене на отчетни книги по чл. 7, т. 3 и 5, се води
само отчетна книга по приложение № 4.

(7) В случай че на една и съща площадка се извършват дейности с ОЧЦМ,
за които се изисква водене на отчетни книги по чл. 7, т. 8 и 9, се води само
отчетна книга по приложение № 4.

Чл. 9. (1) (Изм. – ДВ, бр. 51 от 2019 г., бр. 82 от 2021 г., в сила от 1.10.2021 г.)
Лицата по чл. 7 са длъжни да поискат заверяване на отчетната книга при подаване
на работни листове и/или издаване, изменение и/или допълнение на разрешение
по чл. 67 и регистрационен документ по чл. 78 от ЗУ О при подаване на
заявленията за търговци и/или брокери.

(2) (Доп. – ДВ, бр. 82 от 2021 г., в сила от 1.10.2021 г.)  Отчетните книги по
чл. 7, т. 2 – 9 се заверяват чрез НИСО от:

1. компетентния орган, издал разрешението или регистрационния документ;
2. директора на РИОСВ, на чиято територия се извършва дейността – за

лица, притежаващи комплексно разрешително;
3. директора на РИОСВ, на чиято територия е седалището – за търговци и

брокери на отпадъци;
4. директора на РИОСВ – София – за чуждестранни лица.
(3) Отчетните книги по чл. 7, т. 1 се заверяват от РИОСВ, на чиято

територия се намира площадката.
(4) (Отм. – ДВ, бр. 82 от 2021 г., в сила от 1.10.2021 г.).
(5) (Отм. – ДВ, бр. 82 от 2021 г., в сила от 1.10.2021 г.).
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(6) (Изм. – ДВ, бр. 82 от 2021 г., в сила от 1.10.2021 г.) При водене на
отчетната книга в НИСО заверката се извършва по електронен път.

(7) (Изм. – ДВ, бр. 82 от 2021 г., в сила от 1.10.2021 г.) В случаите по чл.
36 ЗУ О, както и след изтичане срока за утвърждаване на работни листа по реда на
наредбата по чл. 3, ал. 1 ЗУ О лицата могат да водят отчетни книги, генерирани от
НИСО на базата на подадените работни листове и/или заявления за издаване,
изменение и/или допълнение на разрешение по чл. 67 и регистрационен документ
по чл. 78 ЗУ О и/или регистрационни форми за търговци и/или брокери, до
произнасяне на компетентния орган.

Чл. 10. (1) (Изм. – ДВ, бр. 51 от 2019 г., бр. 82 от 2021 г., в сила от 1.10.2021 г.)
Отчетните книги по чл. 7 се попълват хронологично минимум веднъж месечно за
всеки календарен месец до 15 дни след изтичането му, като всеки запис се
отразява по дата.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 51 от 2019 г., бр. 82 от 2021 г., в сила от 1.10.2021 г.)
В случай на необходимост от коригиране на данните, въведени в отчетните книги
по чл. 7, се допуска извършване на корекция през текущия месец на вече
въведени данни в отчетната книга за предходните 2 месеца. Корекцията се
отразява на нов ред, като се попълват коректно всички нормативно изискуеми
данни.

(3) (Изм. – ДВ, бр. 51 от 2019 г.) В случай че през календарен месец не са
извършвани дейности с отпадъци, респективно с конкретен отпадък, това също се
отразява в отчетната книга, като еднократно се записва на един ред "не е
извършвана дейност с отпадъци за месец" и се посочва месецът, през който не е
извършвана дейност с отпадъци.

(4) (Изм. – ДВ, бр. 51 от 2019 г., бр. 82 от 2021 г., в сила от 1.10.2021 г.)
Отчетните книги по чл. 7, т. 2 за отпадъци с произход от общинските системи за
събиране на смесени битови отпадъци с код 20 03 01 (смесени битови отпадъци)
могат да се попълват веднъж месечно с един запис за общото количество
транспортирани отпадъци по дати.

(5) (Отм. – ДВ, бр. 82 от 2021 г., в сила от 1.10.2021 г.).
(6) (Изм. – ДВ, бр. 51 от 2019 г., бр. 30 от 2020 г., в сила от 31.03.2020 г.,

отм., бр. 82 от 2021 г., в сила от 1.10.2021 г.).
(7) (Изм. – ДВ, бр. 30 от 2020 г., в сила от 31.03.2020 г., отм., бр. 82 от

2021 г., в сила от 1.10.2021 г.).
(8) (Изм. – ДВ, бр. 82 от 2021 г., в сила от 1.10.2021 г.) В случай че

третираните отпадъци са придобили статус "край на отпадъка", в отчетните книги
вместо код се записва "край на отпадъка".

Чл. 11. (Изм. – ДВ, бр. 82 от 2021 г., в сила от 1.10.2021 г.) Отчетните книги по
чл. 7 се водят по електронен път в НИСО, поддържана от Изпълнителната агенция
по околна среда (ИАОС), при наличие на квалифициран електронен подпис по
смисъла на чл. 13, ал. 3 от Закона за електронния документ и електронните
удостоверителни услуги (ЗЕДЕУУ).

Чл. 12. (1) В случаите на превоз на опасни отпадъци товародателят изготвя
идентификационен документ по образец съгласно приложение № 8.

(2) Идентификационният документ по ал. 1 се попълва на хартиен носител
от товародателя, превозвача и товарополучателя в случаите, когато:

1. се променя притежателят на отпадъка и се извършва транспортиране
между две площадки;

2. две от лицата – товародател, превозвач или товарополучател, съвпадат;
3. не се променя притежателят, но отпадъкът се транспортира по

републиканската пътна мрежа между две площадки.
(3) Идентификационният документ се попълва за всеки отпадък

последователно от товародателя, превозвача и товарополучателя.
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(4) Идентификационният документ задължително съдържа трите имена,
подпис и длъжност на лице с представителна власт или пълномощник.

(5) Идентификационният документ се попълва за всеки отпадък в шест
еднакви екземпляра.

(6) Екземплярите с номера 1, 2 и 3 се съхраняват съответно от
товародателя, превозвача и товарополучателя.

(7) В 15-дневен срок след получаване на товара товарополучателят
изпраща екземпляр № 4 на РИОСВ, на чиято територия се намира товародателят,
екземпляр № 5 – на РИОСВ, на чиято територия се намира товарополучателят, и
екземпляр № 6 – на товародателя.

Раздел II
Ред и образци за изготвяне и предоставяне на годишните отчети по

отпадъци

Чл. 13. Лицата, чиято дейност е свързана с образуване на производствени или
опасни отпадъци, предоставят годишен отчет по образец съгласно приложение №
9.

Чл. 14. Лицата, чиято дейност е свързана със събиране и транспортиране,
предоставят годишен отчет за:

1. производствени и/или опасни отпадъци, с изключение на ОЧЦМ, по
образец съгласно приложение № 10;

2. битови и/или строителни отпадъци по образец съгласно приложение №
11;

3. ОЧЦМ по образец съгласно приложение № 17.

Чл. 15. (1) Лицата, чиято дейност е свързана със събиране и съхраняване
(оползотворяване с код R13 по смисъла на приложение № 2 към § 1, т. 13 от
допълнителните разпоредби (ДР) на ЗУО и/или обезвреждане с код D15 по смисъла
на приложение № 1 към § 1, т. 11 ДРЗУ О) на производствени и/или опасни
отпадъци (в т. ч. излезлите от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), извън
обхвата на Наредбата за излезлите от употреба моторни превозни средства (ДВ,
бр. 7 от 2013 г.), с изключение на ОЧЦМ, предоставят годишен отчет по образец
съгласно приложение № 12.

(2) Лицата, чиято дейност е свързана със събиране и съхраняване
(оползотворяване с код R13 по смисъла на приложение № 2 към § 1, т. 13 от
допълнителните разпоредби (ДР) на ЗУО и/или обезвреждане с код D15 по смисъла
на приложение № 1 към § 1, т. 11 ДРЗУ О) на следните масово разпространени
отпадъци, предоставят годишен отчет за:

1. негодни за употреба батерии и акумулатори (НУ БА) по образец съгласно
приложение № 13;

2. излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУ ЕЕО) по
образец съгласно приложение № 14;

3. излезли от употреба моторни превозни средства (ИУ МПС), попадащи в
обхвата на Наредбата за излезлите от употреба моторни превозни средства, по
образец съгласно приложение № 15;

4. отработени масла по образец съгласно приложение № 16.
(3) Лицата по ал. 2 не попълват годишен отчет по ал. 1.
(4) Лицата, чиято дейност е свързана със събиране и съхраняване на ОЧЦМ

(оползотворяване с код R13 по смисъла на приложение № 2 към § 1, т. 13 ДРЗУ О),
предоставят годишен отчет по образец съгласно приложение № 7.

Чл. 16. (1) Лицата, чиято дейност е свързана с оползотворяване, в т.ч.
рециклиране и/или обезвреждане, включително подготовка преди
оползотворяване или обезвреждане (с изключение на депониране) на
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производствени и/или опасни отпадъци (в т. ч. ИУ МПС, извън обхвата на
Наредбата за излезлите от употреба моторни превозни средства), предоставят
годишен отчет по образец съгласно приложение № 18.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 82 от 2021 г., в сила от 1.10.2021 г.) В случай на
образуване на отпадъци от дейността на съоръжение/инсталация/площадка за
третиране на отпадъци се предоставя годишен отчет по образец съгласно
приложение № 9.

(3) Лицата, чиято дейност е свързана с оползотворяване, в т.ч.
рециклиране и/или обезвреждане на отпадъци от опаковки, предоставят годишен
отчет за:

1. стъклени опаковки по образец съгласно приложение № 19а;
2. хартиени и картонени опаковки по образец съгласно приложение № 19б;
3. метални опаковки по образец съгласно приложение № 19в;
4. пластмасови опаковки по образец съгласно приложение № 19г;
5. дървени опаковки по образец съгласно приложение № 19д;
6. композитни опаковки или опаковки от други опаковъчни материали по

образец съгласно приложение № 19е.
(4) Лицата, чиято дейност е свързана с подготовка преди оползотворяване

или обезвреждане на отпадъци от опаковки, предоставят годишен отчет по образец
съгласно приложение № 20.

(5) Лицата, чиято дейност е свързана с образуване на утайки от
пречиствателни станции на отпадъчни води, предоставят годишен отчет по образец
съгласно приложение № 21.

(6) Лицата, чиято дейност е свързана с оползотворяване и/или
обезвреждане (с изключение на депониране) на утайки от пречиствателни станции
на отпадъчни води, предоставят годишен отчет по образец съгласно приложение
№ 18.

(7) Лицата по ал. 3 и 4 не попълват годишен отчет по ал. 1.
(8) Лицата по ал. 5 не попълват годишен отчет по чл. 13.
(9) Лицата, чиято дейност е свързана с оползотворяване, в т.ч.

рециклиране и/или обезвреждане, включително подготовка преди
оползотворяване или обезвреждане (с изключение на депониране) на ОЧЦМ,
предоставят годишен отчет по образец съгласно приложение № 18.

Чл. 17. (1) Лицата, чиято дейност е свързана с оползотворяване, в т.ч.
рециклиране и/или обезвреждане, включително подготовка преди
оползотворяване или обезвреждане на масово разпространени отпадъци (с
изключение на депониране), предоставят годишен отчет за:

1. (в сила от 1.01.2014 г. - ДВ, бр. 51 от 2014 г.) НУ БА в зависимост от
химичния състав по приложения IV, V или VI от Регламент (ЕС) № 493/2012 г. на
Комисията за определяне, в съответствие с Директива 2006/66/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета, на подробни правила за изчисляване на ефективността на
рециклирането на процесите на рециклиране на отпадъчни батерии и акумулатори
(ОВ, 151/12.06.2012 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) № 493/2012 г.";

2. ИУЕЕО по образец съгласно приложение № 22;
3. ИУ МПС, попадащи в обхвата на Наредбата за излезлите от употреба

моторни превозни средства, по образец съгласно приложение № 23;
4. отработени масла по образец съгласно приложение № 24;
5. излезли от употреба гуми (ИУГ) по образец съгласно приложение № 25.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 82 от 2021 г., в сила от 1.10.2021 г.) Лицата по ал. 1 не

попълват годишен отчет по чл. 16, ал. 1 и в случай на образуване на отпадъци от
дейността на съоръжение/инсталация/площадка за третиране на отпадъци попълват
годишен отчет по чл. 13.

(3) (В сила от 1.01.2014 г. - ДВ, бр. 51 от 2014 г.) Лицата, предоставящи
годишен отчет по ал. 1, т. 1, предоставят и годишен отчет по образец съгласно
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приложение № 26 за произхода и лицата, от името и за сметка на които са
рециклирани НУ БА за изпълнение на целите, в т.ч. и за количеството рециклирани
НУБА.

(4) (В сила от 1.01.2014 г. - ДВ, бр. 51 от 2014 г.) Приложенията по ал. 1,
т. 1 се попълват при спазване изискванията на Регламент (ЕС) № 493/2012 г.

(5) В случай на образуване на отпадъци от дейност по оползотворяване, в
т.ч. рециклиране и/или обезвреждане, включително подготовка преди
оползотворяване или обезвреждане (с изключение на депониране) на отпадъци от
ИУ МПС и ИУ ЕЕО, в годишните отчети по ал. 1, т. 2 и 3 се записват всички
образувани кодове отпадъци в резултат от дейността.

Чл. 18. (1) Лицата, чиято дейност е свързана с подготовка преди оползотворяване
или обезвреждане на отпадъци с произход от бита, предоставят годишен отчет по
образец съгласно приложение № 20.

(2) В случай че съвместно се извършват дейностите по ал. 1 и по чл. 16,
ал. 1 или 3, или 6 или 9 или чл. 17, ал. 1, се предоставя само съответният годишен
отчет по чл. 16, ал. 1, 3, 6 или 9 или чл. 17, ал. 1.

(3) В случай че съвместно се извършват дейностите по ал. 1 и по чл. 16,
ал. 4, се предоставя само годишният отчет по ал. 1.

Чл. 19. (1) Лицата, чиято дейност е свързана с подготовка преди оползотворяване
или обезвреждане на строителни отпадъци, както и за произведените рециклирани
строителни материали, предоставят годишен отчет по образец съгласно
приложение № 28.

(2) Лицата, чиято дейност е свързана с влагане на строителни материали от
оползотворени строителни отпадъци, предоставят годишен отчет по образец
съгласно приложение № 29.

(3) Лицата, чиято дейност е свързана с оползотворяване на строителни
отпадъци в обратни насипи, предоставят годишен отчет по образец съгласно
приложение № 30.

Чл. 20. (1) Лицата, чиято дейност е свързана с депониране на отпадъци,
предоставят годишен отчет по образец съгласно приложение № 31.

(2) Регионалните сдружения по чл. 24, ал. 1 ЗУ О предоставят годишен
отчет по образец съгласно приложение № 32.

(3) Лицата, чиято дейност е свързана с компостиране, анаеробно
разграждане и механично-биологично третиране на биоотпадъци, предоставят
годишен отчет по образец съгласно приложение № 33.

(4) Лицата по ал. 3 не попълват годишен отчет по чл. 18.

Чл. 21. (1) Лицата, извършващи дейности като търговец по § 1, т. 45 ДРЗУ О,
предоставят годишен отчет по образец съгласно приложение № 34.

(2) Лицата, извършващи дейности като брокер по § 1, т. 5 ДРЗУ О,
предоставят годишен отчет по образец съгласно приложение № 34.

Чл. 22. (1) Лицата, извършващи дейности по Регламент (ЕО) № 1013/2006 на
Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006 г. относно превози на
отпадъци (OB L 190/1), наричан по-нататък "Регламент (ЕО) № 1013/2006", в
качеството си на нотификатори, получатели на отпадъци или съоръжения за
оползотворяване, предоставят годишен отчет по образец съгласно приложение №
35.

(2) (Доп. – ДВ, бр. 30 от 2020 г., в сила от 31.03.2020 г.) Лицата,
уреждащи превози, и получателите на отпадъци по Регламент (ЕО) № 1013/2006, в
случаите, за които не се изисква нотификация, предоставят годишна справка-
декларация по образец съгласно приложение № 36.

(3) (Доп. – ДВ, бр. 30 от 2020 г., в сила от 31.03.2020 г.) Към годишната
справка-декларация по ал. 2 се прилагат копия на формулярите по Приложение
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VII на Регламент (ЕО) № 1013/2006, попълнени и подписани в полета 13 и 14, за
всеки извършен превоз/износ/внос.

(4) (Нова – ДВ, бр. 30 от 2020 г., в сила от 31.03.2020 г., изм., бр. 82 от
2021 г., в сила от 1.10.2021 г.)  В случаите, за които не се изисква нотификация за
превози на отпадъци за или внос в Република България по Регламент (ЕО) №
1013/2006, се изпраща по електронна поща до РИОСВ по местоназначение на
отпадъците не по-късно от един ден от деня на натоварване копие на попълнен
формуляр по Приложение VII на Регламент (ЕО) № 1013/2006, подписан в поле 12
от лицата, уреждащи превози, или копие на попълнен формуляр по образец
съгласно приложение № 52 от получателите на отпадъците.

(5) (Нова – ДВ, бр. 30 от 2020 г., в сила от 31.03.2020 г., изм., бр. 82 от
2021 г., в сила от 1.10.2021 г.)  В случай на превози на отпадъци от хартия и
картон (с кодове 15 01 01, 19 12 01 и 20 01 01), класифицирани с код В3020 от
Приложение III на Регламент (ЕО) № 1013/2006, или на пластмасови отпадъци (с
кодове 02 01 04, 07 02 13, 12 01 05, 15 01 02, 16 01 19, 17 02 03, 19 12 04 и 20 01
39), класифицирани с код В3011 или с код EU3011 от Приложение III на Регламент
(ЕО) № 1013/2006, лицата, уреждащи превози, изпращат до РИОСВ по
местоназначение на отпадъците по електронна поща не по-късно от деня на
натоварване декларация по образец съгласно приложение № 51, с която
декларират, че в състава на транспортираните отпадъци съдържанието на други
материали, примеси или замърсители не е повече от десет тегловни процента за
конкретната пратка.

(6) (Нова – ДВ, бр. 30 от 2020 г., в сила от 31.03.2020 г.) В случай че при
проверка от страна на контролните органи по чл. 116 от ЗУ О се установи, че не е
спазено изискването за състава на транспортираните отпадъци по ал. 5 и
съдържанието на други материали, примеси или замърсители в конкретна пратка
надхвърля десет тегловни процента, превозът се класифицира като незаконен по
смисъла на чл. 2, параграф 35 от Регламент (ЕО) № 1013/2006.

(7) (Нова – ДВ, бр. 30 от 2020 г., в сила от 31.03.2020 г.) Вземането на
проби и анализът за установяване на съответствието с ал. 5 се извършват въз
основа на методика, утвърдена със заповед на министъра на околната среда и
водите.

Чл. 22а. (Нов – ДВ, бр. 51 от 2019 г.) (1) Производителите на отпадъци, които са
престанали да бъдат отпадъци съгласно актовете на Европейската комисия, приети
в съответствие с чл. 6, параграф 2 от Директива 2008/98/ЕО, или съгласно
критерии, определени с наредба на министъра на околната среда и водите по чл.
5, ал. 2 от ЗУ О, предоставят годишен отчет по образец съгласно приложение №
46.

(2) Лицата, при чийто производствен процес се образува вещество или
предмет, определено като страничен продукт с мотивирано решение на министъра
на околната среда и водите по чл. 4, ал. 2 от ЗУ О, предоставят годишен отчет по
образец съгласно приложение № 47.

Чл. 22б. (Нов – ДВ, бр. 51 от 2019 г.) Икономическите оператори в промишлените
отрасли, посочени в чл. 11, букви а), б) и в) от Регламент (ЕС) 2017/852,
предоставят годишен отчет по чл. 12 от Регламент (ЕС) 2017/852 по образец
съгласно приложение № 50.

Чл. 23. (Изм. и доп. – ДВ, бр. 51 от 2019 г., бр. 30 от 2020 г., в сила от 31.03.2020
г., изм., бр. 82 от 2021 г., в сила от 1.10.2021 г.)  (1) Годишни отчети по чл. 13 –
22 и чл. 22б за предходната календарна година се предоставят ежегодно до 10
март на текущата година чрез НИСО при наличие на квалифициран електронен
подпис по смисъла на чл. 13, ал. 3 от ЗЕДЕУУ.

(2) Годишни отчети по чл. 22а за предходната календарна година се
предоставят ежегодно до 31 март на текущата година чрез НИСО при наличие на
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квалифициран електронен подпис по смисъла на чл. 13, ал. 3 от ЗЕДЕУУ.
(3) Годишни отчети се предоставят от лице, което се идентифицира с

електронен подпис по смисъла на чл. 13, ал. 3 ЗЕДЕУ У  и въз основа на електронен
образ на изрично заявление и електронен образ на пълномощно от задълженото
лице, подадено до изпълнителния директор на ИАОС за предоставяне на
годишните отчети.

(4) В случай на необходимост от коригиране на информацията от годишните
отчети по ал. 1 се предоставя коригиран годишен отчет чрез НИСО в срок до 31
март на годината, следваща отчетната година.

(5) След изтичане на срока по ал. 4 лицата не могат да извършват промяна
на предоставените данни.

Глава трета
РЕД ЗА ВОДЕНЕ НА ПУБЛИЧНИТЕ РЕГИСТРИ

Чл. 24. (Предишна ал. 1 – ДВ, бр. 82 от 2021 г., в сила от 1.10.2021 г.)
Изпълнителният директор на ИАОС или оправомощено от него длъжностно лице
води публични регистри на:

1. лицата, които пускат на пазара:
а) батерии и акумулатори, включително вградени в уреди и моторни

превозни средства;
б) електрическо и електронно оборудване (ЕЕО);
в) масла по смисъла на § 1, т. 7 от ДР на Наредбата за отработените масла

и отпадъчните нефтопродукти, приета с ПМС № 352 от 2012 г. (ДВ, бр. 2 от 2013
г.);

г) гуми;
д) полимерни торбички;
е) (нова – ДВ, бр. 82 от 2021 г., в сила от 1.10.2021 г.)  обувки и текстил;
ж) (нова – ДВ, бр. 82 от 2021 г., в сила от 1.10.2021 г.)  опаковани стоки.
2. разрешенията по чл. 67 ЗУ О, в т.ч. на тези от тях с прекратено действие,

и регистрационните документи по чл. 78 ЗУ О, в т.ч. на тези от тях с прекратено
действие;

3. площадки за дейности с ОЧЦМ, ИУЕЕО, ИУМПС и НУБА;
4. лицата, извършващи дейности като търговец и/или като брокер на

отпадъци;
5. (нова – ДВ, бр. 51 от 2019 г.)  производителите на отпадъци, които са

престанали да бъдат отпадъци, съгласно актовете на Европейската комисия, приети
в съответствие с чл. 6, параграф 2 от Директива 2008/98/ЕО, или съгласно
критерии, определени с наредба на министъра на околната среда и водите по чл.
5, ал. 2 от ЗУО;

6. (нова – ДВ, бр. 51 от 2019 г.)  лицата, при чийто производствен процес
се образува вещество или предмет, определено като страничен продукт с
мотивирано решение на министъра на околната среда и водите по чл. 4, ал. 2 от
ЗУО.

(2) (Отм. – ДВ, бр. 82 от 2021 г., в сила от 1.10.2021 г.).
(3) (Отм. – ДВ, бр. 82 от 2021 г., в сила от 1.10.2021 г.).

Чл. 25. (1) (Изм. – ДВ, бр. 82 от 2021 г., в сила от 1.10.2021 г.) За вписването в
регистрите по чл. 24, т. 1, 4 и 5 лицата предоставят регистрационни образци в
информационната система, поддържана от ИАОС, както следва за:

1. батерии и акумулатори, включително вградени в уреди и моторни
превозни средства, по образец съгласно приложение № 37;

2. електрическо и електронно оборудване по образец съгласно приложение
№ 38;

3. масла по смисъла на § 1, т. 7 от ДР на Наредбата за отработените масла
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и отпадъчните нефтопродукти по образец съгласно приложение № 39;
4. гуми по образец съгласно приложение № 40;
5. полимерни торбички по образец съгласно приложение № 41;
6. търговец и/или брокер на отпадъци по образец съгласно приложение №

42;
7. (нова – ДВ, бр. 51 от 2019 г.)  отпадъците, които са престанали да бъдат

отпадъци, по образец съгласно приложение № 45.
(2) За вписване в регистъра по ал. 1, т. 6 към заявлението се предоставя и

документ за платена такса по реда на Тарифата за таксите, които се събират в
системата на Министерството на околната среда и водите, приета с ПМС № 136 от
2011 г. (ДВ, бр. 39 от 2011 г.).

Чл. 26. (1) (Доп. – ДВ, бр. 51 от 2019 г.) За вписване в регистрите по чл. 24, ал.
1, т. 1 и 5 задължените лица в едномесечен срок от започване на дейността си
попълват и предоставят по електронен път на интернет страницата на ИАОС
съответния регистрационен образец по чл. 25, ал. 1, т. 1 – 5 и 7.

(2) (Доп. – ДВ, бр. 51 от 2019 г.) При промяна на някои от данните,
представени с информацията по чл. 25, ал. 1, т. 1 – 5 и 7, лицата са длъжни в
едномесечен срок от настъпване на промяната да уведомят изпълнителния
директор на ИАОС, предоставяйки актуализиран регистрационен образец.

(3) (Доп. – ДВ, бр. 51 от 2019 г.) Когато лицата по чл. 24, ал. 1, т. 1 и 5
престанат да извършват съответна дейност, са длъжни в едномесечен срок да се
отпишат от съответния регистър, като уведомят за това изпълнителния директор на
ИАОС, предоставяйки актуализиран регистрационен образец по чл. 24, ал. 1, т. 1 и
5.

(4) (Изм. – ДВ, бр. 51 от 2019 г.) В 10-дневен срок от получаване на
информацията по съответния регистрационен образец по чл. 25, ал. 1, т. 1, 2, 4, 5
и 7 изпълнителният директор на ИАОС предоставя по подходящ начин на заявителя
регистрационен номер.

(5) В 7-дневен срок от получаване на регистрационния образец по чл. 25,
ал. 1, т. 3 изпълнителният директор на ИАОС предоставя по подходящ начин на
заявителя регистрационен номер.

(6) В 10-дневен срок от получаване на информацията по ал. 2 и 3
изпълнителният директор на ИАОС отразява промените.

(7) Всяка промяна в данните, вписани в регистрите, подлежи на
отбелязване, в т.ч. отписването, като се извършва по начин, който не засяга
целостта на информацията за вписаните вече данни.

(8) В случаите по ал. 7 в регистрите се вписва основанието и датата на
извършеното действие.

Чл. 27. (1) (Изм. – ДВ, бр. 82 от 2021 г., в сила от 1.10.2021 г.) За вписване в
регистъра по чл. 24, ал. 1, т. 4 преди започване на дейността задължените лица
попълват и предоставят по електронен път на директора на РИОСВ, на чиято
територия е седалището на лицето, регистрационен образец по чл. 25, ал. 1, т. 6 и
документ съгласно чл. 25, ал. 2.

(2) Алинея 1 не се прилага за лицата, притежаващи документ по чл. 35
ЗУО.

(3) (Изм. – ДВ, бр. 82 от 2021 г., в сила от 1.10.2021 г.) При нередности в
предоставените данни за вписване в регистъра по чл. 24, ал. 1, т. 4 директорът на
РИОСВ, на чиято територия е седалището на лицето, в 15-дневен срок уведомява
писмено лицето за това и определя срок за отстраняването им.

(4) В 15-дневен срок от предоставяне на заявлението за вписване в
регистъра по чл. 24, ал. 1, т. 4 или от отстраняване на нередностите по ал. 3
изпълнителният директор на ИАОС вписва лицето в регистъра.

(5) (Отм. – ДВ, бр. 82 от 2021 г., в сила от 1.10.2021 г.).
(6) (Изм. – ДВ, бр. 82 от 2021 г., в сила от 1.10.2021 г.) При промяна на
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някои от данните, предоставени с информацията по чл. 25, ал. 1, т. 6, лицата са
длъжни в 7-дневен срок от настъпване на промяната да уведомят директора на
РИОСВ, на чиято територия е седалището на лицето, предоставяйки актуализиран
регистрационен образец и документ по чл. 25, ал. 2 по електронен път.

(7) (Изм. – ДВ, бр. 82 от 2021 г., в сила от 1.10.2021 г.) Когато лицата по
чл. 24, ал. 1, т. 4 престанат да извършват съответна дейност, са длъжни в
едномесечен срок да се отпишат от съответния регистър, като уведомят за това
директора на РИОСВ, на чиято територия е седалището на лицето, предоставяйки
актуализиран регистрационен образец по електронен път.

(8) Изпълнителният директор на ИАОС прекратява регистрацията на вписан
в регистъра по чл. 24, ал. 1, т. 4 търговец или брокер съгласно условията на чл.
107 ЗУО.

(9) В 15-дневен срок от получаване на информацията по ал. 6 и 7
изпълнителният директор на ИАОС отразява промените.

Чл. 28. (Отм. – ДВ, бр. 82 от 2021 г., в сила от 1.10.2021 г.).

Чл. 29. (1) (Изм. – ДВ, бр. 82 от 2021 г., в сила от 1.10.2021 г.) Публичните
регистри по чл. 24 се водят и поддържат в НИСО.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 82 от 2021 г., в сила от 1.10.2021 г.) На обществен
достъп се предоставят данните от чл. 45, ал. 2 – 9 и 11 ЗУ О, публикувани на
интернет страницата на ИАОС.

Глава четвърта
НАЦИОНАЛНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА "ОТПАДЪЦИ"
(Загл. изм. – ДВ, бр. 82 от 2021 г., в сила от 1.10.2021 г.)

Чл. 30. (Изм. – ДВ, бр. 82 от 2021 г., в сила от 1.10.2021 г.) Националната
информационна система "Отпадъци" се изгражда с цел:

1. регистриране на задължените лица съгласно наредбите по чл. 13, ал. 1
ЗУО и тази наредба;

2. водене на отчетност съгласно разпоредбите на тази наредба;
3. предоставяне на информация съгласно:
а) наредбите по чл. 13, ал. 1 ЗУО;
б) наредбите по чл. 43, ал. 3 – 6 ЗУО;
в) тази наредба;
4. (нова – ДВ, бр. 82 от 2021 г., в сила от 1.10.2021 г.)  подаване на

заявление за издаване, изменение и/или допълнение или прекратяване на
документи за извършване на дейности с отпадъци по реда на чл. 67 и 78 ЗУО;

5. (нова – ДВ, бр. 82 от 2021 г., в сила от 1.10.2021 г.)  подаване за
утвърждаване или прекратяване на действието на работен лист за класификация
на отпадъците по приложение № 5 от Наредба № 2 от 23 юли 2014 г. за
класификация на отпадъците (ДВ, бр. 66 от 8.08.2014 г.);

6. (нова – ДВ, бр. 82 от 2021 г., в сила от 1.10.2021 г.)  регистриране на
задължените лица в регистъра на производителите на отпадъци, които са
престанали да бъдат отпадъци;

7. (нова – ДВ, бр. 82 от 2021 г., в сила от 1.10.2021 г.)  регистриране на
лицата, извършващи дейности като търговец или като брокер на отпадъци.

Чл. 31. (Изм. – ДВ, бр. 82 от 2021 г., в сила от 1.10.2021 г.) (1) За достъп до
НИСО потребителите извършват регистрация, като попълват и предоставят
регистрационни образци по електронен път при наличие на квалифициран
електронен подпис по смисъла на чл. 13, ал. 3 от ЗЕДЕУУ.

(2) За приемане или отказ за регистрация на потребител информационната
система визуализира съобщение.

Чл. 32. (Изм. – ДВ, бр. 51 от 2019 г., бр. 82 от 2021 г., в сила от 1.10.2021 г.) (1)
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Регистрацията, изменението и/или допълнението или прекратяването на
регистрация в публичните регистри по чл. 45, ал. 1, т. 2, 3, 4, 5, 12 и 13 се
извършва след подаване на заявление от задълженото лице съгласно реда,
сроковете и образците, определени в наредбите по чл. 13, ал. 1 ЗУО, наредбата по
чл. 59 ЗУО и тази наредба.

(2) Регистрацията, изменението и/или допълнението или прекратяването на
регистрация в публичния регистър по чл. 45, ал. 1, т. 6 ЗУ О се извършва след
подаване на заявление от задълженото лице съгласно реда, сроковете и
образците, определени в чл. 104 ЗУО и тази наредба.

(3) Регистрацията в публичния регистър по чл. 45, ал. 1, т. 10 ЗУ О се
извършва след подаване на заявление от задълженото лице съгласно реда,
сроковете и образците, определени в ЗУО и тази наредба.

(4) Подаването на заявления за издаване, изменение и/или допълнение
или прекратяване действието на документи за извършване на дейности с отпадъци
се извършва съгласно реда, сроковете и образците, определени в чл. 67 и 78 ЗУО.

(5) Подаването на работни листа за утвърждаване, изменение и/или
допълнение или прекратяване на действието им се извършва съгласно реда,
сроковете и образците, определени в наредбата по чл. 3, ал. 1 ЗУО.

(6) Воденето на отчетност и предоставянето на информация се извършва
съгласно реда, сроковете и образците, определени с тази наредба.

(7) След изтичане на срока за издаване, изменение и/или допълнение на
документи за извършване на дейности с отпадъци, определени в чл. 67 и 78 ЗУ О,
НИСО предоставя възможност на задълженото лице за водене на отчетност и
предоставяне на информация съгласно реда, сроковете и образците по тази
наредба.

(8) След изтичане на срока за утвърждаване или актуализиране на работни
листа, определени в наредбата по чл. 3, ал. 1 ЗУ О, НИСО предоставя възможност
на задълженото лице за водене на отчетност и предоставяне на информация
съгласно тази наредба.

Чл. 33. Информационната система протоколира чрез системни записи датата и
часа на извършването на следните действия:

1. регистрация;
2. (изм. – ДВ, бр. 82 от 2021 г., в сила от 1.10.2021 г.)  подаване на

заявление за утвърждаване, актуализация или прекратяване на действието на
работен лист;

3. заверяване на отчетни книги;
4. хронология на воденето на отчетните книги;
5. генериране на отчети;
6. (изм. – ДВ, бр. 82 от 2021 г., в сила от 1.10.2021 г.)  подаване на

заявление за издаване, изменение и/или допълнение или прекратяване на
действието на документи за извършване на дейности с отпадъци по реда на чл. 67
и 78 ЗУО.

Чл. 34. (1) При попълване и предоставяне на отчетите се извършва автоматична
верификация на предоставените данни от информационната система.

(2) В случаите, когато отчетът не отговаря на верификационните правила,
не може да бъде предоставен до отстраняване на грешките.

(3) (Изм. – ДВ, бр. 82 от 2021 г., в сила от 1.10.2021 г.) След преминаване
на отчета през верификация на лицето се визуализира съобщение за
потвърждение за успешно предоставяне на отчета.

(4) (Изм. – ДВ, бр. 82 от 2021 г., в сила от 1.10.2021 г.) След изтичане на
нормативните срокове за предоставяне на информация задължените лица не могат
да извършват промяна на предоставените данни.

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
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§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "Водене на отчетност" е попълване на отчетни книги, идентификационни

документи и отчети, определени с тази наредба.
2. "Информационна система" е съвкупност от системен и приложен софтуер,

хардуер, мрежи и комуникации, използвани за регистриране, събиране, обработка,
натрупване, съхранение, търсене и използване на информацията от документите по
чл. 3, осигуряващи изпълнение на изискванията на Закона за електронния
документ и електронния подпис.

3. "Товародател" е едноличен търговец или юридическото лице,
регистрирани по ЗТР, предаващо отпадъци за транспортиране.

4. "Превозвач" е едноличен търговец или юридическото лице, извършващо
транспортиране на отпадъци между площадките на товародателя и
товарополучателя.

5. "Товарополучател" е едноличен търговец или юридическото лице,
приело отпадъци за третиране.

6. "Отчети" са годишните отчети съгласно чл. 44, ал. 6 ЗУ О и информация
за продуктите, след употребата на които се образуват масово разпространени
отпадъци съгласно наредбите по чл. 13, ал. 1 ЗУО.

7. "Отчетна книга" е документ за водене на отчетност, в който се записва в
хронологичен ред информация за количеството, естеството и произхода на
отпадъците, както и други данни, определени с тази наредба.

8. "Съоръжение" е техническо средство за осъществяване на една или
повече дейности с отпадъци, както и всякакви други дейности, има техническа
връзка с другите дейности на този обект и би могло да повлияе върху
замърсяването на околната среда.

9. "Инсталация" е система от съоръжения за осъществяване на дейности с
отпадъци.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 48, ал. 1 ЗУО.

§ 3. (Отм. с Решение № 411 на ВАС на РБ - ДВ, бр. 51 от 2018 г., в сила от
19.06.2018 г.).

§ 4. Указания по прилагане на наредбата дава изпълнителният директор на ИАОС.

§ 5. (Отм. – ДВ, бр. 82 от 2021 г., в сила от 1.10.2021 г.).

§ 6. (Отм. – ДВ, бр. 82 от 2021 г., в сила от 1.10.2021 г.).

§ 7. (Отм. – ДВ, бр. 82 от 2021 г., в сила от 1.10.2021 г.).

§ 8. (Изм. – ДВ, бр. 51 от 2019 г., отм., бр. 82 от 2021 г., в сила от 1.10.2021 г.).

§ 9. (Изм. и доп. – ДВ, бр. 30 от 2020 г., в сила от 31.03.2020 г., отм., бр. 82 от
2021 г., в сила от 1.10.2021 г.).

§ 10. (Отм. – ДВ, бр. 82 от 2021 г., в сила от 1.10.2021 г.).

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
към Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2014 г.
за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите
по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри
(ДВ, бр. 30 от 2020 г., в сила от 31.03.2020 г.)

................................................................................................................
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§ 11. Методиката по чл. 22, ал. 7 се утвърждава със заповед на министъра
на околната среда и водите в тримесечен срок от влизането в сила на тази
наредба.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
към Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 4 юни 2014

г.
за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по
отпадъците, както и реда за водене на публични регистри
(ДВ, бр. 82 от 2021 г., в сила от 1.10.2021 г.)

................................................................................................................
§ 35. Разпоредбите на § 5 и 8 влизат в сила от 1 октомври 2021 г.

§ 36. Разпоредбите на § 22 – 25, § 28, 30, 31 и 32 влизат в сила от 1 януари 2022
г.

Приложение № 1 към чл. 7, т. 1

  
Отчетна книга за образувани производствени и/или опасни отпадъци  

  
1. Юридическо лице/ едноличен търговец:.........................................................................  

2. ЕИК.............:..................................  

3. Адрес на площадката:........................................................................................................  

4. Община:................ Населено място ...............ЕКАТТЕ/на населеното място/ :..............  

5. Описание на основната дейност: ......................................................................................  

6. Код на отпадъка:...........................................  

Забележка: информацията по т. 1-6 се попълва в момента на завеждане на отчетната книга т.6 - попълва се кода на
отпадъка съгласно Наредбата по чл.3, ал.1 ЗУО  

Таблица 1  

І.ОБРАЗУВАН
ОТПАДЪК

ІІ.ПРЕДАДЕН ОТПАДЪК

Дата Количество
образуван

Дата Предаден отпадъка на Количество

тон Юридическо лице/
едноличен търговец/
собствена площадка/

страна

ЕИК Основание
за

притежание
на отпадъка

тон

1 2 3 4 5 6 7
       
       
 Забележки:
Колона 4 – попълва се името на юридическо лице или едноличен търговец или адрес на друга собствена площадка
или името на страната, за която е извършен износ/ изпращане на отпадъците.
В случайте на предаване на отпадъците за износ/ изпращане извън територията на страната в колона 5 се попълва
юридическото лице приело отпадъка за третиране,
Колона 6 - попълва се № на документ съгласно чл. 35 ЗУО
Колона 7 – попълва се количествата предаден отпадък, като в случай на предаване на опасен отпадък се попълва и
номера и датата на идентификационния документ
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Приложение № 2 към чл. 7, т. 2 и 3(Изм. – ДВ, бр. 82 от 2021 г., в сила от 1.01.2022 г.)
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Приложение № 3 към чл. 7, т. 4

Отчетна книга за депа за отпадъци
1.             Юридическо лице/ едноличен търговец:.........................................................
2.             ЕИК:..............................................
3.             Адрес на площадката:........................................................................................
4.             Община:.................Населено място:..............ЕКАТТЕ/на населеното място/ :..................
5.             Вид на депото:.....................................................
/регионално, общинско, на юридическо лице/
6.             Клас на депото:  ................................................
Забележка: информацията по т. 1-6 се попълва в момента на завеждане на отчетната книга
Таблица 1

 

І.ДЕПОНИРАНИ ОТПАДЪЦИ
Дата Произход на отпадъка Код на

отпадъка
Приключила
процедура за

основно
охаракте-ризиране

(да/не)

Количество
Депониран

отпадък

Клетка Участък
Юридическо лице/

едноличен
търговец /

физическото лице

ЕИК Основание за
притежание на

отпадъка тон

1 2 3 4 5 6 7 8 9

 
Забележки:
Колона 2 – попълва се името на юридическо лице или едноличен търговец или физическо лице.
В случай на произход на отпадъка от физически лица в Колона 2 се записва „физическо лице“ и Колона 3 не се попълва
Колона 4 - попълва се № на документ съгласно чл. 35 ЗУО или лице, при чиято дейност се образува отпадъка; в случай на
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предаване на опасен отпадък се попълва и номера и датата на идентификационния документКолона 5 - попълва се кода на отпадъка съгласно Наредбата по чл.3, ал.1 ЗУО
Колони 8 и 9 се попълват само при наличие на клетка и/ или участък
Колони 8 – попълва се: О- клетка за опасни; Н- клетка за неопасни; И- клетка за инертни
Колони 9 – попълва се: 1- участък за опасни; 2- участък за неопасни; 3- участък за инертни
Таблица 2
ІІ.ЗАПРЪСТЯВАНЕ

Дата Клетка Участък Особености на запръстяването

1 2 3 4
    
    

Забележки:
Колони 2 и 3 се попълват само при запръстяване на клетка и/ или участък
Колона 2 – попълва се: О- клетка за опасни; Н- клетка за неопасни ; И- клетка за инертни
Колона 3 – попълва се: 1- участък за опасни; 2- участък за неопасни; 3- участък за инертни

 

Приложение № 4 към чл. 7, т. 5 и 8(Изм. – ДВ, бр. 82 от 2021 г., в сила от 1.01.2022 г.)

 стр. 17 от 110Информационна система АПИС
https://web.apis.bg



Приложение № 5 към чл. 7, т. 6
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Отчетна книга за търговците или брокерите на отпадъци
1.             Юридическо лице/ едноличен търговец: .........................................................
2.             ЕИК...............................................
3.             Адрес на управлението ....................................................................................................
4.             Община:................Населено място:..............ЕКАТТЕ/на населеното място/  ...............
5.             Описание на основната дейност: ....................................................................................
Забележка: информацията по т. 1-5 се попълва в момента на завеждане на отчетната книга
В т.5 се посочва дейността за която се води отчетната книга: 1.търговец на отпадъци или 
2,брокер на отпадъци
Таблица 1

 
І.ОТПАДЪК ІІ.ПОЛУЧЕН ОТПАДЪК

Код на
отпадъка

Описание Дата Произход на отпадъка Количество
Юридическо

лице/ едноличен
търговец /

страна

ЕИК Основание за
притежание
на отпадъка

тон

1 2 3 4 5 6 7
       
       

 
IІI. ПРЕДАДЕН ОТПАДЪК
Дата Прeдаден отпадък Количество

Юридическо лице/
едноличен търговец

/страна

ЕИК Основание за притежаване
на отпадъка

тон

8 9 10 11 12
     
     

 
Забележка:
Колона 4 – попълва се името на юридическо лице или едноличен търговец или името на
страната, от която е извършен внос/ въвеждане на отпадъка.
В случай на произход на отпадъка от друга страна в Колона 4 се попълва наименованието
на страната, в Колона 5 се попълва юридическото лице, от което се получава отпадъка.
Колона 6 -  попълва се № на документ съгласно чл. 35 ЗУО или лице, при чиято дейност се
образува отпадъка или № на търговец на отпадъци от регистъра на търговеците и
брокерите на отпадъци
Колона 9 – попълва се името на юридическо лице или едноличен търговец или името на
страната, за която е извършен износ/ изпращане на отпадъка или лощадка, определена от
съответните власти, на която се извършват дейности по натрупване на предварително
събрани ОЧЦМ с цел подготвяне за транспортиране с кораб или влак..
В случаите на предаване на отпадъци за друга страна в Колона 9 се попълва
наименованието на страната, в Колона 10 се попълва юридическото лице, на което се
предава отпадъка.
Колона 11 - попълва се № на документ съгласно чл. 35 ЗУО или № на търговец/ брокер на
отпадъци от регистъра на търговеците и брокерите на отпадъци или   нотификация по
Регламент 1013/2006 (ЕО) или Приложение VII по Регламент 1013/2006 (ЕО)

 

Приложение № 6 към чл. 7, т. 7 и 8(Изм. – ДВ, бр. 82 от 2021 г., в сила от 1.01.2022 г.)
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Приложение № 7 към чл. 15, ал. 4

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА СЪБИРАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ
ЧЕРНИ И ЦВЕТНИ МЕТАЛИ  

ЗА .............. ГОДИНА
  

I. ДАННИ ЗА ЮРИДИЧЕСКОТО ЛИЦЕ:  
Юридическо лице/ едноличен търговец:..........................................ЕИК:............................................  
Документ по чл. 35 ЗУО: .....................................................................  
Адрес на управлението:  
Община:..................................Населено място:................................ЕКАТТЕ :....................................  

/на населеното място/  
Адрес:   ................................................................................................................................  
Телефон за контакти:.................................Лице за контакти:........................................  
имейл:  .....................................................................  
II. СПИСЪК И МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА ПЛОЩ АДКИТЕ НА ЮРИДИЧЕСКОТО ЛИЦЕ   

 
Номер на

площадката
Община Населено място ЕКАТТЕ Адрес на площадката

 1 2 3 4 5
      
      
 Забележки:
Колона 4 - попълва се ЕКАТТЕ на населеното място

 
III. КОЛИЧЕСТВЕНИ ДАННИ  

  Номер
площадката

Код на
отпадъка

Наименование
на отпадъка

Налични  към 1
януари на
отчетната

година

Приети Предадени
Налични към 31

декември на отчетната
година

 тон тон тон тон
 1 2 3 4 5 6 7
   
        

 

Забележки:  
Колона 1 - попълва се номера на площадката от т. II.  
Колона 2 - попълва се код на отпадъка съгласно наредбата по чл.3, ал.1 ЗУО  
Колона 3 – посочва се наименованието на отпадъка, съгласно наредбата по чл.3, ал.1 ЗУО  

IV. СПИСЪК НА ЛИЦАТА, ОТ КОИТО СА ПРИЕТИ ОТПАДЪЦИТЕ  

  Номер на
площадката

Код на
отпадъка

Юридическо
лице/

едноличен
търговец

ЕИК
Основание за
притежание
на отпадъка

Количество

 тон
 1 2 3 4 5 6
       
       

 

Забележки:  
Колона 1 - попълва се номера на площадката от т. II.  
Колона 2  – попълва се код на отпадъка, съгласно наредбата по чл.3, ал.1 ЗУО  
Колона 3 – попълва се името на юридическо лице или едноличен търговец или адрес на друга
собствена площадка или физическо лице или името на страната, от която е извършен внос/
въвеждане на отпадъка.

 

В случай на произход на отпадъка от друга страна в Колона 3 се попълва наименованието на
страната, а в колона 4се попълва юридическото лице, от което се получава отпадъка.  

Колона 5 – попълва се № на документ съгласно чл. 35 ЗУО или лице, при чиято дейност се
образува отпадъка, или № на търговец на отпадъци от регистъра на търговците и брокерите
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на отпадъци. като изрично се упоменава произхода на отпадъка – 1.от бита или 2.извън
бита, освен в случайте когато отпадъка се получава от лице извършващо дейности по
събиране и транспортиране или събиране и съхраняване на отпадъци

 

В случай на произход на отпадъка от физически лица в Колона 3 се попълвава „физическо
лице“, а Колона 4 не се попълва  

  
V. СПИСЪК НА ЛИЦАТА, НА КОИТО СА ПРЕДАДЕНИ ОТПАДЪЦИТЕ  

  Номер на
площадката Код на отпадъка

Юридическо
лице/

едноличен
търговец

ЕИК
Основание за

притежание на
отпадъка

Количество

 тон
 1 2 3 4 5 6
       
       

 

Забележки:
Колона 1 - попълва се номера на площадката от т. II
Колона 2 – попълва се код на отпадъка, съгласно наредбата по чл.3, ал.1 ЗУО
Колона3 – попълва се името на юридическо лице или едноличен търговец или адрес на друга
собствена площадка или името на страната, за която е извършен износ/ изпращане на отпадъка.
В случай на предаване на отпадъка за друга страна в Колона 3 се попълва наименованието на
страната, а в колона 4се попълва юридическото лице, на което се предава отпадъка.
Колона 5 – попълва се № на документ съгласно чл. 35 ЗУО
 
Други бележки: ......................................................
 

Трите имена:.............................................................. .............................................................
/на лице с представителна власт/ /длъжност, подпис и печат/

 
Дата:..........................

 

Приложение № 8 към чл. 12, ал. 1

ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ №...........
РАЗДЕЛ А

 
ТОВАР
Код на отпадъка: ......................... Наименование на отпадъка
.............................................................
/попълват се код и наименованието на отпадъка, съгласно наредбата по чл. 3, ал. 1 ЗУО /
Произход: .......................... .......................... .......................... .......................... ..........................
/попълва се произходът на отпадъка по технологичен процес/
Свойства, които определят отпадъка като опасен: .......................... ..........................
..........................
/попълва се цифровият знак на опасните свойства на отпадъка, съгласно Приложение № 2
на   Наредба по чл. 3, ал. 1 ЗУО/
ООН номер: .......................... клас: ................................ шифър: ..........................
/попълва се идентификационен номер и клас по ООН/
Международен документ, по който се извършва превозът - ADR / RID / IMDG - code / ICAO
/излишното се зачертава/

Количество: ..........................тон.......................... м3

Товарът се предава от предприятието: при чиято дейност се образува
отпадъка

/маркира се с "Х" само едно от посочените/ извършило междинни операции по
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третиране                               
 

 
ТОВАРОДАТЕЛ
Юридическо лице/ едноличен търговец: ...................... ................... ............ЕИК:.................
Адрес: .......................... .......................... .......................... ......................... ...............................
Основание за притежание на отпадъка:....................... ...................... ................... ................

/ попълва се № на документ съгласно чл. 35 ЗУО или лице, при чиято дейност се образува отпадъка /
Лице за контакти: .......................... .......................... .......................... тел./факс: ..........................
"Удостоверявам, че товарът се допуска до превоз за съответния вид транспорт, неговото
състояние отговаря на всички изисквания по отношение на опаковка, маркировка,
етикетиране и обозначение, и превозвачът е уведомен за характера на товара и
необходимите предпазни мерки."
Трите имена:.............................................................. .............................................................
/на лице с представителна власт или
пълномощник/

/длъжност, подпис/

Дата:..........................
 

РАЗДЕЛ Б
ПРЕВОЗВАЧ
Юридическо лице/ едноличен търговец: ................. ................... ...............ЕИК:..................
Адрес: .......................... .......................... .......................... .......................... ..........................
Основание за притежание на отпадъка: .......................... .......................... ..........................

/ попълва се № на документ съгласно чл. 35 ЗУО /
Лице за контакти: ....................... ....................... .......................... тел./факс: ..........................
Превозно средство вид: ........................ .................... рег.№ ........................ ..........................
Опаковка на товара: да    не     Вид на опаковката:     контейнер     чували
/маркира се с "Х" наличието и видът на опаковка/        варели      друга /опишете/.............
Маршрут на движение: .......................... .......................... .......................... ..........................
"Удостоверявам, че товарът е в състояние, отговарящо на предписанията, и информацията
в раздел А е вярна."

Трите имена:................................................. .............................................................
/на лице с представителна власт/ /длъжност, подпис/

Дата:..........................
 

РАЗДЕЛ В
ТОВАРОПОЛУЧАТЕЛ
Товарът се приема за:                           оползотворяване/ обезвреждане
/маркира се с "Х" само едно от посочените/ извършване само на междинни операции с
отпадъка
Юридическо лице/ едноличен търговец: .................. .................. ................ЕИК:..................
Адрес: .......................... .......................... .......................... .......................... ..........................
Основание за притежание на отпадъка: .......................... .......................... ..........................

/ попълва се № на документ съгласно чл. 35 ЗУО/
Лице за контакти: .......................... .......................... .......................... тел./факс: ..........................
"Удостоверявам, че товарът, описан в раздел А, е доставен с превозно средство...............
рег.№ ....................... на дата ........................ в ................. часа и същият отговаря на
изискванията за приемане"

Трите имена:....................................... ..........................................................
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/на лице с представителна власт/ /длъжност, подпис/

Дата:..........................
 

ЗАБЕЛЕЖКИ
/в случай на повече от един превозвач в това поле се попълват всички данни от раздел Б за всеки следващ, както
и всякакви други бележки от участниците в транспортирането/

 

Приложение № 9 към чл. 13

 
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ОБРАЗУВАНИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ ИЛИ ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ ЗА 

...........  ГОДИНА

I.ДАННИ ЗА ЮРИДИЧЕСКОТО ЛИЦЕ
Юридическо лице/ едноличен търговец:...................................... ЕИК:.....................................

Адрес на управлението:
Община:................. Населено място:................. ЕКАТТЕ :.....................Адрес: .........................

/на населеното място/
Местоположение на обекта:
Община:......................... Населено място:...................... ЕКАТТЕ :...........................

/на населеното място/
Площадка №: ......................................
Адрес на площадката: .............................................................................................................
Телефон за контакти:........................... Лице за контакти:...............................................
имейл:............................................................................   
II. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОТПАДЪКА

 

1. Код: ................................. 2. Наименование: ..........................................................................
/попълват се код и наименованието на отпадъка, съгласно  наредбата по чл.3, ал.1 ЗУО/
3. Вид на отпадъка:    опасен    производствен       4. Произход: ..............................
/маркира се с "Х" само едно от посочените/                              /описва се произходът
по технологичен процес/

 

ПОПЪЛВА СЕ САМО ЗА ОПАСЕН ОТПАДЪК
5. Код:   ......................................                     6. Наименование: ...................................... 
/попълват се код и наименованието  на отпадъка съгласно Приложение № VIII и IX на
Базелската конвенция за контрол на трансграничното движение на опасни отпадъци и
тяхното обезвреждане/

7. Шифър на групата:   Y .................   8. Свойства, които определят отпадъка като
опасен:     H ........    H .........    H .........

/попълва се цифровият знак от шифъра на
групата съгласно Приложение № I на
Базелската конвенция за контрол на
трансграничното движение на опасни
отпадъци и тяхното обезвреждане/

   /попълва се цифровият знак на опасните
свойства на отпадъка съгласно приложение № 2
на Наредба по чл.3 ЗУО; при повече от едно
свойство се попълват съответните полета/

 
III. КОЛИЧЕСТВА ОТПАДЪКII

. КОЛИЧЕСТВА ОТПАДЪК

Наличен
към 01

януари на
отчетната

Образуван

Третиран на
площадката

(в т.ч. и
подготовка

за
Описание на
третирането

Предаден

Наличен
към 31

декември
на

отчетната
Срок за

съхранение
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година третиране) година
тон тон тон тон тон
1 2 3 4 5 6 7

       
 

Забележки:
Колона 2 – попълва се общо образуваното количество през отчетната година
Колона 3 – попълва се количеството третиран отпадък на площадката (в т.ч и от
дейността по подготовка преди оползотвораване/ обезвреждане)
Колона 5 – описва се дейността по третиране 
Колона 5 – попълва се общото количество предаден отпадък за последващо третиране 
Колона   7  – попълва се съответно: 1 – до 1 година; 2 -от 1 до 3 години; 3 - над 3
години
 
 IV. ПРЕДАДЕН ОТПАДЪКII.

 

Юридическо лице/
едноличен търговец
/площадка/страна

ЕИК Основание за
притежание на

отпадъка

Количество
тон

1 2 3 4
    
    

 

Забележки:
Колона 1 – попълва се наименование - при предавна на друго юридическо лице; номера
на площадката – при предаване на други собствени площадки; наименованието на
страната – при износ/ изпращане
Колона 2 – попълва се ЕИК, само когато количеството е предадено на друго юридическо
лице
Колона 3 - попълва се № на документ съгласно чл. 35 ЗУО или № на търговец на
отпадъци от регистъра на търговците и брокерите на отпадъци
Колона 4 – попълва се предаденото количество на съответното юридическо лице/
площадка/ страна
 
Други бележки: ............................................................
 

Трите имена:................................................
/на лице с представителна власт/

............................................................. 
/длъжност, подпис и печат/

Дата:..........................

 

Приложение № 10 към чл. 14, т. 1

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА СЪБИРАНЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ НА
ПРОИЗВОДСТВЕНИ И/ИЛИ ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ

ЗА  ............. ГОДИНА
 
I. ДАННИ ЗА ЮРИДИЧЕСКОТО ЛИЦЕ:
Юридическо лице/ едноличен търговец:.............................................
ЕИК:.............................................
Документ по чл. 35 ЗУО № .............................................дата...........................

/попълва се № на документа и дата на издаване/
Адрес на управлението:
Община:......................... Населено място:...................... ЕКАТТЕ :..............................

/на населеното място/
Адрес: .............................................................................................................
Телефон за контакти:........................... Лице за контакти:............................................... 
имейл:............................................................................   
II.ПРОИЗХОД  НА ОТПАДЪЦИТЕ
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 Община ЕИК Код на
отпадъка

Описание
на отпадъка Произход

Количество

тон
1 2 3 4 5 6

      

      

 

Колона 1 и 2– попълва се име и ЕИК наОбщината от чиято територия е приет за
транспортиране отпадъка
Колона 3 – попълва се код на отпадъка, съгласно наредбата по чл.3, ал.1 ЗУО
Колона 4 – попълва се описание на отпадъка
Колона 5 – попълва се произход на отпадъка 1 от бита или 2 извън бита, освен в
случайте когато отпадъка се получава от лице извършващо дейности по събиране и
транспортиране или събиране и съхраняване на отпадъци

 

Код на
отпадъка 

Наименование
на отпадъка 

Юридическо
лице/

едноличен
търговец

ЕИК
Основание за

притежание на
отпадъка

Количество 

тон

1 2 3 4 5 6
      
      

 

 
Колона 1 и 2 – попълват се код и наименование на отпадъка, съгласно  наредбата по
чл.3, ал.1 ЗУО

 

Колона 5 – попълва се № на документ съгласно чл. 35 ЗУО или лице, при чиято
дейност се образува отпадъка, като изрично се упоменава произхода на отпадъка –
1.от бита или 2.извън бита , освен в случайте когато отпадъка се получава от лице
извършващо дейности по събиране и транспортиране или събиране и съхраняване на
отпадъци или № на търговец на отпадъци от регистъра на търговците и брокерите на
отпадъци

 III. ПРЕДАДЕНИ ОТПАДЪЦИ  

Код на
отпадъка 

Юридическо лице/
едноличен
търговец

ЕИК
Основание за

притежание на
отпадъка

Количество 
тон

1 2 3 4 5

     

     

 

Забележка:  
Колона 1  – попълват се код на отпадъка, съгласно  наредбата по чл.3, ал.1 ЗУО  
Колона 4 – попълва се № на документ съгласно чл. 35 ЗУО или № на търговец на
отпадъци от регистъра на търговците и брокерите на отпадъци  

  
Други бележки:.........................................................
  

 Трите имена:................................................ .............................................................
 /на лице с представителна власт/ /длъжност, подпис и печат/
 Дата:..........................  

 

Приложение № 11 към чл. 14, т. 2(Изм. – ДВ, бр. 82 от 2021 г., в сила от 1.01.2022 г.)

 стр. 27 от 110Информационна система АПИС
https://web.apis.bg



 стр. 28 от 110Информационна система АПИС
https://web.apis.bg



Приложение № 12 към чл. 15, ал. 1
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ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА СЪБИРАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИ И/ИЛИ ОПАСНИ
ОТПАДЪЦИЗА ................... ГОДИНА:

I. ДАННИ ЗА ЮРИДИЧЕСКОТО ЛИЦЕ
Юридическо лице/ едноличен търговец:............................................. ЕИК:............................
Документ по чл. 35 ЗУО:.......................................                          Адрес на управлението:
Община:.................... Населено място:..............................ЕКАТТЕ :……..............................
                                                                                                                 /на населеното място/

Адрес: ...........................................................................................................................
Телефон за контакти:........................... Лице за контакти:...............................................
имейл:............................................................................
II. СПИСЪК И МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА ПЛОЩ АДКИТЕ НА ЮРИДИЧЕСКОТО ЛИЦЕ

Номер на
площадката

Община Населено място ЕКАТТЕ Адрес на
площадката

1 2 3 4 5
     
     

Забележки:
Колона 4 - попълва се ЕКАТТЕ на населеното място
III. КОЛИЧЕСТВЕНИ ДАННИ

Номер
площадката

Код на
отпадъка

Наименование
на отпадъка

Налични  към 1
януари на
отчетната

година

Приети Предадени Налични към 31
декември на отчетната

година

тон тон тон тон
1 2 3 4 5 6 7

  
       

Забележки:
Колона 1 - попълва се номера на площадката от т.I.1
Колона 2 и 3- попълва се код и наименование на отпадъка съгласно наредбата по чл.3, ал.1
ЗУО
IV.А КОЛИЧЕСТВО НА ПРИЕТИТЕ ОТПАДЪЦИ

Номер на
площадката

Юридическо
лице/

едноличен
търговец

/физическо
лице/ номер на

собствена
площадка/

страна

ЕИК Основание за
притежание
на отпадъка

Код на
отпадъка

Количество

тон

1 2 3 4 5 6
      
      

Забележки:
Колона 1 - попълва се номера на площадката от т.I.1
Информацията за отпадъци получени директно от физически лица, се записва на един ред,
като в колона 2 се записва "физически лица", а колона 3  не се попълва
При приемане на отпадъци от собствени площадки на фирмата в колона 2 се записва номера
и адреса на площадката (от Таблица 1, т.I.1), а колона 3  не се попълва
При приемане на отпадъци от друга страна в колона 2 се записва страната, а колона 3 не се
попълва 
Колона 4 - попълва се № на документ съгласно чл. 35 ЗУО или лице, при чиято дейност се
образува отпадъка, като изрично се упоменава произхода на отпадъка – 1.от бита или
2.извън бита, освен в случайте когато отпадъка се получава от лице извършващо дейности
по събиране и транспортиране или събиране и съхраняване на отпадъци или № на търговец
на отпадъци от регистъра на търговците и брокерите на отпадъци
Колона 5 - попълва се код на отпадъка съгласно наредбата по чл.3, ал.1 ЗУО
IV.Б КОЛИЧЕСТВО НА ПРЕДАДЕНИТЕ ОТПАДЪЦИ
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Номер на
площадката

Юридическо
лице/

едноличен
търговец /
номер на
собствена
площадка
/страна

ЕИК Основание за
притежание
на отпадъка

Код на
отпадъка

Количество

тон

1 2 3 4 5 6
      
      

Забележки:
Колона 1 - попълва се номера на площадката от т.I.1
При предаване на отпадъци на собствени площадки на фирмата в колона 2 се записва номера
и адреса на площадката (от Таблица 1, т.I.1), а колона 3  не се попълва
При предаване на отпадъци на друга страна в колона 2 се записва страната, а колона 3 не се
попълва 
Колона 4 - попълва се № на документ съгласно чл. 35 ЗУО или № на търговец на отпадъци от
регистъра на търговците и брокерите на отпадъци
Колона 5 - попълва се код на отпадъка съгласно наредбата по чл.3, ал.1 ЗУО
Други бележки: ..............................................................
Трите имена:...................................................               ..........................................................
                          /на лице с представителна власт/             /длъжност, подпис и печат/
Дата:..........................

 

Приложение № 13 към чл. 15, ал. 2, т. 1(Изм. – ДВ, бр. 51 от 2019 г.)

          ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА СЪБИРАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА НЕГОДНИ ЗА УПОТРЕБА                                БАТЕРИИ И АКУМУЛАТОРИ                                 ЗА ........ ГОДИНАI. ДАННИ ЗА ЮРИДИЧЕСКОТО ЛИЦЕ:Юридическо лице/едноличен търговец: .............................................. ЕИК: .............................. Документ по чл. 35 ЗУО: .......................................................... Адрес на управлението: Община: .............. Населено място: ........... ЕКАТТЕ: .......................                                                            

1. Списък и местоположение на площадките на юридическото лице:

Номер на площадката Община Населено място ЕКАТТЕ Адрес на площадката
1 2 3 4 5

 

 

Забележки: 
Попълват се всички площадки, за които фирмата има разрешена дейност за НУБА,
с код R13 по смисъла на приложение № 2 от ЗУО.
Колона 4 – попълва се ЕКАТТЕ на населеното място.

2. Данни за лицето от името и за сметка на което са събрани НУБА за 
изпълнение целите по събиране:

Име на индивидуалиста/организация по
оползотворяване ЕИК Документ съгласно чл.

81 ЗУО
Вид на
НУБА

Количество
НУБА
тон

1 2 3 4 5
 
 

 

Забележка. Колона 4 – попълва се едно от следните: 1 – портативни; 
2 – автомобилни; 3 – индустриални.
II. ДАННИ ПО ПЛОЩ АДКИ
1. Количествени данни за НУБА:

Номер
на

площад-
ката

Код на
отпадъка

Вид
на

НУБА

Описание
на НУБА

Налични
НУБА към
1 януари

на
отчетната

Количество приети НУБА през отчетната година:

общо
коли-чество

приети
НУБА

в т.ч.
коли-чество

на
приетите
НУБА без

от
физически

лица

от юри-
дически

лица,
образуващи

от
разкомплек-
товане на

ИУМПС

пред-
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година елек-
тролит

НУБА

тон тон тон тон тон тон
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 

 

Образувани
НУБА от

дейността на
фирмата

Количество предадени НУБА през отчетната година:
Налични НУБА към

31 декември на
отчетната година

общо
количество
предадени

НУБА

за
рециклиране

на други юридически лица
за извършване на дейност,
различна от рециклиране

на друга
собствена
площадка

тон тон тон тон тон тон
14 15 16 17 18 19

 

 

Забележки:
Колона 1 – попълва се номерът на площадката от т. I.1. 
Колона 2 – попълва се код на отпадъка съгласно наредбата по чл. 3, ал. 1 ЗУО.
Колона 3 – попълва се едно от следните: 1 – портативни; 2 – автомобилни; 
3 – индустриални.
Колона 4 – попълва се описание на НУБА – например: оловно-кисели; 
никел-кадмиеви; литиеви-йонни; никел-метал хидридни; и т.н.
Колона 6 – попълва се общото количество на приетите НУБА като сума от колони
8, 9, 10, 11, 12 и 13.
Колона 7 – попълва се само за автомобилни и индустриални НУБА.
Колона 9 – попълва се количеството приети НУБА от юридически лица, 
образуващи НУБА при дейности, различни от разкомплектоване на ИУМПС и от 
предварително третиране на ИУЕЕО.
Колона 15 – попълва се общото количество на предадените НУБА като сума от 
колони 16, 17 и 18.

2. Количество приети/предадени НУБА:

Приети/предадени
Номер на

площадката

Юридическо лице/
едноличен

търговец/физическо
лице/номер на

собствена площадка

ЕИК

Основание
за

притежание
на отпадъка

Код на
отпадъка

Вид
на

НУБА

Описание
на НУБА

Количест-
во

приети
НУБА
тон

1 2 3 4 5 6 7 8

Приети

 
 
 
 

Предадени

 
 
 
 

 

Забележки:

Колона 1 – попълва се номерът на площадката от т. I.1.

Информацията за НУБА, получени директно от физически лица, се записва на 
един ред, като в колона 2 се записва "физически лица", а колона 3 не се 
попълва.

При приемане на НУБА от собствени площадки на фирмата в колона 2 се запи
сват номерът и адресът на площадката (от таблица 1, т. I.1), а колона 3 не 
се попълва.

Колона 4 – попълва се № на документ съгласно чл. 35 ЗУО или лице, при чиято 
дейност се образува отпадъкът, като изрично се упоменава произходът на 
отпадъка – 1. от бита или 2. извън бита, освен в случаите, когато отпадъкът 

 стр. 32 от 110Информационна система АПИС
https://web.apis.bg



се получава от лице, извършващо дейности по събиране и транспортиране или 
събиране и съхраняване на отпадъци, или № на търговец на отпадъци от 
регистъра на търговците и брокерите на отпадъци.

Колона 5 – попълва се код на отпадъка съгласно наредбата по 
чл. 3, ал. 1 от ЗУО.

Колона 6 – попълва се едно от следните: 1 – портативни; 2 – автомобилни; 
3 – индустриални.

Колона 7 – попълва се описание на НУБА – например: оловно-кисели; 
никел-кадмиеви; литиеви-йонни; никел-метал хидридни; и т.н.

Други бележки: ................................

Трите имена: ..................................

....................................             .................................

(на лице с представителна власт)                  (длъжност, подпис и печат)

Дата: ..............................

Приложение № 14 към чл. 15, ал. 2, т. 2(Изм. – ДВ, бр. 51 от 2019 г.)

  ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА СЪБИРАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА ИЗЛЯЗЛО ОТ УПОТРЕБА ЕЛЕКТРИЧЕСКО                             И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ                                ЗА ....... ГОДИНАI. ДАННИ ЗА ЮРИДИЧЕСКОТО ЛИЦЕ:Юридическо лице/едноличен търговец: .............................................. ЕИК: .............................. Документ по чл. 35 ЗУО: .......................................................... Адрес на управлението: Община: .............. Населено място: ........... ЕКАТТЕ: .......................                                                            

1. Списък и местоположение на площадките на юридическото лице: 

Номер площадка Община Населено място ЕКАТТЕ Адрес на площадката
1 2 3 4 5

 

 

Забележки: 
Попълват се всички площадки, за които фирмата има разрешена дейност за 
ИУЕЕО, с код R13 по смисъла на приложение № 2 от ЗУО.
Колона 4 – попълва се ЕКАТТЕ на населеното място.

2. Данни за лицето от името и за сметка на което е събрано ИУЕЕО за 
изпълнение целите по събиране:

Име на индивидуалиста/организация по
оползотворяване ЕИК Документ съгласно

чл. 81 ЗУО
Категория

ИУЕЕО Произход
Количество

ИУЕЕО
тон

1 2 3 4 5 6
 
 

 

Забележки: 
Колона 4 – попълва се категория съгласно приложение № 3 от Наредбата за
излязло от употреба електрическо и електронно оборудване.
Колона 5 – попълва се 01 – за бита; 02 – извън бита.
Колона 6 – попълва се 03 – за маркирано; 04 – за немаркирано.
II. ДАННИ ПО ПЛОЩ АДКИ
1. Количествени данни за ИУЕЕО:

Номер
на Код на

Категория
съгласно Марки-

Налично
ИУЕЕО
към 1

Количество прието ИУЕЕО през отчетната година:

общо
количество

от
физи-

от юриди-
чески лица, от разком-

от други
собст
вени
пло-
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площад-
ката

отпадъка приложение
№ 3

Произход ровка януари на
отчетната

година

прието
ИУЕЕО

чески
лица

образуващи
ИУЕЕО

плектоване
на ИУМПС

щадки
събиране

на
ИУЕЕО

тон тон тон тон тон тон
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 

 

Количество предадено ИУЕЕО през отчетната година: Налично ИУЕЕО към 31
декември на

отчетната година

общо количество
предадено

ИУЕЕО

за повторно
използване като

цял уред

за
оползотворяване

на други
юридически

лица

на друга
собствена
площадка

тон тон тон тон тон тон
14 15 16 17 18 19

 

 

Забележки:
Колона 1 – попълва се номерът на площадката от т. I.1. 
Колона 2 – попълва се кодът на отпадъка съгласно наредбата по чл. 3, ал. 1 
ЗУО.
Колона 3 – попълва се категория съгласно приложение № 3 от Наредбата за 
излязло от употреба електрическо и електронно оборудване.
Колона 4 – попълва се 01 – за бита; 02 – извън бита.
Колона 5 – попълва се 03 – за маркирано; 04 – за немаркирано.
Колона 7 – попълва се общото количество на приетото ИУЕЕО като сума от 
колони 8, 9, 10, 11 и 12.
Колона 9 – попълва се количеството на приетото ИУЕЕО от юридически лица, 
образуващи ИУЕЕО при дейности, различни от разкомплектоване на ИУМПС.
Колона 14 – попълва се общото количество на предадено ИУЕЕО като сума от 
колони 15, 16, 17 и 18.

2. Количество прието/предадено ИУЕЕО:

Приет/предаден
Номер на

площадката

Юридическо
лице/едноличен

търговец/физическо
лице/номер на

собствена площадка

ЕИК

Основание
за

притежание
на отпадъка

Код на
отпадъка

Категория
съгласно

приложение
№ 3

ПроизходМаркировка

1 2 3 4 5 6 7 8

Приет

 
 
 
 

Предаден

 
 
 
 

 

Забележки:
Колона 1 – попълва се номерът на площадката от т. I.1. 
Информацията за ИУЕЕО, получена директно от физически лица, се записва на 
един ред, като в колона 2 се записва "физически лица", а колона 3 не се 
попълва. 
При приемане на ИУЕЕО от собствени площадки на фирмата в колона 2 се 
записват номерът и адресът на площадката (от таблица 1, т. I.1), а колона 3 
не се попълва.
При предаване на ИУЕЕО на собствени площадки на фирмата в колона 2 се 
записват номерът и адресът на площадката (от таблица 1, т. I.1), а колона 3 
не се попълва. 
Колона 4 – попълва се № на документ съгласно чл. 35 ЗУО или лице, при чиято 
дейност се образува отпадъкът, като изрично се упоменава произходът на 
отпадъка – 1. от бита или 2. извън бита, освен в случаите, когато отпадъкът 
се получава от лице, извършващо дейности по събиране и транспортиране или 
събиране и съхраняване на отпадъци, или № на търговец на отпадъци от 
регистъра на търговците и брокерите на отпадъци. 
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Колона 5 – попълва се код на отпадъка съгласно наредбата по чл. 3, ал. 1 ЗУО.
Колона 6 – попълва се категория съгласно приложение № 3 от Наредбата за 
излязло от употреба електрическо и електронно оборудване.
Колона 7 – попълва се 01 – за бита; 02 – извън бита. 
Колона 8 – попълва се 03 – за маркирано; 04 – за немаркирано.

Други бележки: ................................

Трите имена: ..................................

....................................             .................................

(на лице с представителна власт)                  (длъжност, подпис и печат)

Дата: ..............................

Приложение № 15 към чл. 15, ал. 2, т. 3(Изм. – ДВ, бр. 51 от 2019 г.)

      ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА СЪБИРАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА ИЗЛЕЗЛИ ОТ УПОТРЕБА МОТОРНИ                                 ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА                              ЗА .............. ГОДИНАI. ДАННИ ЗА ЮРИДИЧЕСКОТО ЛИЦЕ:Юридическо лице/едноличен търговец: .............................................. ЕИК: .............................. Документ по чл. 35 ЗУО: .......................................................... Адрес на управлението: Община: .............. Населено място: ........... ЕКАТТЕ: .......................                                                            

1. Списък и местоположение на площадките на юридическото лице:

Номер на площадката Община Населено място ЕКАТТЕ Адрес на площадката
1 2 3 4 5

 
 

 

Забележки: 
Попълват се всички площадки, за които фирмата има разрешена дейност за ИУМПС,
с код R13 по смисъла на приложение № 2 от ЗУО.
Колона 4 – попълва се ЕКАТТЕ на населеното място.

2. Данни за лицето от името и за сметка на което са събрани ИУМПС:

Име на индивидуалиста/организация по
оползотворяване ЕИК

Документ
съгласно

чл. 81 ЗУО

Количество ИУМПС, образувани от
категориите:

по чл. 2, ал. 1, т. 1 от
НИУМПС

по чл. 2, ал. 1, т. 2 от
НИУМПС

брой тон брой тон
1 2 3 4 5 6 7

 
 

 

II. ДАННИ ПО ПЛОЩАДКИ:1. Количествени данни за ИУМПС с код на отпадъка 160104*, образувани от категории по чл. 2, ал. 1, т. 1 от НИУМПС:

Номер на
площадката

Налични ИУМПС
към 1 януари на

отчетната година

Количество
приети ИУМПС
през отчетната

година

Количество предадени ИУМПС
през отчетната година на

център за разкомплектоване

Налични ИУМПС към
31 декември на

отчетната година

брой тон брой тон брой тон брой тон
1 2 3 4 5 6 7 8 9

 
 

 

Забележка. Колона 1 – попълва се номерът на площадката от т. I.1.

2. Количествени данни за ИУМПС с код на отпадъка 160104*, образувани от 
категории по чл. 2, ал. 1, т. 2 от НИУМПС:

Налични ИУМПС Количество Количество предадени ИУМПС Налични ИУМПС към
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Номер на
площадката

към 1 януари на
отчетната година

приети ИУМПС
през отчетната

година

през отчетната година на
център за разкомплектоване

31 декември на
отчетната година

брой тон брой тон брой тон брой тон
1 2 3 4 5 6 7 8 9

 
 

 

3. Количество приети ИУМПС с код на отпадъка 160104*, образувани от 
категории по чл. 2, ал. 1, т. 1 от НИУМПС:

Приет/
предаден

Номер на
площадката

Юридическо лице/ едноличен търговец/
физическо лице/ номер на собствена

площадка
ЕИК

Основание за
притежание на

отпадъка

Количество
приети
ИУМПС

брой тон
1 2 3 4 5 6

Приет

 
 
 
 

Предаден

 
 
 
 

 

Забележки:
Колона 1 – попълва се номерът на площадката от т. I.1. 
Информацията за ИУМПС, получена директно от физически лица, се записва на 
един ред, като в колона 2 се записва "физически лица", а колона 3 не се 
попълва.
При удостоверяване на собствени ИУМПС в колони 2, 3 и 4 се попълват данните 
на юридическото лице.
Колона 4 – попълва се № на документ съгласно чл. 35 ЗУО или лице, при чиято 
дейност се образува отпадъкът, или № на търговец на отпадъци от регистъра на 
търговците и брокерите на отпадъци.

4. Количество приети ИУМПС с код на отпадъка 160104*, образувани от 
категории по чл. 2, ал. 1, т. 2 от НИУМПС: 

Приет/предаден
Номер на

площадката

Юридическо лице/ едноличен
търговец/ физическо лице/номер

на собствена площадка
ЕИК

Основание за
притежание на

отпадъка

Количество
приети
ИУМПС

брой тон
1 2 3 4 5 6

Приет

 
  

 
 

Предаден

 
 
 
 

 

Забележки:

Колона 1 – попълва се номерът на площадката от т. I.1.

Информацията за ИУМПС, получена директно от физически лица, се записва на 
един ред, като в колона 2 се записва "физически лица", а колона 3 не се 
попълва.

При удостоверяване на собствени ИУМПС в колони 2, 3 и 4 се попълват данните 
на юридическото лице.
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Колона 4 – попълва се № на документ съгласно чл. 35 ЗУО или лице, при чиято 
дейност се образува отпадъкът, или № на търговец на отпадъци от регистъра на 
търговците и брокерите на отпадъци.

Други бележки: ................................

Трите имена: ..................................

....................................             .................................

(на лице с представителна власт)                  (длъжност, подпис и печат)

Дата: ..............................

Приложение № 16 към чл. 15, ал. 2, т. 4(Изм. – ДВ, бр. 51 от 2019 г.)

           ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА СЪБИРАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА ОТРАБОТЕНИ МАСЛА                               ЗА ............ ГОДИНАI. ДАННИ ЗА ЮРИДИЧЕСКОТО ЛИЦЕ:Юридическо лице/едноличен търговец: .............................................. ЕИК: .............................. Документ по чл. 35 ЗУО: .......................................................... Адрес на управлението: Община: .............. Населено място: ........... ЕКАТТЕ: .......................                                                            

1. Списък и местоположение на площадките на юридическото лице:

Номер на площадката Община Населено място ЕКАТТЕ Адрес на площадката
1 2 3 4 5

 
 
 
 

 

Забележки: 
Попълват се всички площадки, за които фирмата има разрешена дейност с ОМ, с 
код R13 по смисъла на приложение № 2 от ЗУО.
Колона 4 – попълва се ЕКАТТЕ на населеното място.

2. Данни за лицето от името и за сметка на което са събрани ОМ:

Име на индивидуалиста/организация по
оползотворяване ЕИК Документ съгласно чл. 81

ЗУО

Количество
ОМ
тон

1 2 3 4
 
 
 
 

 

II. ДАННИ ПО ПЛОЩ АДКИ:
1. Количествени данни за ОМ:

Номер
площадката

Код на
отпадъка

Налич-ни
ОМ към 1
януари на
отчет-ната

година

Количество приети ОМ през отчетната година: Образу-
вани
ОМ от

дейността
на

фирмата

Количество предадени ОМ през отчетната

общо
коли-чество
приети ОМ

от
разком-
плекто-

ване
на

ИУМПС

от други
собствени

пло-
щадки за
събиране

на ОМ

от други
юриди-
чески

лица за
събиране

на ОМ

от юри-
ди-чески

лица,
обра-зува-щи

ОМ

общо
коли-чество
преда-дени

ОМ

тон тон тон тон тон тон тон тон
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Забележки:
Колона 1 – попълва се номерът на площадката от т. I.1. 
Колона 2 – попълва се код на отпадъка съгласно наредбата по чл. 3, ал. 1 ЗУО.
Колона 4 – попълва се общото количество на приетите ОМ като сума от колони 
5, 6, 7 и 8.
Колона 10 – попълва се общото количество на предадените ОМ като сума от 
колони 11, 12, 13 и 14.

2. Количество приети ОМ:

Приет/
предаден

Номер на
площадката

Юридическо лице/ едноличен
търговец/физическо лице/ номер на

собствена площадка
ЕИК

Основание за
притежание на

отпадъка

Код на
отпадъка

Количество
приети ОМ

тон
1 2 3 4 5 6

Приет
 
 
 

Предаден
 

 
 

 

Забележки:

Колона 1 – попълва се номерът на площадката от т. I.1.

При предаване на ОМ на собствени площадки на фирмата в колона 2 се записват 
номерът и адресът на площадката (от таблица 1, т. I.1), а колони 3 и 4 не се
попълват.

Колона 4 – попълва се № на документ съгласно чл. 35 ЗУО или лице, при чиято
дейност се образува отпадъкът, или № на търговец на отпадъци от регистъра 
на търговците и брокерите на отпадъци.

Колона 5 – попълва се код на отпадъка съгласно наредбата по чл. 3, ал. 1 ЗУО.

Други бележки: ................................

Трите имена: ..................................

....................................             .................................

(на лице с представителна власт)                  (длъжност, подпис и печат)

Дата: ..............................

Приложение № 17 към чл. 14, т. 3

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА СЪБИРАНЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ЧЕРНИ И ЦВЕТНИ
МЕТАЛИ

ЗА .............. ГОДИНА
 
I. ДАННИ ЗА ЮРИДИЧЕСКОТО ЛИЦЕ:
Юридическо лице/ едноличен търговец:..................................... ЕИК:.....................................

Документ по чл. 35 ЗУО № .............................................дата...........................
/попълва се № на документа и дата на издаване/

Адрес на управлението:
Община:......................... Населено място:...................... ЕКАТТЕ :..............................

/на населеното място/
Адрес: .............................................................................................................
Телефон за контакти:........................... Лице за контакти:...............................................
имейл:............................................................................   
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II. ПРОИЗХОД  НА ОТПАДЪЦИТЕ

 

Община ЕИК Код на отпадъка
Описание

на
отпадъка

Произход
Количество

тон
1 2 3 4 5 6

      

      

 

Колона 1 и 2– попълва се име и ЕИК наОбщината от чиято територия е приет за
транспортиране отпадъка
Колона 3 – попълва се код на отпадъка, съгласно наредбата по чл.3, ал.1 ЗУО
Колона 4 – попълва се описание на отпадъка
Колона 5 – попълва се произход на отпадъка 1 от бита или 2 извън бита, освен в
случайте когато отпадъка се получава от лице извършващо дейности по събиране и
транспортиране или събиране и съхраняване на отпадъци

 

Код на
отпадъка 

Юридическо лице/
едноличен
търговец

ЕИК Основание за
притежание на

отпадъка

Количество 

тон

1 2 3 4 5
     
     

 

Колона 1  – попълва се код  на отпадъка, съгласно  наредбата по чл.3, ал.1 ЗУО
Колона 4 – попълва се № на документ съгласно чл. 35 ЗУО или лице, при чиято дейност
се образува отпадъка, като изрично се упоменава произхода на отпадъка – 1.от бита
или 2.извън бита, освен в случайте когато отпадъка се получава от лице извършващо
дейности по събиране и транспортиране или събиране и съхраняване на отпадъциили №
на търговец на отпадъци от регистъра на търговците и брокерите на отпадъци
 
III. ПРЕДАДЕНИ ОТПАДЪЦИ 

 

Код на
отпадъка 

Юридическо лице/
едноличен
търговец

ЕИК Основание за
притежание на

отпадъка

Количество 

тон

1 2 3 4 5
     
     

 

Забележка:
Колона 1  – попълва се код  на отпадъка, съгласно  наредбата по чл.3, ал.1 ЗУО
Колона 4 – попълва се № на документ съгласно чл. 35 ЗУО или № на търговец на
отпадъци от регистъра на търговците и брокерите на отпадъци
 
Други бележки:.........................................................
Трите имена:.................................................... .............................................................

/на лице с представителна власт/ /длъжност, подпис и печат/
Дата:..........................  

 

Приложение № 18 към чл. 16, ал. 1, 6 и 9(Изм. – ДВ, бр. 82 от 2021 г., в сила от 1.10.2021 г.)
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Приложение № 19а към чл. 16, ал. 3, т. 1

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ/ ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ СТЪКЛЕНИ
ОПАКОВКИ

ЗА .......... ГОДИНА
 
I. ДАННИ ЗА ЮРИДИЧЕСКОТО ЛИЦЕ:
Юридическо лице/ едноличен търговец:.........................................................ЕИК:.....................................
Документ по чл. 35 ЗУО:.........................................................
Адрес на управлението:
Община:...........................Населено място:...................................ЕКАТТЕ :............................

/на населеното място/
Адрес:   ..................................................................................................................................
Местоположение на съоръжението/инсталацията/площадката:
Община:............................Населено място:..................................ЕКАТТЕ :...........................

/на населеното място/
Адрес:   ..................................................................................................................................
Телефон за контакти:..................................Лице за контакти:.........................................
имейл:..................................................................
Данни за лицето от името и за сметка, на което са третирани отпадъци от опаковки за изпълнение целите
по рециклиране и оползотворяване:

        

Име на
индивидуалиста/
организация по

оползотворяване

ЕИК Документ
съгласно чл.81

ЗУО

Количество

рециклирани оползотворени
тон тон

1 2 3 4 5
  
  

 

II . КОЛИЧЕСТВО И ПРОИЗХОД НА ОПОЛЗОТВОРЕНИ, РЕЦИКЛИРАНИ И
ОБЕЗВРЕДЕНИ ОТПАДЪЦИ ОТ ОПАКОВКИ

 

Вид на
отпадъка

Налични отпадъци от стъклени
опаковки към 1 януари на отчетната

година

Общо
количество

приети
отпадъци

от стъклени
опаковки от

страната

Произход на стъклените опаковки от страната:
от

пунктове,
съдове,

общински
площадки
по чл.19,
ал.3, т.11

ЗУО

от
обекти

по чл.33,
ал.4
ЗУО

от
системи

за
разделно
събиране

Отпадък, въведен
в ефективен
процес на

оползотворяване
към 31 декември
на предходната

година

Отпадък,
невъведен в

ефективен процес
на

оползотворяване
към 31 декември
на предходната

година
тон тон тон тон тон тон

1 2 3 4 5 6 7
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Безцветно
стъкло

      

Зелено
стъкло

      

Кафяво
стъкло

      

Цветно
стъкло

      

Смесено
стъкло

      

В т.ч. За
опаковане
на опасни
химични
вещества

      

Общо       
 
 

Внос/пристигания Оползотворяване, в т.ч : Предадени за
обезвреждане

Налични отпадъци от стъклени
опаковки към 31 декември на

отчетната година
чрез

рециклиране
чрез

оползотво
ряване

Отпадък, въведен
в ефективен
процес на

оползотворяване
към 31 декември

на отчетната
година

Отпадък,
невъведен в

ефективен процес
на

оползотворяване
към 31 декември

на отчетната
година

тон тон тон тон тон тон
11 12 13 14 15 16

      

      

      

      

      

      

      
               

Други бележки:............................................  
  

Трите имена:...................................................  .............................................................
/на лице с представителна власт/ /длъжност, подпис и печат/

  
Дата:..........................  
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Приложение № 19б към чл. 16, ал. 3, т. 2

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ/ ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА
ОТПАДЪЦИ ОТ ХАРТИЕНИ И КАРТОНЕНИ ОПАКОВКИ ЗА .............. ГОДИНА

 
I. ДАННИ ЗА ЮРИДИЧЕСКОТО ЛИЦЕ:
Юридическо лице/ едноличен търговец:..............................................................ЕИК:.....................................
Документ по чл. 35 ЗУО: ................................................
Адрес на управлението:
Община:...........................Населено място:....................................ЕКАТТЕ :............................

/на населеното място/
Адрес:   ..................................................................................................................................
Местоположение на съоръжението/инсталацията/площадката:
Община:............................Населено място:....................................ЕКАТТЕ :...........................

/на населеното място/
Адрес:   ..................................................................................................................................
Телефон за контакти:..................................Лице за контакти:.........................................       
имейл:..................................................................
 
Данни за лицето от името и за сметка, на което са третирани отпадъци от опаковки за изпълнение целите
по рециклиране и оползотворяване:

 

Име на
индивидуалиста/
организация по

оползотворяване

ЕИК Документ
съгласно чл.81

ЗУО

Количество

рециклирани оползотворени
тон тон

1 2 3 4 5
  
  

 

II . КОЛИЧЕСТВО И ПРОИЗХОД НА ОПОЛЗОТВОРЕНИ, РЕЦИКЛИРАНИ И
ОБЕЗВРЕДЕНИ ОТПАДЪЦИ ОТ ОПАКОВКИ

 

Видове
отпадъчна хартия

Класификация
по БДС

Налични отпадъци от хартиени и
картонени опаковки към 1 януари на

отчетната година

Общо
количество

приети
отпадъци

от хартиени
и

картонени
опаковки от

страната

Произход на отпадъци от хартиени и картонени

от
пунктове,
съдове,

общински
площадки
по чл.19,
ал.3, т.11

ЗУО

Отпадък, въведен
в ефективен
процес на

оползотворяване
към 31 декември
на предходната

година

Отпадък,
невъведен в

ефективен процес
на

оползотворяване
към 31 декември
на предходната

година
тон тон тон тон

1 2 3 4 5 6
Смесена хартия и
картон,сортирани

A2     

Хартия и картон
от

A4     
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супермаркетите
Вълнообразни
картони

A5     

Крафт торби D4     
Други видове      
в т.ч. за
опаковане на
опасни химични
вещества

     

Общо      
 
 

Внос/
пристигания

Оползотворяване, в т.ч : Предадени за обезвреждане,
в.т.ч

чрез
рециклиране

чрез
изгаряне с
оползотво
ряване на
енергия-

R1

чрез
компостиране

-R3

чрез
оползотворяване

по друг начин

чрез изгаряне
без оползотво

ряване на
енергия-D10

обезвреждане
по друг начин

тон тон тон тон тон тон
10 11 12 13 14 15

       

       

       
       
       
       

       
 
 

Други бележки:...............................................   
Трите имена:................................................ .............................................................

/на лице с представителна власт/ /длъжност, подпис и печат/
Дата:..........................  

 

Приложение № 19в към чл. 16, ал. 3, т. 3(Изм. – ДВ, бр. 82 от 2021 г.,в сила от 1.10.2021 г.)
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Приложение № 19г към чл. 16, ал. 3, т. 4

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ/ ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ
ПЛАСТМАСОВИ ОПАКОВКИ ЗА ........... ГОДИНА

 
I. ДАННИ ЗА ЮРИДИЧЕСКОТО ЛИЦЕ:
Юридическо лице/ едноличен търговец:.....................................ЕИК:..............................
Документ по чл. 35 ЗУО: ................................................
Адрес на управлението:
Община:...........................Населено място:...................................ЕКАТТЕ :............................

/на населеното място/
Адрес:   ..................................................................................................................................
Местоположение на съоръжението/инсталацията/площадката:
Община:............................Населено място:...................................ЕКАТТЕ :...........................

/на населеното място/
Адрес:   ..................................................................................................................................
Телефон за контакти:..................................Лице за контакти:.........................................
имейл:..................................................................
 
Данни за лицето от името и за сметка, на което са третирани отпадъци от опаковки за
изпълнение целите по рециклиране и оползотворяване:

 

Име на
индивидуалиста/
организация по

оползотворяване

ЕИК Документ съгласно
чл.81 ЗУО

Количество

рециклирани оползотворени
тон тон

1 2 3 4 5
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II . КОЛИЧЕСТВО И ПРОИЗХОД НА ОПОЛЗОТВОРЕНИ, РЕЦИКЛИРАНИ И
ОБЕЗВРЕДЕНИ ОТПАДЪЦИ ОТ ОПАКОВКИ

 

Вид
пластмаса

Налични отпадъци от пластмасови
опаковки към 1 януари на отчетната

година

Общо
количество

приети
отпадъци от
пластмасови
опаковки от
страната   

Произход на отпадъците от пластмасови опаковки от страната:

Отпадък, въведен
в ефективен
процес на

оползотворяване
към 31 декември
на предходната

година

Отпадък,
невъведен в

ефективен процес
на

оползотворяване
към 31 декември
на предходната

година

от
пунктове,
съдове,

общински
площадки
по чл.19,
ал.3, т.11

ЗУО

от обекти
по чл.33,
ал.4 ЗУО

от
системи

за
разделно
събиране

тон тон тон тон тон тон
1 2 3 4 5 6 7

LDPE       
HDPE       
PP       
PE/PP
смесени

      

PET       
PVC       
PS други
пластмаси

      

Смесени
пластмаси

      

в т.ч. за
опаковане
на опасни
химични
вещества

      

Общо       
 
 
 

Оползотворяване, в т.ч : Предадени за
обезвреждане, в.т.ч

Налични отпадъци от пластмасови
опаковки към 31 декември на

отчетната година

чрез
рециклиране

чрез
изгаряне с
оползотво
ряване на
енергия-

R1

чрез
оползотворяване

по друг начин

чрез
изгаряне

без
оползотво
ряване на
енергия-

D10

чрез
обезвреждане

по друг
начин

Отпадък,
въведен в
ефективен
процес на

оползотворяване
към 31 декември

на отчетната
година

Отпадък,
невъведен в
ефективен
процес на

оползотворяване
към 31 декември

на отчетната
година

тон тон тон тон тон тон
11 12 13 14 15 16
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Други бележки:  
  

Трите имена:.................................................. .............................................................
/на лице с представителна власт/ /длъжност, подпис и печат/

  
Дата:..........................  

 

Приложение № 19д към чл. 16, ал. 3, т. 5

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ/ ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ДЪРВЕНИ
ОПАКОВКИ ЗА ............. ГОДИНА

 
I. ДАННИ ЗА ЮРИДИЧЕСКОТО ЛИЦЕ:
Юридическо лице/ едноличен търговец:..................................................ЕИК:.....................................
Документ по чл. 35 ЗУО: ................................................
Адрес на управлението:
Община:...........................Населено място:...................................ЕКАТТЕ :............................

/на населеното място/
Адрес:   ..................................................................................................................................
Местоположение на съоръжението/инсталацията/площадката:
Община:............................Населено място:..................................ЕКАТТЕ :...........................

/на населеното място/
Адрес:   ..................................................................................................................................
Телефон за контакти:..................................Лице за контакти:.........................................
имейл:..................................................................
 
Данни за лицето от името и за сметка, на което са третирани отпадъци от опаковки за изпълнение целите
по рециклиране и оползотворяване:

 

Име на
индивидуалиста/
организация по

оползотворяване

ЕИК Документ
съгласно чл.81

ЗУО

Количество

рециклирани оползотворени
тон тон

1 2 3 4 5
  
  

 
II . КОЛИЧЕСТВО И ПРОИЗХОД НА ОПОЛЗОТВОРЕНИ, РЕЦИКЛИРАНИ И
ОБЕЗВРЕДЕНИ ОТПАДЪЦИ ОТ ОПАКОВКИ
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Вид на отпадъчния
материал

Налични отпадъци от дървени
опаковки към 1 януари на отчетната

година

Общо
количество

приети
отпадъци от

дървени
опаковки от

страната

Произход на отпадъци от дървени опаковки от

Отпадък,
въведен в
ефективен
процес на

оползотворяване
към 31 декември
на предходната

година

Отпадък,
невъведен в
ефективен
процес на

оползотворяване
към 31 декември
на предходната

година

от
пунктове,
съдове,

общински
площадки
по чл.19,
ал.3, т.11

ЗУО

от обекти
по чл.33,
ал.4 ЗУО

тон тон тон тон тон
1 2 3 4 5 6

Дърво      
Корк      
Дървен материал за
опаковане на опасни
химични вешества

     

Общо дървен
материал

     

 
 

Оползотворяване, в т.ч : Предадени за обезвреждане,
в.т.ч

чрез
рециклиране

чрез изгаряне
с оползотво
ряване на

енергия-R1

чрез
компостиране

-R3

чрез
оползотворяване

по друг начин

чрез
изгаряне

без
оползотво
ряване на
енергия-

D10

чрез
обезвреждане
по друг начин

тон тон тон тон тон тон
10 11 12 13 14 15

      
      
      
      

 
Други бележки:..........................................  

Трите имена:............................................. .............................................................
/на лице с представителна власт/ /длъжност, подпис и печат/

  
Дата:..........................  

 

Приложение № 19е към чл. 16, ал. 3, т. 6

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ/ ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ
КОМПОЗИТНИ ОПАКОВКИ И/ИЛИ ОПАКОВКИ ОТ ДРУГИ ОПАКОВЪЧНИ

МАТЕРИАЛИ ЗА .......... ГОДИНА
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I. ДАННИ ЗА ЮРИДИЧЕСКОТО ЛИЦЕ:
Юридическо лице/ едноличен търговец:......................................ЕИК:................................
Документ по чл. 35 ЗУО: ................................................
Адрес на управлението:
Община:...........................Населено място:...................................ЕКАТТЕ :............................

/на населеното място/
Адрес:   ..................................................................................................................................
Местоположение на съоръжението/инсталацията/площадката:
Община:............................Населено място:.................................ЕКАТТЕ :...........................

/на населеното място/
Адрес:   ..................................................................................................................................
Телефон за контакти:..................................Лице за контакти:.........................................
имейл:..................................................................
 
Данни за лицето от името и за сметка, на което са третирани отпадъци от опаковки за
изпълнение целите по рециклиране и оползотворяване:

 

Име на
индивидуалиста/
организация по

оползотворяване

ЕИК Документ
съгласно чл.81

ЗУО

Количество

рециклирани оползотворени
тон тон

1 2 3 4 5
  
  

 
II . КОЛИЧЕСТВО И ПРОИЗХОД НА ОПОЛЗОТВОРЕНИ, РЕЦИКЛИРАНИ И
ОБЕЗВРЕДЕНИ ОТПАДЪЦИ ОТ ОПАКОВКИ

 

Вид на отпадъчния материал Налични отпадъци от композитни
опаковки към 1 януари на отчетната

година

Общо
количество

приети
отпадъци от
композитни
опаковки и

други
опаковъчни
материали

от
страната    

Произход на отпадъци от композитни опаковки
и други опаковъчни материали от страната:

Отпадък, въведен
в ефективен
процес на

оползотворяване
към 31 декември
на предходната

година

Отпадък,
невъведен в

ефективен процес
на

оползотворяване
към 31 декември
на предходната

година

от
пунктове,
съдове,

общински
площадки
по чл.19,
ал.3, т.11

ЗУО
тон тон тон тон

1 2 3 4 5 6

Композитни
материали

Опаковъчни
картони за
течности

    

Предимно от
пластмаса

    

Предимно от
картон

    

Предимно от
бяла ламарина

    

Предимно от
алуминий
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Други
композитни
материали PVC
/алуминий/

    

Общо композитни материали     
Други
опаковъчни
материали

текстил,
керамика,
порцелан и др.

    

Общо други опаковъчни
материали

    

В т.ч. за опаковане на опасни
химични вещества

    

Общо композитни и други
опаковъчни материали

    

 
 
 

Оползотворяване, в т.ч : Предадени за обезвреждане,
в.т.ч

Налични отпадъци от композитни
опаковки към 31 декември на

отчетната година
чрез рециклиране чрез

изгаряне с
оползотво
ряване на
енергия-

R1

чрез
оползотворяване

по друг начин

чрез изгаряне
без оползотво

ряване на
енергия-D10

чрез
обезвреждане

по друг
начин

Отпадък, въведен
в ефективен
процес на

оползотворяване
към 31 декември

на отчетната
година

тон тон тон тон тон тон
11 12 13 14 15 16

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
Други бележки: .........................................................  

Трите имена:.............................................................. .............................................................
/на лице с представителна власт/ /длъжност, подпис и печат/

  
Дата:..........................  

 

Приложение № 20 към чл. 18, ал. 1 и 3(Изм. – ДВ, бр. 82 от 2021 г., в сила от 1.01.2022 г.)
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Приложение № 21 към чл. 16, ал. 5(Изм. – ДВ, бр. 82 от 2021 г., в сила от 1.10.2021 г.)
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Приложение № 22 към чл. 17, ал. 1, т. 2(Изм. – ДВ, бр. 51 от 2019 г.)

  ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ/ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ИЗЛЯЗЛО ОТ УПОТРЕБА               ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ (ИУЕЕО)                            ЗА ............. ГОДИНАI. ДАННИ ЗА ЮРИДИЧЕСКОТО ЛИЦЕ:Юридическо лице/едноличен търговец: ....................... ЕИК: ....................Документ по чл. 35 ЗУО: .............................................................Адрес на управлението: Община: ................. Населено място: ............. ЕКАТТЕ: .....................                                                             

Данни за лицето от името и за сметка на което е третирано ИУЕЕО за 
изпълнение целите по оползотворяване и рециклиране:

Име на
индивидуалиста/организация

по оползотворяване
ЕИК

Документ
съгласно

чл. 81 ЗУО

Категория
съгласно

приложение №
3

Произход

Количество
рециклиране оползотворяване

тон тон

1 2 3 4 5 6 7
 
 

 

Забележки:

В колони 1, 2 и 3 се попълват данните за организацията и/или индивидуално 
изпълняващо задълженията си лице, с което фирмата има сключен договор за 
изпълнение на целите по оползотворяване/рециклиране от Наредбата за ИУЕЕО.

Колона 5 – попълва се 01 – за бита; 02 – извън бита.

II. ОБЩ О КОЛИЧЕСТВО ИУЕЕО:

Код
на

отпа-
дъка

Категория
съгласно

приложение
№ 3

ПроизходМаркировка

Налично
ИУЕЕО
към 1

януари на
отчетната

година

Общо
количество,

прието
ИУЕЕО през
отчетната

година

Общо
количество,
предадено

за
повторно
изполване
като цял

уред

Общо
количество
третирани

Отпадъци, получени
от третиране

предадено
количество

наличност
в края на
отчетния
период

тон тон тон тон тон тон
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 

 

Забележки:

Колона 1 – попълва се код на отпадъка съгласно наредбата по чл. 3, ал. 1 ЗУО.
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Колона 2 – попълва се категория съгласно приложение № 3 от Наредбата за 
излязло от употреба електрическо и електронно оборудване.

Колона 3 – попълва се 01 – за бита; 02 – извън бита.

Колона 4 – попълва се 03 – за маркирано; 04 – за немаркирано.

III. ПРОИЗХОД НА ПРИЕТОТО ИУЕЕО:

Оператори на площадки за съхраняване
(други юридически лица/еднолични

търговци/физически лица)
Код на

отпадъка

Категория
съгласно

приложение
№ 3

Маркировка

Количество на
отпадъка

от
страната

от внос/
пристигане

физическо
лице/юридическо
лице/едноличен

търговец/собствена
площадка/страна

ЕИК
основание за
притежание
на отпадъка

от
бита

извън
бита

от
бита

извън
бита

тон тон тон тон

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 

 

Забележки:

Информацията за отпадъци, получени директно от физически лица, се записват 
на един ред, като в колона 1 се записва "физически лица", а колона 2 не се 
попълва.

При приемане на отпадъци от собствени площадки на фирмата в колона 1 се 
записват номерът и адресът на площадката, а колона 2 не се попълва.

При приемане на отпадъци от друга страна в колона 1 се записва страната, а 
колони 2 и 3 не се попълват.

Колона 3 – попълва се № на документ съгласно чл. 35 ЗУО или лице, при чиято 
дейност се образува отпадъкът, или № на търговец на отпадъци от регистъра на
търговците и брокерите на отпадъци.

Колона 4 – попълва се код на отпадъка съгласно наредбата по чл. 3, ал. 1 ЗУО.

Колона 5 – попълва се категория съгласно приложение № 3 от Наредбата за 
излязло от употреба електрическо и електронно оборудване.

Колона 6 – попълва се 03 – за маркирано; 04 – за немаркирано.

IV.А. ОТПАДЪЦИ, ПОЛУЧЕНИ ОТ ТРЕТИРАНЕ НА ИУЕЕО (ПРЕДВАРИТЕЛНО ТРЕТИРАНЕ):

Категория
съгласно

приложение
№ 3

Отпадъци, образувани от третиране Предадени отпадъци Налични
отпадъци

към 31
декември на
отчетната

година

код на
отпадъка

описание
на

отпадъка

налични
отпадъци към 1

януари на
отчетната

година

общо
получено

количество
от

третиране

количество за:
01 –
транспортиране,
02 – търговец
и/или брокер на
отпадъци,
03 –
рециклиране,
04 –
оползотворяване,
различно от
рециклирането,
05 – изгаряне с
оползотворяване
на енергия,
06 – повторна
употреба,
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07 –
обезвреждане,
08 – изнесен или
изпратен за
рециклиране,
09 – изнесен или
изпратен за
оползотворяване,
различно от
рециклирането,
10 – изнесен или
изпратен за
обезвреждане

тон тон тон тон
1 2 3 4 5 6 7 8

 
        

Забележки:

Колона 1 – попълва се категория съгласно приложение № 3 от Наредбата за 
излязло от употреба електрическо и електронно оборудване.

Колона 2 – попълва се код на отпадъка съгласно наредбата по чл. 3, ал. 1 ЗУО.

IV.Б. ОТПАДЪЦИ, ПОЛУЧЕНИ ОТ ТРЕТИРАНЕ НА ИУЕЕО (ШРЕДИРАНЕ):
(попълват се само отпадъците, получени от шредиране на ИУЕЕО, при наличие на
шредер на площадката)

Категория
съгласно

приложение
№ 3

Отпадъци, образувани от третиране Предадени отпадъци Налични
отпадъци към
31 декември
на отчетната

година

код на
отпадъка

описание
на

отпадъка

налични
отпадъци

към 1 януари
на

отчетната
година

общо
получено

количество
от

третиране

количество за:
01 –
транспортиране,
02 – търговец
и/или брокер на
отпадъци,
03 – рециклиране,
04 –
оползотворяване,
различно от
рециклирането,
05 – изгаряне с
оползотворяване
на енергия,
07 –
обезвреждане,
08 – изнесен или
изпратен за
рециклиране,
09 – изнесен или
изпратен за
оползотворяване,
различно от
рециклирането,
10 – изнесен или
изпратен за
обезвреждане

тон тон тон тон
1 2 3 4 5 6 7 8
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Забележки:

Колона 1 – попълва се категория съгласно приложение № 3 от Наредбата за 
излязло от употреба електрическо и електронно оборудване.

Колона 2 – попълва се код на отпадъка съгласно наредбата по чл. 3, ал. 1 ЗУО.

V. СПИСЪК НА ЛИЦАТА, НА КОИТО СА ПРЕДАДЕНИ ОТПАДЪЦИ ОТ ИУЕЕО:

Юридическо
лице/едноличен

търговец/адрес на
собствена

площадка/страна

ЕИК

Основание
за прите-
жание на
отпадъка

Код на
отпадъка

Описание
на

отпадъка

Количество отпадъчни компоненти,
предадени за:

оползотворяване

обезврежданерецикли-
ране

повторно
използване

друг вид
оползотво-

ряване
тон тон тон тон

1 2 3 4 5 6 7 8 9
 
 
 
 

 

Забележки:

При предаване на отпадъци на собствени площадки на фирмата в колона 1 се 
записват номерът и адресът на площадката, а колона 2 не се попълва.

При предаване на отпадъци на друга страна в колона 1 се записва страната, а 
колона 2 не се попълва.

Колона 3 – попълва се № на документ съгласно чл. 35 ЗУО или № на търговец на
отпадъци от регистъра на търговците и брокерите на отпадъци.

Колона 4 – попълва се код на отпадъка съгласно наредбата по чл. 3, ал. 1 ЗУО.

Други бележки: ................................

Трите имена: ..................................

....................................             .................................

(на лице с представителна власт)                  (длъжност, подпис и печат)

Дата: ..............................

Приложение № 23 към чл. 17, ал. 1, т. 3(Изм. – ДВ, бр. 51 от 2019 г., бр. 30 от 2020 г., в сила от 31.03.2020 г.)

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ/ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ИЗЛЕЗЛИ
ОТ УПОТРЕБА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА (ИУМПС)

ЗА ........... ГОДИНА
I. ДАННИ ЗА ЮРИДИЧЕСКОТО ЛИЦЕ:
Юридическо лице/едноличен търговец: ……………………………………………………….
ЕИК: ………………………………………………………………………………………………
Документ по чл. 35 ЗУО: ……………………………………………………………….………..
Адрес на управлението: ………………………………………………………………….……....
Община: …………………. Населено място: …………………... ЕКАТТЕ: ………....………..

(на населеното място)
Адрес: …………………………………………………………………………………………….
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Местоположение на съоръжението/инсталацията/площадката: …………………….…..……
Община: …………………. Населено място: …………………... ЕКАТТЕ: ……….……..…..

(на населеното място)
Адрес: ………………………………………………………………………………….…………
Телефон за контакти: .................................. Лице за контакти: ……………………………….
Имейл: ……………………………………………………………………………………………
Данни за лицето, от името и за сметка на което са третирани ИУМПС за изпълнение на целите по
повторна употреба и оползотворяване и повторна употреба и рециклиране:
1.1. Третирани ИУМПС за изпълнение на целите по чл. 8, ал. 2, т. 1 и 2

Име на
индивидуалиста/
организация по

оползотворяване

ЕИК

Документ
съгласно

чл. 81
ЗУО

Количество ИУМПС
повторна употреба*

и рециклиране
повторна употреба и

оползотворяване
брой тон брой тон

1 2 3 4 5 6 7
 
 
 
1.2. Третирани ИУМПС за изпълнение на целите по чл. 8, ал. 2, т. 3 и 4

Име на индивидуалиста/
организация по оползотворяване ЕИК

Документ
съгласно

чл. 81 ЗУО

Количество ИУМПС
повторна употреба*
и рециклиране

повторна употреба
и оползотворяване

брой тон брой тон
1 2 3 4 5 6 7

 
 

1.3. Третирани ИУМПС за изпълнение на целите по чл. 8, ал. 2, т. 3 и 5

Име на индивидуалиста/организация
по

оползотворяване
ЕИК

Документ
съгласно

чл. 81
ЗУО

Количество ИУМПС
повторна
употреба*

и рециклиране

повторна
употреба

и оползотворяване
брой тон брой тон

1 2 3 4 5 6 7
 
 
 
 
 
Забележки:
В колони 1, 2 и 3 се попълват данните за организацията и/или индивидуално изпълняващо
задълженията си лице, с което фирмата има сключен договор за изпълнение на целите по повторна
употреба и оползотворяване/повторна употреба и рециклиране от Наредбата за ИУМПС.
* Повторната употреба се изчислява по следния начин: От теглото на моторното превозно средство
(масата на МПС от свидетелството за регистрация, част I, позиция G) се изважда теглото на
отделените материали и компоненти, предадени за рециклиране, друг вид оползотворяване или
обезвреждане.
II. ОБЩ О КОЛИЧЕСТВО ИУМПС:
2.1. Общо количество ИУМПС, образувани от категориите L, M1 и N1 по чл. 2, ал. 1, т. 1 от НИУМПС

Код
на

отпадъка

Наличност на
ИУМПС към 1

януари на
отчетната

година

Общо
количество

приети
ИУМПС през
отчетната

година

Общо
количество
третирани

ИУМПС

Общо количество на
отпадъци, образувани от
дейността по подготовка

преди оползотворяване или
обезвреждане

Наличност
на ИУМПС

към 31
декември на
отчетната

година

предадени
отпадъци

–
количество

общо
наличност на
отпадъци в

края на
отчетната

година
брой тон брой тон брой тон брой тон брой тон брой тон

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
160104*
160106

2.2. Общо количество ИУМПС, образувани от категориите M2 и M3 по чл. 2, ал. 1, т. 2 от
НИУМПС
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Код
на

отпадъка

Наличност
на ИУМПС

към 1
януари на
отчетната

година

Общо
количество

приети
ИУМПС през
отчетната

година

Общо
количество
третирани

ИУМПС

Общо количество на отпадъци,
образувани от дейността по

подготовка преди
оползотворяване или

обезвреждане

Наличност
на ИУМПС

към 31
декември

на
отчетната

година

предадени
отпадъци

–
количество

общо наличност
на отпадъци в

края на отчетната
година

брой тон брой тон брой тон брой тон брой тон брой тон
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

160104*
160106

2.3. Общо количество ИУМПС, образувани от категориите N2 и N3 по чл. 2, ал. 1, т. 2 от
НИУМПС

Код на
отпадъка

Наличност на
ИУМПС към 1

януари на
отчетната

година

Общо
количество

приети
ИУМПС през
отчетната

година

Общо
количество
третирани

ИУМПС

Общо количество на
отпадъци, образувани от
дейността по подготовка

преди оползотворяване или
обезвреждане

Наличност
на ИУМПС

към 31
декември

на
отчетната

година

предадени
отпадъци

–
количество

общо наличност
на отпадъци в

края на
отчетната

година
брой тон брой тон брой тон брой тон брой тон брой тон

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
160104*
160106

III. ПРОИЗХОД НА ПРИЕТИТЕ ИУМПС:
3.1. Приети ИУМПС, образувани от категориите L, M1 и N1 по чл. 2, ал. 1, т. 1 от НИУМПС

Оператори на площадки за събиране и съхраняване
(други юридически лица/еднолични търговци/физически

лица) Код на
отпадъка

Количество ИУМПС
от

страната
от

внос/пристигане

брой тон брой тонфизическо лице/юридическо
лице/едноличен

търговец/собствена
площадка/страна

ЕИК
основание за

притежание на
отпадъка

1 2 3 4 5 6 7 8
  
3.2. Приети ИУМПС, образувани от категориите M2 и M3 по чл. 2, ал. 1, т. 2 от НИУМПС

Оператори на площадки за събиране и съхраняване
(други юридически лица/еднолични търговци/физически

лица) Код на
отпадъка

Количество ИУМПС
от

страната
от

внос/пристигане

брой тон брой тонфизическо лице/юридическо
лице/едноличен

търговец/собствена
площадка/страна

ЕИК
основание за

притежание на
отпадъка

1 2 3 4 5 6 7 8
 
3.3. Приети ИУМПС, образувани от категориите N2 и N3 по чл. 2, ал. 1, т. 2 от НИУМПС

Оператори на площадки за събиране и съхраняване
(други юридически лица/еднолични търговци/физически

лица) Код на
отпадъка

Количество ИУМПС
от

страната
от

внос/пристигане

брой тон брой тонфизическо лице/юридическо
лице/едноличен

търговец/собствена ЕИК
основание за

притежание на
отпадъка
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площадка/страна1 2 3 4 5 6 7 8
 
Забележки:
Информацията за отпадъци, получени директно от физически лица, се записва на един ред, като в
колона 1 се записва „физически лица“, а колона 2 не се попълва.
При приемане на отпадъци от собствени площадки на фирмата в колона 1 се записват номерът и
адресът на площадката, а колона 2 не се попълва.
При приемане на отпадъци от друга страна в колона 1 се записва страната, а колони 2 и 3 не се
попълват.
Колона 3 – попълва се № на документ съгласно чл. 35 ЗУО или лице, при чиято дейност се образува
отпадъкът, или № на търговец на отпадъци от регистъра на търговците и брокерите на отпадъци.
Колона 4 – попълва се кодът на отпадъка съгласно наредбата по чл. 3, ал. 1 ЗУО.
IV.А. ОТПАДЪЦИ, ПОЛУЧЕНИ ОТ ТРЕТИРАНЕ НА ИУМПС по чл. 2, ал. 1, т. 1 от категориите L, M1 и N1
(РАЗКОМПЛЕКТУВАНЕ):

Отпадъци, образувани от дейности по подготовка
преди оползотворяване или обезвреждане Предадени отпадъци Налични

отпадъци
към 31

декември
на

отчетната
година

код на
отпадъка

описание
на

отпадъка

налични
отпадъци към 1

януари на
отчетната

година

образувани
отпадъци –
количество

количество

за:
01 –
транспортиране,
02 – търговец
и/или брокер на
отпадъци,
03 –
рециклиране,
04 –
оползотворяване,
различно от
рециклирането,
05 – изгаряне с
оползотворяване
на енергия,
06 – повторна
употреба,
07 –
обезвреждане,
08 – изнесен или
изпратен за
рециклиране,
09 – изнесен или
изпратен за
оползотворяване,
различно от
рециклирането,
10 – изнесен или
изпратен за
обезвреждане

тон тон тон тон

1 2 3 4 5 6 7
 
 
 
 
Забележка. Колона 1 – попълва се код на отпадъка съгласно наредбата по чл. 3, ал. 1 ЗУО.
IV.А.А. ОТПАДЪЦИ, ПОЛУЧЕНИ ОТ ТРЕТИРАНЕ НА ИУМПС по чл. 2, ал. 1, т. 2 от категориите M2 и M3
(РАЗКОМПЛЕКТУВАНЕ):

Отпадъци, образувани от дейности по подготовка
преди оползотворяване или обезвреждане Предадени отпадъци Налични

отпадъци
към 31

декември
на

отчетната
година

налични
отпадъци към 1

януари на
отчетната

година

образувани
отпадъци –
количество

количество

за:
01 –
транспортиране,
02 – търговец
и/или брокер на
отпадъци,
03 –
рециклиране,
04 –
оползотворяване,
различно от
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код на
отпадъка

описание
на
отпадъка

тон тон тон

рециклирането,
05 – изгаряне с
оползотворяване
на енергия,
06 – повторна
употреба,
07 –
обезвреждане,
08 – изнесен или
изпратен за
рециклиране,
09 – изнесен или
изпратен за
оползотворяване,
различно от
рециклирането,
10 – изнесен или
изпратен за
обезвреждане

тон

1 2 3 4 5 6 7
 
 
 
 
Забележка. Колона 1 – попълва се код на отпадъка съгласно наредбата по чл. 3, ал. 1 ЗУО.
IV.А.А.A. ОТПАДЪЦИ, ПОЛУЧЕНИ ОТ ТРЕТИРАНЕ НА ИУМПС по чл. 2, ал. 1, т. 2 от категориите N2 и N3
(РАЗКОМПЛЕКТУВАНЕ):

Отпадъци, образувани от дейности по подготовка
преди оползотворяване или обезвреждане Предадени отпадъци Налични

отпадъци
към 31

декември
на

отчетната
година

код на
отпадъка

описание
на

отпадъка

налични
отпадъци към 1

януари на
отчетната

година

образувани
отпадъци –
количество

количество

за:
01 –
транспортиране,
02 – търговец
и/или брокер на
отпадъци,
03 –
рециклиране,
04 –
оползотворяване,
различно от
рециклирането,
05 – изгаряне с
оползотворяване
на енергия,
06 – повторна
употреба,
07 –
обезвреждане,
08 – изнесен или
изпратен за
рециклиране,
09 – изнесен или
изпратен за
оползотворяване,
различно от
рециклирането,
10 – изнесен или
изпратен за
обезвреждане

тон тон тон тон

1 2 3 4 5 6 7
 
 
 
 
Забележка. Колона 1 – попълва се код на отпадъка съгласно наредбата по чл. 3, ал. 1 ЗУО.
IV.Б. ОТПАДЪЦИ, ПОЛУЧЕНИ ОТ ТРЕТИРАНЕ НА ИУМПС (ШРЕДИРАНЕ) по чл. 2, ал. 1, т. 1 от
категориите L, M1 и N1:
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(попълват се само отпадъците, получени от шредиране на ИУМПС, при наличие на шредер на
площадката)

Отпадъци, образувани от дейности по подготовка
преди оползотворяване или обезвреждане Предадени отпадъци Налични

отпадъци
към 31

декември
на

отчетната
година

код на
отпадъка

описание
на

отпадъка

налични
отпадъци към 1

януари на
отчетната

година

образувани
отпадъци –
количество

количество

за:
01 –
транспортиране,
02 – търговец
и/или брокер на
отпадъци,
03 –
рециклиране,
04 –
оползотворяване,
различно от
рециклирането,
05 – изгаряне с
оползотворяване
на енергия,
07 –
обезвреждане,
08 – изнесен или
изпратен за
рециклиране,
09 – изнесен или
изпратен за
оползотворяване,
различно от
рециклирането,
10 – изнесен или
изпратен за
обезвреждане

тон тон тон тон

1 2 3 4 5 6 7
 
 
 
Забележка. Колона 1 – попълва се код на отпадъка съгласно наредбата по чл. 3, ал. 1 ЗУО.
IV.Б.Б. ОТПАДЪЦИ, ПОЛУЧЕНИ ОТ ТРЕТИРАНЕ НА ИУМПС (ШРЕДИРАНЕ) по чл. 2, ал. 1, т. 2 от
категориите M2 и M3:
(попълват се само отпадъците, получени от шредиране на ИУМПС, при наличие на шредер на
площадката)

Отпадъци, образувани от дейности по подготовка
преди оползотворяване или обезвреждане Предадени отпадъци Налични

отпадъци
към 31

декември
на

отчетната
година

код на
отпадъка

описание
на

отпадъка

налични
отпадъци към 1

януари на
отчетната

година

образувани
отпадъци –
количество

количество

за:
01 –
транспортиране,
02 – търговец
и/или брокер на
отпадъци,
03 –
рециклиране,
04 –
оползотворяване,
различно от
рециклирането,
05 – изгаряне с
оползотворяване
на енергия,
07 –
обезвреждане,
08 – изнесен или
изпратен за
рециклиране,
09 – изнесен или
изпратен за
оползотворяване,
различно от
рециклирането,

тон тон тон тон
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10 – изнесен или
изпратен за
обезвреждане

1 2 3 4 5 6 7
 
 
 
Забележка. Колона 1 – попълва се код на отпадъка съгласно наредбата по чл. 3, ал. 1 ЗУО.
IV.Б.Б.Б. ОТПАДЪЦИ, ПОЛУЧЕНИ ОТ ТРЕТИРАНЕ НА ИУМПС (ШРЕДИРАНЕ) по чл. 2, ал. 1, т. 2 от
категориите N2 и N3:
(попълват се само отпадъците, получени от шредиране на ИУМПС, при наличие на шредер на
площадката)

Отпадъци, образувани от дейности по подготовка
преди оползотворяване или обезвреждане Предадени отпадъци Налични

отпадъци
към 31

декември
на

отчетната
година

код на
отпадъка

описание
на

отпадъка

налични
отпадъци към 1

януари на
отчетната

година

образувани
отпадъци –
количество

количество

за:
01 –
транспортиране,
02 – търговец
и/или брокер на
отпадъци,
03 –
рециклиране,
04 –
оползотворяване,
различно от
рециклирането,
05 – изгаряне с
оползотворяване
на енергия,
07 –
обезвреждане,
08 – изнесен или
изпратен за
рециклиране,
09 – изнесен или
изпратен за
оползотворяване,
различно от
рециклирането,
10 – изнесен или
изпратен за
обезвреждане

тон тон тон тон

1 2 3 4 5 6 7
 
 
 
 
 
Забележка. Колона 1 – попълва се код на отпадъка съгласно наредбата по чл. 3, ал. 1 ЗУО.
V. СПИСЪК НА ЛИЦАТА, НА КОИТО СА ПРЕДАДЕНИ ОТПАДЪЦИТЕ ОТ ТРЕТИРАНЕ НА ИУМПС:

Юридическо
лице/едноличен
търговец/адрес

на собствена
площадка/страна

ЕИК

Основание
за

притежание
на отпадъка

Код
на

отпа-
дъка

Опи-
са-
ние
на

отпа-
дъка

Предадени за:
оползотворяване чрез:

реци-
клиране

повторна
употреба

изгаряне с
оползотворяване

на енергията

друг вид
оползот
воряване

тон тон тон тон
1 2 3 4 5 6 7 8 9

 
 
 
 
 
Колона 4 – попълва се код на отпадъка съгласно наредбата по чл. 3, ал. 1 ЗУО.
При предаване на отпадъци на собствени площадки на фирмата в колона 1 се записват номерът и
адресът на площадката, а колона 2 не се попълва.
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При предаване на отпадъци на друга страна в колона 1 се записва страната, а колона 2 не се
попълва.
Колона 3 – попълва се № на документ съгласно чл. 35 ЗУО или № на търговец на отпадъци от
регистъра на търговците и брокерите на отпадъци.
Други бележки: …………………………………………………………………………………
Трите имена: …………………………………………………………………………………….
.................................................................. …………….………………………………

(на лице с представителна власт) (длъжност, подпис и печат)
Дата: ..........................

 

Приложение № 24 към чл. 17, ал. 1, т. 4

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ/ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТРАБОТЕНИ
МАСЛА (ОМ)

ЗА …….. ГОДИНА

 
I. ДАННИ ЗА ЮРИДИЧЕСКОТО ЛИЦЕ:                                               
Юридическо лице/ едноличен търговец: ........................................ЕИК: .....................................
                                                              
Документ по чл. 35 ЗУО: ..........................................................
                                                                                                                            
Адрес на управлението:                                                         
Община: ...........................Населено място:....................................ЕКАТТЕ :............................
                                                                         /на населеното място/
Адрес: ..................................................................................................................................
 
Местоположение на съоръжението/ инсталацията/площадката:   
Община: ............................Населено място:...................................ЕКАТТЕ :...........................
                                                                     /на населеното място/
Адрес: ..............................................................................................                               
Телефон за контакти: ..................................Лице за контакти: .........................................  
имейл:..................................................................
 Данни за лицето от името и за сметка, на което са третирани OМ за изпълнение целите по
оползотворяване:

 

Име на индивидуалиста/
организация по оползотворяване

ЕИК Документ съгласно чл.81 ЗУО Количество
ОМ

тон
1 2 3 4

    
    
Забележки: 
В колони 1, 2 и 3 се попълват данните за организацията и/или индивидуално изпълняващо
задълженията си лице, с което фирмата има сключен договор за изпълнение на целта по
оползотворяване по Наредбата за отработени масла и отпадъчни нефтопродукти
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II. ПРОИЗХОД НА ПРИЕТИТЕ ОМ:  

  

Физическо
лице/

юридическо
лице/

едноличен
търговец
/собствена
площадка/

страна

ЕИК Основание
за

притежание
на отпадъка

Код на
отпадъка

Наименование
на отпадъка

Количество  

от страната от внос/
пристигане  

тон тон

 

1 2 3 4 5 6 7  

        

        

Забележки:
Информацията за отпадъци получени директно от физически лица, се записва на един ред, като
в колона 1 се записва "физически лица", а колона 2 не се попълва
При приемане на отпадъци от собствени площадки на фирмата в колона 1 се записва номера и
адреса на площадката,,  а колона 2 не се попълва
При приемане на отпадъци от друга страна в колона 1 се записва страната, а колони 2 и 3 не се
попълват  
Колона 3 - попълва се № на документ съгласно чл. 35 ЗУО или лице, при чиято дейност се
образува отпадъка или № на търговец на отпадъци от регистъра на търговеците и брокерите на
отпадъци
Колона 4 и 5 - попълва се код и наименование на отпадъка съгласно наредбата по чл.3, ал.1
ЗУО
 
III. КОЛИЧЕСТВО ОПОЛЗОТВОРЕНИ ОТРАБОТЕНИ МАСЛА

 

Код на
отпадъка

Наименование
на отпадъка

Наличен
отпадък

към
1 януари

на
отчетната

година

Получен
отпадък

през
отчетната

година

Оползотворени чрез:

отчетната

регенериране
 
 

изгаряне с
оползотворяване

на енергия

други
методи

тон тон тон тон тон
1 2 3 4 5 6 7

        
        

Забележки:
Колона 1и 2 – попълва се код и наименование на отпадъка съгласно наредбата по чл. 3, ал. 1 ЗУО  

IV. СПРАВКА ЗА ПОЛУЧЕНИТЕ ПРОДУКТИ В РЕЗУЛТАТ ОТ ДЕЙНОСТТА ПО РЕГЕНЕРИРАНЕ НА
ОТРАБОТЕНИ МАСЛА
Вид и капацитет на съоръженията………………………….. 
(изброяват се по видове и капацитет) 
Общо количество регенерирани отработени масла…………………………тон
Общо количество получени продукти...............................................................тон
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Получени продукти, в резултат
на регенерирането:

Стандарт за
съответствие

Количество на
реализираните

продукти

Складови
наличности към 31

декември на
отчетната година

 

тон тон  

1 2 3 4  

1. Базови масла     

 - типове  ..............................     

     

2. Други     

     

     

V. СПИСЪК НА ЛИЦАТА, НА КОИТО СА ПРЕДАДЕНИ ПОЛУЧЕНИТЕ ОТПАДЪЦИ ОТ
ТРЕТИРАНЕ НА ОМ  

  

Юридическо лице/
едноличен търговец /
адрес на собствена
площадка /страна

ЕИК Основание за
притежание на

отпадъка

Код на
отпадъка

Наименование
на отпадъка

Количество  

тон
 

1 2 3 4 5 6  

       

       

Забележки:
При предаване на отпадъци на собствени площадки на фирмата в колона 1 се записва номера и
адреса на площадката, а колона 2 не се попълва  
При предаване на отпадъци на друга страна в колона 1 се записва страната, а колона 2 не се
попълва
Колона 3 - попълва се № на документ съгласно чл. 35 ЗУО или № на търговец  на отпадъци от
регистъра на търговеците и брокерите на отпадъци
Колона 4 и 5 - попълва се код и наименование на отпадъка съгласно Наредбата по чл.3, ал.1
ЗУО
 
Други бележки:……………………………………..    
 
Трите имена:.....................................                           .............................................................
                   /на лице с представителна власт/                     /длъжност, подпис и печат/
 
Дата:..........................                                                                 

 

Приложение № 25 към чл. 17, ал. 1, т. 5

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ/ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ИЗЛЕЗЛИ ОТ
УПОТРЕБА ГУМИ (ИУГ)  

ЗА  ........... ГОДИНА  

I. ДАННИ ЗА ЮРИДИЧЕСКОТО ЛИЦЕ:                                                
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Юридическо лице/ едноличен търговец:.......................................      ЕИК:...............................  

                                                               

Документ по чл. 35 ЗУО:….................................................                                     

Адрес на управлението:                                                

Община:........................Населено място:............................ЕКАТТЕ :..........................  

                                                                         /на населеното място/  

Местоположение на съоръжението/инсталацията/площадката:  

Община:............................Населено място:.............................ЕКАТТЕ :...........................  

                                                                      /на населеното място/  

Адрес:   ..................................................................................................................................         

Телефон за контакти:..................................Лице за контакти:.........................................      

имейл:..................................................................  

Данни за лицето от името и за сметка на което са оползотворени ИУГ:  

 Име на лицето
изпълняващо

задълженията си
индивидуално/
организация по

оползотворяване

ЕИК Документ съгласно чл.81
ЗУО

Количество
ИУГ

 

  

  

 тон  

 1 2 3 4  

      

      

Забележки: В колони 1, 2 и 3 се попълват данните за организацията и/или индивидуално
изпълняващо задълженията си лице, с което фирмата има сключен договор за изпълнение
на целите по чл.8, ал.1 от Наредбата за изискванията за третиране на излезли от употреба
гуми
 
II. ПРОИЗХОД НА ПРИЕТИТЕ ИУГ:

 

 
 

 Физическо лице/
юридическо лице/

едноличен
търговец /собствена

площадка/ страна

ЕИК Основание за
притежание на

отпадъка

Количество

 
от страната от внос/

пристигане
 тон тон

 1 2 3 4 5
      
      
Забележки:
Информацията за отпадъци получени директно от физически лица, се записва на един ред,
като в колона 1 се записва "физически лица", а колона 2 не се попълва
При приемане на отпадъци от собствени площадки на фирмата в колона 1 се записва
номера и адреса на площадката,  а колона 2 не се попълва
При приемане на отпадъци от друга страна в колона 1 се записва страната, а колони 2 и 3
не се попълват  
Колона 3 - попълва се № на документ съгласно чл. 35 ЗУО или лице, при чиято дейност се
образува отпадъка или № на търговец на отпадъци от регистъра на търговеците и
брокерите на отпадъци
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III. КОЛИЧЕСТВО ОПОЛЗОТВОРЕНИ ИУГ
 

Наличен отпадък към 1 януари на
отчетната година

Получен
отпадък

през
отчетната

година

Отпадък,
въведен в
ефективен
процес на

оползотворяване
към 31 декември
на предходната

година

Отпадък не
въведен в
ефективен
процес на

оплзотворяване
към 31

декември на  
предходната

година

регенериране изгаряне с
оползотворяване

на енергия

преработка с
цел

получаване
на крайни

продукти или
на суровини

за
производство

на крайни
продукти

тон тон тон тон тон тон
1 2 3 4 5 6

      
      

 

IV. СПИСЪК НА ЛИЦАТА, НА КОИТО СА ПРЕДАДЕНИ ПОЛУЧЕНИТЕ ОТПАДЪЦИ ОТ
ТРЕТИРАНЕ НА ИУГ:

 
Юридическо

лице/
едноличен

търговец / адрес
на собствена

площадка
/страна

ЕИК Основание за
притежание 

на обекта

Код на
отпадъка

Наименование
на отпадъка

Количество

тон

1 2 3 4 5 6
      
      

 

Забележки:
При предаване на отпадъци на собствени площадки на фирмата в колона 1 се записва
номера и адреса на площадката, а колона 2 не се попълва  
При предаване на отпадъци на друга страна в колона 1 се записва страната, а колони 2 не
се попълва
Колона 3 - попълва се № на документ съгласно чл. 35 ЗУО или № на търговец на отпадъци
от регистъра на търговеците и брокерите на отпадъци
Колона 4 и 5 - попълва се код и наименование на отпадъка съгласно Наредбата по чл.3,
ал.1 ЗУО
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Други бележки: ...........................................................
Трите имена:.............................................                   ....................................................
                /на лице с представителна власт/                       /длъжност, подпис и печат/
Дата:..........................                                       

Приложение № 26 към чл. 17, ал. 3

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ НА НЕГОДНИ ЗА УПОТРЕБА БАТЕРИИ И
АКУМУЛАТОРИ (НУБА)  

 ЗА ............ ГОДИНА  

I. ДАННИ ЗА ЮРИДИЧЕСКОТО ЛИЦЕ:                                                

Юридическо лице/ едноличен търговец:...........................................ЕИК:............................  

Документ по чл. 35 ЗУО:..........................................................  

Адрес на управлението:                                                

Община:...........................Населено място:...................................ЕКАТТЕ :............................  

Адрес:   ..................................................................................................................................  

Местоположение на съоръжението/инсталацията/площадката:  

Община:............................Населено място:.................................ЕКАТТЕ :...........................  

                                                                   /на населеното място/  

Адрес:   .................................................................................................................................  

Телефон за контакти:..................................Лице за контакти:.........................................  

имейл:..................................................................  

Данни за лицето от името и за сметка, на което са третирани НУБА за изпълнение целите по
рециклиране:       

  

 Име на индивидуалиста/
организация по

оползотворяване

ЕИК Документ съгласно
чл.81 ЗУО

Вид на
НУБА

Количество
НУБА

  

   

   

 тон   

 1 2 3 4 5   

        

        

Забележки:                                                                                          
В колони 1, 2 и 3 се попълват данните за организацията и/или индивидуално изпълняващо
задълженията си лице, с което фирмата има сключен договор за изпълнение на целите по
рециклиране от Наредбата за НУБА          
II. ПРОИЗХОД НА ПРИЕТИТЕ НУБА:

 

 Физическо
лице/

юридическо
лице/

едноличен
търговец
/собствена
площадка/

страна

ЕИК Основание
за

притежание
на отпадъка

Код на
отпадъка

Вид на
НУБА

Тип на НУБА
в зависимост
от химичния

им състав

Количество на отпадъка
тон

 от
страната

от внос/
пристигане

 

тон тон
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 1 2 3 4 5 6 7 8
         
         
          
Забележки:  

Информацията за отпадъци получени директно от физически лица, се записва на един ред,
като в колона 1 се записва "физически лица", а колона 2 не се попълва  

При приемане на отпадъци от собствени площадки на фирмата в колона 1 се записва номера
и адреса на площадката,  а колона 2 не се попълва  

При приемане на отпадъци от друга страна в колона 1 се записва страната, а колони 2 не се
попълва  

Колона 3 - попълва се № на документ съгласно чл. 35 ЗУО или лице, при чиято дейност се
образува отпадъка , като изрично се упоменава произхода на отпадъка – 1.от бита или 2.извън
бита, освен в случайте когато отпадъка се получава от лице извършващо дейности по
събиране и транспортиране или събиране и съхраняване на отпадъци Колона 4 - попълва се
кода на отпадъка съгласно Наредбата по чл.3, ал.1 ЗУО

 

Колона 5 – попълва се попълва се едно от следните: 1 - портативни; 2 - автомобилни; 3 –
индустриални  

Колона 6 - попълва се типа на НУБА - например: оловно - кисели; никел - кадмиеви; литиеви
- йонни; никел - метал хидридни; и т.н.  

Други бележки:.........................................................       

Трите имена:........................................                            .................................................  

/на лице с представителна власт/                                /длъжност, подпис и печат/  

Дата:..........................                                           

 

Приложение № 27 към чл. 28, ал. 2, т. 2

Информация за въведените в експлоатация инсталации за оползотворяване или
обезвреждане на отпадъци (с изключение на депа)

 и такива с прекратена дейност
за месец................година.........на територията на РИОСВ............                  

I.                    ДАННИ ЗА ФИРМАТА
 

Номер ЕИК Име на
фирмата

Нас.място ЕКАТТЕ Адрес Пощенски
код

Лице за
контакти Телефон

1 2 3 4 5 6 7 8
         

 
II        ДАННИ ЗА ИНСТАЛАЦИЯТА

 

Номер Наименование Вид Подвид Технология Нас.място ЕКАТТЕ Адрес Площадка
/ РИОСВ дължина

1 2 3 4 5 6 7 8 9
         

  
Други бележки:..........................................................     
Трите имена:.............................................                           ...............................................
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/на лице с представителна власт/                            /длъжност, подпис и печат/
Дата:..........................

 

Приложение № 28 към чл. 19, ал. 1

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ПОДГОТОВКА ПРЕДИ ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ ИЛИ
ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ, КАКТО И ЗА ПРОИЗВЕДЕНИТЕ

РЕЦИКЛИРАНИ СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ
ЗА ................ГОДИНА

I. ДАННИ ЗА ЮРИДИЧЕСКОТО ЛИЦЕ:                                               
Юридическо лице/ едноличен търговец:.............................................ЕИК:.................................
Документ по чл. 35 ЗУО:..................................................                                    
Адрес на управлението:                                               
Община:...........................Населено място:...........................ЕКАТТЕ :............................
                                                                  /на населеното място/
Адрес:   ..................................................................................................................................
Местоположение на съоръжението/инсталацията/площадката:
Община:............................Населено място:..........................ЕКАТТЕ :...........................
                                                                   /на населеното място/
Адрес:   ..................................................................................................................................    
Телефон за контакти:..................................Лице за контакти:.........................................       
имейл:..................................................................
Описание на съоръжението/инсталацията/площадката............................................................
Общо количество на оползотворените или рециклирани СО ......................тон
II. КОЛИЧЕСТВО ТРЕТИРАНИ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ

Код на
отпадъка

Наименование
на отпадъка

Наличен
отпадък
към 1

януари на
отчетната

година

Приети
отпадъци

Отпадъци, третирани на площадката
Предадени за

оползотворяване
в обратни

насипи

Рециклирани
на площадката,

съгласно
изискванията на

чл.22

Предадени за
изгаряне с

оползотворяване
на  енергия

тон тон тон тон тон
1 2 3 4 5 6
      
      

 

Забележки:
Колона 1 и 2 - попълва се код и наименование на отпадъка съгласно наредбата по чл.3, ал.1
ЗУО
III. СПИСЪК НА ЛИЦАТА, ОТ КОИТО СА ПОЛУЧЕНИ ОТПАДЪЦИТЕ

 

Произход (вид
строителна

дейност)

Код на отпадъка Количество Юридическо лице/
едноличен търговец/

физическо лице/
собствена площадка

ЕИК

тон

1 2 3 4 5
     
     

Забележки:
Колона 1 – попълва се 1-за произход от извършване на строителни и монтажни работи или 2-
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за произход от премахване на строежи
Колона 2 - попълва се код на отпадъка съгласно наредбата по чл.3, ал.1 ЗУО
При получаване на СО директно от физически лица, се записва на един ред, като в колона  4
се записва "физически лица", а колона 5 не се попълва
При получаване на СО от собствени площадки на фирмата в колона 4 се записва номера и
адреса на площадката, а колона 5 не се попълва
 
IV.А СПИСЪК НА ЛИЦАТА, НА КОИТО СА ПРЕДАДЕНИ СО ЗА ВЛАГАНЕ В ОБРАТНИ НАСИПИ

 

Произход (вид
строителна

дейност)

Код на отпадъка Количество Юридическо лице/
едноличен

търговец/ физическо
лице/ собствена

площадка

ЕИК

тон

1 2 3 4 5
     
     

 

Забележки:
Колона 1 – попълва се 1-за произход от извършване на строителни и монтажни работи или 2-
за произход от премахване на строежи
Колона 2 - попълва се код на отпадъка съгласно наредбата по чл.3, ал.1 ЗУО
При предаване на отпадъци директно на физически лица, се записва на един ред, като в
колона  4 се записва "физически лица", а колона 5 не се попълва
При предаване на отпадъци на собствени площадки на фирмата в колона 4 се записва номера
и адреса на площадката, а колона 5 не се попълва
IV.Б СПИСЪК НА ЛИЦАТА, НА КОИТО СА ПРЕДАДЕНИ РЕЦИКЛИРАНИТЕ СО

Произход (вид
строителна

дейност)

Код на отпадъка Количество Юридическо лице/
едноличен търговец/

физическо лице/
собствена площадка

ЕИК

тон

1 2 3 4 5
     
     

Забележки:
Колона 1 – попълва се 1-за произход от извършване на строителни и монтажни работи или
2-за произход от премахване на строежи
Колона 2 - попълва се код на отпадъка съгласно наредбата по чл.3, ал.1 ЗУО
При предаване на отпадъци директно на физически лица, се записва на един ред, като в
колона  4 се записва "физически лица", а колона 5 не се попълва
При предаване на отпадъци на собствени площадки на фирмата в колона 4 се записва
номера и адреса на площадката, а колона 5 не се попълва
 
Други бележки:.........................................................

Трите имена:..........................................                             ..............................................

/на лице с представителна власт/                                 /длъжност, подпис и печат/

Дата:..........................                                                    

Приложение № 29 към чл. 19, ал. 2
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ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ВЛОЖЕНИТЕ РЕЦИКЛИРАНИ СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ
ОТ ОПОЛЗОТВОРЕНИ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ

ЗА ................ГОДИНА
 
 

I. ДАННИ ЗА ЮРИДИЧЕСКОТО ЛИЦЕ:                         
Юридическо лице/ едноличен търговец:...................................            ЕИК:...........................
Документ по чл. 35 ЗУО:................................................                               
Адрес на управлението:                                
Община:.....................Населено място:...........................       ЕКАТТЕ :..........................
                                                                                /на населеното място/
Адрес:   ...............................................................................................                          
Телефон за контакти:..................................Лице за контакти:.........................................       
имейл:..................................................................
II. КОЛИЧЕСТВА НА ВЛОЖЕНИТЕ РЕЦИКЛИРАНИ СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ

 

Вид на рециклираните
строителни материали СО

Описание на приложението
на рециклираните

строителни материали в
проекта

Общо количество на
вложените рециклирани
строителни материали

тон
 1 2 3 
   
   

 

III. СПИСЪК НА ЛИЦАТА, ОТ КОИТО СА ПОЛУЧЕНИ РЕЦИКЛИРАНИТЕ СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ

Произход (вид
дейност по
третиране)

Описание на
рециклираните

строителни
материали

Количество Юридическо лице/
едноличен търговец,
от което са получени

продуктите от
оползотворени СО

ЕИК

тон
1 2 3 4 5

     
     

 

Забележки:
Колона 1 – попълва се 1-за произход от извършване на строително монтажни работи или
2-за произход от премахване на строежи
Колона 2 - попълва се съгласно класификацията на строителните продукти по валидните
технически спецификации
Други бележки:.........................................................
Трите имена:............................................                       ......................................................

/на лице с представителна власт/                          /длъжност, подпис и печат/
Дата:.......................... 

 

Приложение № 30 към чл. 19, ал. 3
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ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ОПОЛЗОТВОРЕНИ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ
В ОБРАТНИ НАСИПИ ЗА ................ГОДИНА

 
I. ДАННИ ЗА ЮРИДИЧЕСКОТО ЛИЦЕ:                               
Юридическо лице/ едноличен търговец:...................................       ЕИК:.............................
Документ по чл. 35 ЗУО:........................................................
Адрес на управлението:                                               
Община:...........................Населено място:.............................ЕКАТТЕ :............................
                                                                           /на населеното място/
Адрес:   ..................................................................................................................................
Местоположение на съоръжението/инсталацията/площадката:
Община:............................Населено място:............................ЕКАТТЕ :...........................
                                                                       /на населеното място/
Адрес:   ..........................................................................................................................         
Телефон за контакти:..................................Лице за контакти:.........................................       
имейл:..................................................................
 
II. КОЛИЧЕСТВО НА ОПОЛЗОТВОРЕНИТЕ ИЛИ РЕЦИКЛИРАНИ СО ПОСТЪПИЛИ В
ОБРАТНИ НАСИПИ

 

Код на отпадъка от група 19 от
Наредба по чл.3, ал.1 ЗУО

Количество на оползотворените СО в обратни
насипи

тон
  
  

 
Общо за годината:.......................................................тон
 
III. СПИСЪК НА ЛИЦАТА, ОТ КОИТО СА ПОЛУЧЕНИ ОТПАДЪЦИТЕ

 

Произход (вид
дейност по
третиране)

Описание на СО Количество СО Юридическо
лице/ едноличен

търговец/
физическо лице,

от което са
получени СО

ЕИК

тон

1 2 3 4 5
     
     

 

Забележки:
Колона 1 – попълва се 1-за произход от извършване на строителни и монтажни работи или
2-за произход от премахване на строежи
Други бележки:.......................................................................
Трите имена:.............................................                       ...................................................
/на лице с представителна власт/                             /длъжност, подпис и печат/
 
Дата:..........................                                                                                                        
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Приложение № 31 към чл. 20, ал. 1

 
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕПОНИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ

ЗА  ...............  ГОДИНА
 
I. ДАННИ ЗА ЮРИДИЧЕСКОТО ЛИЦЕ:                                               
Юридическо лице/ едноличен търговец:..............................................ЕИК:.......................
                                                              
Документ по чл. 35 ЗУО: ................................................
                                                                                   
Адрес на управлението:                                               
Община:...........................Населено място:..............................ЕКАТТЕ :............................
                                                                       /на населеното място/
Местоположение на депото:
Община:..........................Населено място:...............................ЕКАТТЕ :............................
                                                                       /на населеното място/
Адрес:   ..............................................................................................................................
Телефон за контакти:..................................Лице за контакти:.............................................
имейл:...........................................................
 
II. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБЕКТА
1. Собственик на депото:..............................................................ЕИК:..............................
2. Площадка №:.................. Местонахождение:..................................................................
3. Клас депо за:  инертни отпадъци неопасни отпадъци  опасни отпадъци
/маркира се с “Х” едно от посочените/
4. Депо с участъци/клетки за: инертни отпадъци неопасни отпадъци опасни
отпадъци
/маркира се с “Х” в случаите,  когато обектът не може да се отнесе еднозначно към
посочените в т. 3 класове/
5. Заета обща площ...............................дка         Рекултивирана площ.......................дка
6. Участъци/ клетки (попълва се само за депа с участъци/ клетки, ако е попълнена т.4)
№ на участъка/

клетката
Описание Заета площ,

дка
Рекултивирана

площ
Остатъчен
капацитет

дка м3

1 2 3 4 5
     
     
Забележки: Колона 2 – описва се участъците/клетките според вида на депонираните
отпадъци (битови, строителни, производствени, опасни)
 
7. Остатъчен капацитет на обекта:..................................тон  ......................................м3 
 
II. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДЕПОНИРАНИТЕ ОТПАДЪЦИ ПРЕЗ ОТЧЕТНАТА ГОДИНА
1. Произход

Юридическо
лице/

едноличен
търговец /

обслужвана
община

ЕИК Вид Код на
отпадъка

Описание Количество
тон
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1 2 3 4 5 6
      
      
Забележки:
Колона 3 – попълва се "ОО" за опасен, "ПО" за производствен, "БО" за битов и "СО" за
строителен отпадък.
Колона 4 – попълва се код на отпадъка съгласно наредбата по чл.3, ал.1 ЗУО.
Колона 5 – описва се произходът на отпадъка по технологичен процес, включително
описание на:
Площадка за съхраняване
Общинска система за събиране на смесени битови отпадъци
Съоръжения за подготовка преди оползотворяване или обезвреждане
Рециклиращо предприятие
Производствени източници

 
2. Характеристика на депонираните отпадъци

 
Код на

отпадъка
Количество,

тон
Физическо
състояние

Общи
свойства

Свойства
определящи

отпадъка
като опасен

Биоразградимост
(Да/Не)

Клетка/
участък

№

1 2 3 4 5 6 7
       
       

 
Забележки:
Колона 1 – попълва се код на отпадъка съгласно наредбата по чл.3, ал.1 ЗУО
Колона 3 – попълва се съгласно приложената номенклатура: 01 - твърдо;   02 - течно; 03 –
газообразно; 04 - прахообразно;   05 - суспензия;   06 - утайка;   07 - емулсия.
Колона 4 – попълва се съгласно приложената номенклатура: 01 - устойчив; 02 - разтворим;
03 - горим; 04 - миришещ; 05 - друг /опишете/.
Колона 5 – описват  се свойствата на отпадъка, които го определят като опасен, съгласно
наредбата по чл.3, ал.1 ЗУО
Колона 7 – попълва се номера на клетката съгласно т.6.
 
III. ЕКСПЛОАТАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
1. Входящ контрол /описва се/:..........................................................................................
2. Технически характеристики:
 автоматична везна                   охрана                           ограда
 означения и табели                  други /опишете/:..........................................
/маркира се с „Х“/
3. Запръстяване:                Площ.....................дка   Периодиност...............................
4. Натрупани количества отпадъци от началото на експлоатацията:

 
Натрупано количество от

началото на експлоатацията
Участък/ клетка № Средна мощност на

отпадъчното тяло
тон метра
1 2 3
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Забележки:
Колона 2 – попълва се в съответствие с т.6.
Колона 3 – попълва се средната височина на натрупаните отпадъци.
 
5. Наличие на газоотвеждаща система

 газов дренаж                                  вертикални газоотвеждащи кладенци
 контролни шахти                             газоотвеждащи тръби
 система за оползотворяване на метан         система за изгаряне във факел
 система за временно съхранение (резервоар за метан)

/маркира се с „Х“ вида на газоотвеждащата система/
 
6. Количества на метанови емисии:
Общ уловен метан,

м3
Съхранение в

резервоари за метан,
м3

Оползотворен метан,
м3

Изгаряне във факел,
м3

1 2 3 4
    
 Други бележки:......................................................
 
 
Трите имена:.....................................................              ............................................
           /на лице с представителна власт/                   /длъжност, подпис и печат/
 
Дата:..........................                        
 

 

Приложение № 32 към чл. 20, ал. 2

ГОДИШЕН ОТЧЕТ НА РЕГИОНАЛНИТЕ СДРУЖЕНИЯ НА ОБЩИНИТЕ
ЗА.......... ГОДИНА

 
I. ДАННИ НА СДРУЖЕНИЕТО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ
 
Наименование на сдружението:.......................................................................................
Седалище на Сдружението:                                                        
Община:...........................Населено място:...........................ЕКАТТЕ :............................
                                                                      /на населеното място/
Адрес: .............................................................................................................................
Председател на Сдружението:...........................................................................................
Телефон:.......................................................      имейл:.................................................
Лице за контакти:........................................
Телефон за контакти:..................................       имейл:.................................................
Списък на лицата с които всяка община член на сдружението има сключен договор за
изпълнение задълженията на кмета за управление на отпадъците

 

Община ЕИК Юридическо лице/
едноличен търговец ЕИК

Основание за
сключване на

договор
1 2 3 4 5
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Колона 1 и 2– попълва се име и ЕИК на Общината, член на РСО
Колона 3 и 4– попълва се име и ЕИК на Юридическо лице/ едноличен търговец с които
Общината, член на РСО има сключен договор
Колона 5 – попълва се № на документ съгласно чл. 35 ЗУО или № на документ съгласно чл. 81
ЗУО
 
II. ПРОИЗХОД НА ОТПАДЪЦИТЕ:

 

Община Произход
Битови Строителни

Код на
отпадъка тон Код на

отпадъка тон
1 2 3 4 5 6
      
      

 
Забележки:
Колона 2 – произходът на отпадъците :
А  - от системите за разделно събиране на отпадъци от опаковки
Б – от системите за разделно събиране на биоотпадъци
В – от други системи за разделно събиране в т.ч. пунктове, съдове, общински площадки по чл.19,
ал.3, т.11 ЗУО
Г - от обекти по чл.33, ал. 4 ЗУО
Д – от общински системи за събиране на смесени битови отпадъци
Е – от съоръжения за третиране на отпадъци
Ж – производствен неопасен отпадък
З – от системи за разделно събиране на отпадъци по чл.19, ал.3, т.6
Колона 3и 5 - попълва се кода на отпадъка съгласно Наредбата по чл.3, ал.1 ЗУО
 
1. Битови отпадъци

 

Община
Биоразградими, в т.ч: За оползотворяване За обезвреждане

Код на
отпадъка

биоотпадъци Други
биоразградими

Код на
отпадъка количество Код на

отпадъка количество

тон  тон  тон тон  тон
1 2 3 4 5 6 7 8

       
       

 
Забележки:
Колона 2, 5 и 7 - попълва се код на отпадъка съгласно наредбата по чл.3, ал.1 ЗУО
 
2. Строителни отпадъци

 

Община
За оползотворяване За обезвреждане

Код на отпадъка тон Код на отпадъка тон
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1 2 3 4 5
     
     

 
Забележки:
Колона 2 и 4 - попълва се код на отпадъка съгласно наредбата по чл.3, ал.1 ЗУО
 
III. ПРЕДАДЕНИ ОТПАДЪЦИ

 

Юридическо
лице/

едноличен
търговец

ЕИК

Основание
за

притежание
на отпадъка Местонахождение

Код на
отпадъка

Общо
количество
предаден

за
повторна
употреба

Предаден отпадък
Количество Дейност

третиране

населено
място ЕКАТТЕ тон тон

1 2 3 4 5 6 7 8
        
        

 
Забележки:
Колона 3- попълва се № на документ съгласно чл. 35 ЗУО или № на търговец на отпадъци
от регистъра на търговеците и брокерите на отпадъци
Колона 6 - попълва се код на отпадъка съгласно наредбата по чл.3, ал.1 ЗУО
Колона 9 - попълва се дейноста по третиране съгласно Приложение 1 към §
1, т.11 и Приложение 2 към § 1, т. 13 ЗУО
 
IV. ДАННИ ЗА ПРЕДПРИЕТИТЕ МЕРКИ ЗА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА
БИОРАЗГРАДИМИ ОТПАДЪЦИ
1. Система за събиране на биоразградими отпадъци

 

 
Община

Общ брой
домакинства
на
територията
на общината

Домакинства
включени в
системи за

събиране на
боиразградими

отпадъци

градински и паркови отпадъци в т.ч:

Бележки

брой %

от системите за
събиране, чрез
доставяне от
населението
(общински

площадки за
разделно

събиране на
отпадъците от
домакинствата)

За домашно
компостиране

От
система

за
събиране

на
отпадъци

от
домовете

1 2 3 4 5 6 7 8
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Забележки:
Колона 3 и 4 – попълва се включително подобни институции като ресторанти, магазини,
зелени пазари, обслужвани от общинската система за разделно събиране на биологични
отпадъци
Колона 4 – записва се процентното съотношение на Колона 3 към Колона 2
 
2. Мерките, предприети за насърчаване и улесняване на домашното компостиране,
включително мерки за повишаване на обществената осведоменост и образователни мерки,
особено в населени места и райони, където поради вида на населеното място има нисък
процент на покритие с разделно събиране за битови биоотпадъци от домакинствата.
 
2.1.Общи мерки, предприети от Сдружението за управление на отпадъците

 

Регион за
управление на

отпадъците
Предприети мерки

1 2
  
  

 
2.2. Мерки, предприети от общината

 

Община Предприети мерки

1 2
  
  

 
Други бележки:.......................................................
 
Трите имена:.......................................................               .........................................
/на лице с представителна власт/                                /длъжност, подпис и печат/
 
Дата:..........................                                                           

 

Приложение № 33 към чл. 20, ал. 3

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА КОМПОСТИРАНЕ, АНАЕРОБНО РАЗГРАЖДАНЕ И
МЕХАНИЧНО-БИОЛОГИЧНО ТРЕТИРАНЕ (МБТ) НА БИООТПАДЪЦИ

ЗА …………..….ГОДИНА
 
I. ДАННИ ЗА ЮРИДИЧЕСКОТО ЛИЦЕ:                                            
Юридическо лице/ едноличен търговец:..............................................................................
ЕИК:.....................................
                                                              
Документ по чл. 35 ЗУО: ...................................................................................................
                                                                        

 стр. 81 от 110Информационна система АПИС
https://web.apis.bg



Адрес на управлението:                                               
Община:...........................Населено място:.............................ЕКАТТЕ :............................
                                                                       /на населеното място/
Местоположение на съоръжението/инсталацията/площадката:
Община:............................Населено място:.............................ЕКАТТЕ :...........................
                                                                      /на населеното място/
Адрес:   ........................................................................................................................... 
Телефон за контакти:..................................Лице за контакти:...........................................
имейл:..................................................................
 
Списък на съоръженията за компостиране/ анаеробно разграждане/ МБТ

 

Номер на
площадката

Местоположение на
площадката

Вид дейност по
третиране

Категория на
биологичното

третиране
1 2 3 4

    
    

 
Забележки:
Колона 3 – попълва се дейноста по третиране съгласно Приложение 1 към §
1, т.11
Колона 4 – попълва се:
1 – за компостиране на биоотпадъци;
                        2 – за компостиране на утайки от отпадъчни води
                        3 – за анаеробно разграждане на биоотпадъци
                        4 – за производство на стабилизирана органична фракция от МБТ
 
II. ДАННИ ЗА СЪОРЪЖЕНИЕТО
Забележка: раздел II се попълва за всяка площадка
1.       Номер на площадката......................     
2.       Адрес на площадката:…………………………………………..
3.       Описание на
съоръжението/инсталацията:..............................................................................................
4.       Дейност по третиране:...........................................Код: R .........../D ...................
/попълва се код и наименование съгласно Приложение 2 към § 1, т. 13 и Приложение 1
към § 1, т.. 11 ЗУО/
 
Описание:
   Компостиране на  биоотпадъци
   Компостиране на утайки от отпадъчни води
   Анаеробно разграждане на биоотпадъци
   Производство на стабилизирана органична фракция от МБТ
 
5.       Отпадъчни потоци:
   Разделно събрани общински биоотпадъци, включително хранителни отпадъци от
домакинства, ресторанти, магазини, пазари и други подобни, които се събират чрез
общинските системи за събиране на отпадъци;
   Разделно събрани биоотпадъци от търговски дружества, обработващи продукти от
селското и горското стопанство;
   Отпадъци от градините и парковете от частни, публични или търговски произход;
   Утайки от пречиствателни станции за отпадъчни води от населени места;
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   Други / да се посочи /:
/маркират се с „Х” само третираните отпадъчни потоци през годината/
6.       Произход на отпадъците:
6.1. Разделно събрани общински биоотпадъци

 

Община/регион
Регионално сдружение

по управление на
отпадъците

Код на
отпадъка

Описание на
отпадъка

Количество
тон

1 2 3 4 5
     
     

 
Забележки:
Колона 3 - попълва се код на отпадъка съгласно наредбата по чл.3, ал.1 ЗУО
 
6.2 Разделно събрани биотпадъци от търговски източници, генериращи отпадъци от
паркове и градини или преработващи продукти от земеделието или горското стопанство

 

Община/регион
Регионално

сдружение по
управление на

отпадъците

Код на
отпадъка

Описание на
отпадъка

Количество

тон

1 2 3 4 5
     
     

 
Забележки:
Колона 3 - попълва се код на отпадъка съгласно наредбата по чл.3, ал.1 ЗУО
 
7.1 Третиран отпадък

 

Код на
 отпадъка

Описание
на

отпадъка

Наличен
отпадък към 1

януари на
отчетната

година

Приет
отпадък

Третиран
отпадък

Описание
на метода

Наличен
отпадък към
31 декември
на отчетната

година
тон тон тон  тон

1 2 3 4 5 6 7
       
       

 
Забележки:
Колона 1 – попълва се ако е приложимо код на отпадъка съгласно наредбата по чл.3, ал.1
ЗУО
Колона 6 – попълва се:
1       за компостиране на биоотпадъци
2       за компостиране на утайки от отпадъчни води
3       за анаеробно разграждане на биоотпадъци
4       за производство на стабилизирана органична фракция от МБТ
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7.2 Количества на метановите емисии

 
Описание на

метода
Общо уловен

метан, м3
Съхранение в
резервоари за

метан, м3

Оползотворен
метан, м3

Изгаряне във
факел, м3

1 2 3 4 5
     

 
Забележка:
Колона 1- попълва се описание на метода от Колона 6 на Таблица 7.1
 
8. Предадени количества отпадъци, които не се третитани чрез компостиране, анаеробно
разграждане или МБТ

 
Юридическо лице/

едноличен
търговец / адрес

на собствена
площадка /страна

ЕИК Основание
за

притежание
на отпадъка

Код на
отпадъка

Описание
на

отпадъка

Количество Дейност по
третиране

тон

1 2 3 4 5 6 7
       
       

 
Забележки:
При предаване на отпадъци на собствени площадки на фирмата в колона 1 се записва
номера и адреса на площадката, а колона 2  не се попълва
При предаване на отпадъци на друга страна в колона 1 се записва страната, а колона 2  се
попълва юридическото лице на което е предаден отпадъка
Колона 3- попълва се № на документ съгласно чл. 35 ЗУО
Колона 4 - попълва се код на отпадъка съгласно наредбата по чл.3, ал.1 ЗУО
Колона 7 - описва се операцията и се попълват дейностите и наименованието съгласно
Приложение 1 към §1, т.11 и Приложение 2 към §1, т13 ЗУО
 
9. Произведен компост, ферментационен продукт, органичен почвен подобрител или
стабилизирана органична фракция от МБТ:

 

Код на
отпадъка Вид на продукта

Наличен
отпадък
към 1

януари на
отчетната

година

Произведено
количество

годно за
употреба

Количество
пуснато на

пазара

Наличен
отпадък към
31 декември
на отчетната

година
тон тон тон тон

1 2 3 4 5 6
      
      

 
Забележки:
Колона 1 – попълва се ако е приложимо код на отпадъка съгласно наредбата по чл.3, ал.1
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ЗУО
Колона 2 –попълва се едно от следните: ‘Компост’; ’ Ферментационен продукт; ‘ Органичен
почвен подобрител’; ’’; ‘Стабилизирана органична фракция от МБТ’
 
10. Предназначение на компоста, органичната фракция от анаеробно разграждане или
стабилизираната органична фракция от МБТ:

 
Юридическо

лице/
едноличен
търговец /
адрес на

собствена
площадка
/страна

ЕИК Вид на компоста/
органичната
фракция от

съоръжението за
анаеробно

разграждане/
стабилизирана

органична фракция
от МБТ

Код на
отпадъка

Описание
на

отпадъка

Количество Дейност
по

третиране

тон

1 2 3 4 5 6 7
       
       

 
 
Забележки:
При предаване на отпадъци на собствени площадки на фирмата в колона 1 се записва
номера и адреса на площадката, а колона 2 и 3 не се попълват 
При предаване на отпадъци на друга страна в колона 1 се записва страната, а колони 2 и 3
не се попълват 
Колона 3 – попълва се описание на вид от Колона 2 на Таблица 9
Колона 4 - попълва се код на отпадъка съгласно наредбата по чл.3, ал.1 ЗУО
Колона 7 - описва се операцията и се попълват дейностите и наименованието съгласно
Приложение 1 към § 1, т.11 и Приложение 2 към § 1, т13 ЗУО
 
Други бележки:.........................................................
 
Трите имена:..............................................                ......................................
           /на лице с представителна власт/              /длъжност, подпис и печат/
 
Дата:..........................          

 

Приложение № 34 към чл. 21, ал. 1 и 2(Изм. – ДВ, бр. 82 от 2021 г., в сила от 1.01.2022 г.)
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Приложение № 35 към чл. 22, ал. 1(Изм. – ДВ, бр. 82 от 2021 г., в сила от 1.01.2022 г.)
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Приложение № 36 към чл. 22, ал. 2(Изм. – ДВ, бр. 30 от 2020 г., в сила от 31.03.2020 г., бр. 82 от 2021 г., в сила от 1.01.2022 г.)
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Приложение № 37 към чл. 25, ал. 1, т. 1

ФОРМА 
за регистриране, промяна на обстоятелствата или отписване от публичен регистър на

лицата, които пускат на пазара батерии и акумулатори, включително вградени в
уреди и моторни превозни средства

Заявявам, че желая да:
  бъда  вписан в регистъра                  
   актуализирам данните си в регистъра поради промяна в
обстоятелствата                   
  бъда отписан от регистъра          
      (вярното се отбелязва със знак „х”)
 

Юридическо лице/ едноличен търговец: ………………………................……………….
ЕИК: ……………………………………….
 
Адрес за кореспонденция:

 

Пощенски код: …….. Населено място: …............………. Община:……….....….
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Улица, №: ………………………………………………………………….............…....………..

Интернет адрес: ………………………………………………

 
Лице за контакти:

 

Име: …………………………………. Фамилия: …………………………………….

Телефон: ……………………………... Факс: …………………………………………
e-mail: ………………………………………………………..

 
Вид на батериите и акумулаторите, които лицето пуска на пазара

(с „Х” се отбелязва вида на батериите които лицето пуска на пазара)
Портативни
Автомобилни
Индустриални

Начин на изпълнение на задълженията
(с „Х” се отбелязва начина на изпълнение на задълженията, за колективна система се

записва името й)
Индивидуално № на разрешението по чл. 81 ЗУО…………………………..
Колективна
система
представлявана от
организация по
оползотворяване

Наименование на
организацията по
оползотворяване

………………………………………..

 Лице заплащащо продуктова такса в ПУДООС
Търговски марки, които лицето използва в страната
(всяка търговска марка се записва на отделен ред)

1.  9.  
2.  10.  
3.  11.  
4.  12.  
5.  13.  
6.  14.  
7.  15.  
8.  16.  

 
  

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за
деклариране на неверни данни. (задължително се отбелязва  със знак „х”)
Трите имена:..............................................................                       ....................................
           /на лице с представителна власт/                        /длъжност, подпис и печат/
 Дата:..........................

 

Приложение № 38 към чл. 25, ал. 1, т. 2
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ФОРМА 
за регистриране, промяна на обстоятелствата или отписване от публичен регистър 

на лицата, които пускат на пазара електрическо и електронно оборудване

Заявявам, че желая да:
  бъда  вписан в регистъра                      
   актуализирам данните си в регистъра поради промяна в обстоятелствата  
  бъда отписан от регистъра     
      (вярното се отбелязва със знак „х”)
Юридическо лице/ едноличен търговец: ………………………………………………...
ЕИК: ………………………………………….
 
Адрес за кореспонденция:

 

Пощенски код: ……... Населено място: ……..…. Община: ………….......…..
Улица, №: ………………………………………………………………………………….
Интернет адрес: ……………………………………………………………

 
Лице за контакти:

 
Име: ………………………………………... Фамилия: ………………………….
Телефон: ……………………………………. Факс: ………………………………
e-mail: ………………………………………………………….

 
 

Категория на електрическото и електронното оборудване, което лицето пуска на
пазара

(с „Х” се отбелязва Категорията на електрическото и електронното оборудване, което
лицето пуска на пазара)

Категория 1 – Големи домакински уреди
Категория 2 – Малки домакински уреди
Категория 3 – Информационно и телекомуникационно оборудване
Категория 4 – Потребителски уреди
Категория 5 – Осветителни тела
Категория 5а – Газоразрядни лампи
Категория 6 – Електрически и електронни инструменти
(с изключение на големи стационарни единици промишлено оборудване)
Категория 7 – Електрически и електронни играчки, артикули за
забавление или спорт
Категория 8 – Медицински устройства
(с изключение на всички имплантирани и контаминирани с биологични
агенти елементи)
Категория 9 – Уреди за мониторинг и контрол
Категория 10 - Автомати

Начин на изпълнение на задълженията
(с „Х” се отбелязва начина на изпълнение на задълженията, за колективна система се

записва името й)
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Индивидуално № на разрешението по чл. 81 ЗУО…………………….
Колективна
система
представлявана от
организация по
оползотворяване

Наименование на
организацията по
оползотворяване

…………………………..

 Лице заплащащо продуктова такса в ПУДООС
Търговски марки, които лицето използва в страната
(всяка търговска марка се записва на отделен ред)

1.  6.  
2.  7.  
3.  8.  
4.  9.  
5.  10.  

 
 Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за
деклариране на неверни данни.  (задължително се отбелязва  със знак „х”)
Трите имена:......................................................                         .........................................
/на лице с представителна власт/                                 /длъжност, подпис и печат/
Дата:..........................          

 

Приложение № 39 към чл. 25, ал. 1, т. 3

ФОРМА 
за регистриране, промяна на обстоятелствата или отписване от публичния регистър 
на лицата, които пускат на пазара масла по смисъла на § 1, т. 7 от ДР на Наредбата за

отработените масла и отпадъчните нефтопродукти

Заявявам, че желая да:
  бъда  вписан в регистъра            
   актуализирам данните си в регистъра поради промяна в обстоятелствата         
  бъда отписан от регистъра                  
       (вярното се отбелязва със знак „х”)
Юридическо лице/ едноличен търговец: …………………………....
………………………….
ЕИК: …………………………………………….
 
Адрес за кореспонденция:

 

Пощенски код:
……. Населено място: …………………… Община: ……………………..
Улица, №:
……………………………………….….................……………………………………….
Интернет адрес: ………………………………………………………….

 

Лице за контакти:
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Име: ……………………………………… Фамилия: …………………………
Телефон: ………………………………… Факс: ………………………………

e-mail: ……………………………………………………………..

 
Видове масла по смисъла на §1, т.7 от ДР на Наредбата за отработените масла и

отпадъчните нефтопродукти, които лицето пуска на пазара
(всеки вид се записва на отделен ред)

1.  18.  
2.  19.  
3.  20.  
4.  21.  
5.  22.  
6.  23.  
7.  24.  
9.  25.  
10.  26.  
11.  27.  
12.  28.  
13.  29.  
14.  30.  
15.  31.  
16.  32.  
17.  33.  

 
Начин на изпълнение на задълженията

(с „Х” се отбелязва начина на изпълнение на задълженията, за колективна система се
записва името й)

Индивидуално № на разрешението по чл. 81 ЗУО………………..
Колективна
система
представлявана от
организация по
оползотворяване

Наименование на
организацията по
оползотворяване

…………………………

 Лице заплащащо продуктова такса в ПУДООС
 

Търговски марки, които лицето използва в страната
(всяка търговска марка се записва на отделен ред)

1.  18.  
2.  19.  
3.  20.  
4.  21.  
5.  22.  
6.  23.  
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7.  24.  
9.  25.  
10.  26.  
11.  27.  
12.  28.  
13.  29.  
14.  30.  
15.  31.  
16.  32.  
17.  33.  
 Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за
деклариране на неверни данни.  (задължително се отбелязва  със знак „х”)
 
Трите имена:................................................                          ............................................
/на лице с представителна власт/                            /длъжност, подпис и печат/
 
Дата:..........................          

 

 

Приложение № 40 към чл. 25, ал. 1, т. 4

ФОРМА 
за регистриране, промяна на обстоятелствата или отписване от публичния регистър

на лицата, които пускат на пазара гуми
 

  
Заявявам, че желая да:

 

 бъда  вписан в регистъра                

  актуализирам данните си в регистъра поради промяна в
обстоятелствата                    

 бъда отписан от регистъра                               

  (вярното се отбелязва със знак „х”)  
  
 Юридическо лице/ едноличен търговец: ……………………………………………
 ЕИК: ……………………………………………………….……………………………
  
 Адрес за кореспонденция:

 
Пощенски код:
……. Населено място: ………………. Община: …………….

Улица, №: …………………………………………....….....................………………….

Интернет адрес: …………………………………………….
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Лице за контакти: 

Име: ……………………………………. Фамилия: ………………………………….

Телефон: ……………………………… Факс: ……………………………………….

e-mail: ………………………………………………………..

 
Начин на изпълнение на задълженията

(с „Х” се отбелязва начина на изпълнение на задълженията, за колективна система се
записва името й)

Индивидуално  № на разрешението по чл. 81 ЗУО……………………
Колективна
система
представлявана от
организация по
оползотворяване

Наименование на
организацията по
оползотворяване

………………………..

 Лице заплащащо продуктова такса в ПУДООС
Търговски марки, които лицето използва в страната
(всяка търговска марка се записва на отделен ред)

1.  9.  
2.  10.  
3.  11.  
4.  12.  
5.  13.  
6.  14.  
7.  15.  
8.  16.  

 Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от
Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни. 
(задължително се отбелязва  със знак „х”)
Трите имена:.......................................................                          .......................................
         /на лице с представителна власт/                          /длъжност, подпис и печат/
Дата:..........................

 

Приложение № 41 към чл. 25, ал. 1, т. 5

Форма
за регистриране, промяна на обстоятелствата или отписване от публичния регистър

на лицата, които пускат на пазара полимерни торбички
 
Заявявам, че желая да:
  бъда вписан в регистъра      
   актуализирам данните си в регистъра поради промяна в обстоятелствата     
  бъда отписан от регистъра           
   (вярното се отбелязва със знак „х”)
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Юридическо лице/ едноличен търговец: ……………………………………
ЕИК: …………………………………………..

 
Адрес за кореспонденция:

 

Пощенски код: ……. Населено място: ……………. Община: ………………

Улица, №: …………………………………………………………………………………..

Интернет адрес: ………………………………………………………

 
Лице за контакти:

 

Име: ……………………………………. Фамилия: ………………………..

Телефон: ……………………………….. Факс: ……………………………..

e-mail: ………………………………………………………….

 
Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за

деклариране на неверни данни. (задължително се отбелязва  със знак „х”)
 
 
Трите имена:.......................................................               ..............................................
          /на лице с представителна власт/                    /длъжност, подпис и печат/
 
Дата:..........................          

 
 

Приложение № 42 към чл. 25, ал. 1, т. 6

 
ФОРМА

за регистриране или отписване от публичен регистър
на лица, извършващи дейности като търговец по § 1 т. 45 от ДР на ЗУО

и/или брокер по § 1 т. 5 от ДР на ЗУО
Заявявам като    търговец        
                      брокер
                     (вярното се отбелязва със знак „х”)
 
, че желая да:
  бъда  вписан в регистъра             
   актуализирам данните си в регистъра поради промяна в обстоятелствата  
  бъда отписан от регистъра      
                (вярното се отбелязва със знак „х”)
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Юридическо лице/ едноличен търговец: …………………………………………….

ЕИК: ……………………………………………..
Адрес за кореспонденция:

 
Пощенски код:
……... Населено място: …………………….. Община: …………………
Улица, №: …………………………………………………………………………….....…...
Интернет адрес: …………………………………………………………..

 
Лице за контакти:

 
Име: ……………………………………. Фамилия: ……………………………..
Телефон: ……………………………… Факс: …………………………………..
e-mail: ……………………………………………………………

 
Вид на отпадъка, с който се извършва дейност

(всеки отпадък се записва на отделен ред, с код и наименование
съгласно наредбата по чл. 3, ал.1 ЗУО)

№ Код Наименование
1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   
7.   
8.   
9.   
10.   
11.   
12.   
13.   
14.   

 
Към формата за регистрация задължително се прилага и документ за платена такса.
 
 Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за
деклариране на неверни данни.   (задължително се отбелязва  със знак „х”)
Трите имена:...........................................................                   ....................................
   /на лице с представителна власт/                         /длъжност, подпис и печат/
Дата:..........................          

 
 

Приложение № 43 към чл. 28, ал. 1
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Списък на издадените разрешения/ регистрационни документи в т.ч. и на тези с
прекратено действие или отнети

за месец................година.........от РИОСВ............
 

Юридическо
лице/ едноличен

търговец

ЕИК Номер на разрешението/
регистрационния документ

Дата на издаване

1 2 3 4
 
    

 

Приложение № 44 към чл. 28, ал. 2, т. 1

Информация за въведените в експлоатация депа и такива с прекратена дейност
за месец................година.........на територията на РИОСВ............ 

I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
 

№ Местоположение на депото Географски
координати

Участъци/
клетки за

ОО/НО/ИО

Експлоатация
РИОСВ Община Населено

място
ЕКАТТЕ

на
населеното

място

Местност Начало Край

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
         

 
Статус Отговорности

БележкиСобственик ЕИК Телефон/факс/имейл Оператор ЕИК Телефон/
факс/имейл

11 12 13 14 15 16 17 18
        

 
II. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДЕПОТО

 
№ Клас депо

ОО/НО/ИО
Тип на
депото

Вид на
депото

Площ, дка Проектен
капацитет

Проектна Заета Рекултивирана м3 тон

1 2 3 4 5 6 7 8 9
         

 
 

 
Остатъчен
капацитет

Запръстяване Натрупани
отпадъци от
началото на

експлоатацията

Средна
мощност на
отпадъчното

тяло

Входящ
контрол

Автоматична
везна

площ, периодичност  тон  м описание Да/Не
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м3 тон дка
10 11 12 13 14 15 16 17
        

 
Мониторинг на

ПВВ/ПДВ/ИНФ/Г/ОТ
Аварии Бележки

описание

22 23 24
   

 
 

III. ЗА ДЕПА С КЛЕТКИ
 

№ Участъци/ клетки Запръстяване

№ на
клетката

Описание Проектна
площ, дка

Заета
площ, дка

Рекултивирана
площ, дка

Остатъчен
капацитет,

м3

Площ Периодичност

1 2 3 4 5 6 7 8 9
         

 

Приложение № 45 към чл. 25, ал. 1, т. 7(Ново – ДВ, бр. 51 от 2019 г.)

Заявление за вписване в регистъра на производителите на отпадъци, които са 
престанали да бъдат отпадъци, съгласно актовете на Европейската комисия, 

приети в съответствие с чл. 6, параграф 2 от Директива 2008/98/ЕО, или 
съгласно критерии, определени с наредба на министъра на околната среда и 

водите по чл. 5, ал. 2 от ЗУО

Юридическо лице/едноличен търговец:…………………………………………...................................
ЕИК: …….....................................................................................................................................................

 

Седалище и адрес на управлението:

Пощенски код: …….... Населено място: ……………….. Община: …………………
Улица, №: ……………………………………………………………………..................................

 

Адрес за кореспонденция:

Пощенски код: ……..... Населено място: ………………... Община: ……………….....
Улица, №: …………………………………………………….....................................................
Интернет адрес: …………………...............................................................................................

 

Лице за контакти:

Име: ………………………........................... Фамилия: ……………………………………
Телефон: …………………………………............. Факс: …………………………………............
e-mail: ……………………………………………….........................................................................
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Наименование на акта, в съответствие с който производителят работи: .........

Номер на документ по чл. 35 ЗУО, съгласно който заявителят извършва дейност 
с отпадъци: .......................

Вид на отпадъците, които се използват като входящ материал в дейност за оползотворяване
(всеки отпадък се записва на отделен ред, с код и наименование съгласно наредбата 
по чл. 3, ал. 1 ЗУО)
№ Код Наименование
1.
2.
3.

Дейност по оползотворяване съгласно приложение № 2 към § 1, т. 13 от ДРЗУО. 

Наименование на получавания материал (например скрап от чугун и стомана; скрап от алуминий;
скрап от мед; стъклени трошки или друго) …………...................................................................

 

Декларирам, че в производствения процес е въведена система за управление по 
смисъла на актовете на Европейската комисия, приети в съответствие с 
чл. 6, параграф 2 от Директива 2008/98/ЕО.

 Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 
от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни (задължително се 
отбелязва със знак "х").

Трите имена: .................................

..............................................        .........................

   (на лице с представителна власт)                   (длъжност и подпис)

Дата: ........................................

Приложение № 46 към чл. 22а, ал. 1(Ново – ДВ, бр. 51 от 2019 г.)

    ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ОТПАДЪЦИ, КОИТО СА ПРЕСТАНАЛИ ДА БЪДАТ                                        ОТПАДЪЦИ,                                  ЗА ........... ГОДИНА

I. ДАННИ ЗА ЮРИДИЧЕСКОТО ЛИЦЕ:

Юридическо лице/едноличен търговец: ..................................................

ЕИК: ................................................................................. 

Адрес на управлението:

Община: ............... Населено място: ............. ЕКАТТЕ: .......................

                                                            (на населеното място)

Адрес: ...............................................................................

Телефон за контакти:.................... Лице за контакти: ...........................

имейл: ...............................................................................

Местоположение на площадката:
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Община: ............... Населено място: ............. ЕКАТТЕ: .......................

                                                            (на населеното място)

Адрес: ...............................................................................

Телефон за контакти:.................... Лице за контакти: ...........................

имейл: ...............................................................................

Регистрационен номер: .................   Дата на вписване: ................

(попълва се рег. номер от регистъра на производителите на отпадъци, които                     са престанали да бъдат отпадъци)

II. КОЛИЧЕСТВО НА ОТПАДЪЦИ, КОИТО СА ПРЕСТАНАЛИ ДА БЪДАТ ОТПАДЪЦИ: 

Код на
входящите
отпадъци

Наименование
на отпадъка

Количество на
входящия
отпадък

Дейност по
оползотворяване

Наименование на
получения продукт

Количество на
получения
продукт

тон тон
1 2 3 4 5 6

 
 

 

Забележки: Попълва се отделен ред за всеки отпадък, който е престанал да 
бъде отпадък.

Колони 1 и 2 – попълва се код и наименование на отпадъка съгласно наредбата 
по чл. 3, ал. 1 ЗУО.

Колона 4 – попълва се дейност по оползотворяване по приложение № 2 към 
§ 1, т. 1 3УО.

Колона 5 – попълва се кратко наименование – например скрап от чугун и 
стомана; скрап от алуминий; скрап от мед; стъклени трошки или друго.

Други бележки: ................................................................

Трите имена: .................................
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..............................................        .........................

   (на лице с представителна власт)                   (длъжност и подпис)

Дата: ........................................

Приложение № 47 към чл. 22а, ал. 2(Ново – ДВ, бр. 51 от 2019 г.)

                      ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ........... ГОДИНА ЗА ЛИЦАТА,    при чийто производствен процес се образува вещество или предмет, определено    като страничен продукт с мотивирано решение на министъра на околната среда и                           водите по чл. 4, ал. 2 от ЗУО

I. ДАННИ ЗА ЮРИДИЧЕСКОТО ЛИЦЕ:

Юридическо лице/едноличен търговец: ............................................ЕИК: ...........................................................................

Адрес на управлението:

Община: ............ Населено място: ............. ЕКАТТЕ: ..................... 

                                                        (на населеното място)

Адрес: .........................................................................

Телефон за контакти: ................. Лице за контакти: .......................

имейл: .........................................................................

Местоположение на площадката:
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Община: ............ Населено място: ............. ЕКАТТЕ: ..................... 

                                                        (на населеното място)

Адрес: .........................................................................

Телефон за контакти: ................... Лице за контакти: .....................

имейл: .........................................................................

Регистрационен номер: .................. Дата на вписване: .....................

(попълва се рег. номер от регистъра на лицата, при чийто производствен процес дадено вещество или предмет се определят като страничен продукт)

II. КОЛИЧЕСТВО НА ВЕЩ ЕСТВА ИЛИ ПРЕДМЕТИ, КОИТО СЕ ОПРЕДЕЛЯТ КАТО СТРАНИЧЕН 
ПРОДУКТ:

Вид на страничния
продукт

Описание на веществото или
предмета

Дейностите, за които е
реализиран

Реализирано
количество

тон
1 2 3 4

 
 

 

Забележки: Попълва се отделен ред за всяко вещество или предмет, 
който се определя като страничен продукт.

Колона 1 – попълва се видът на страничния продукт от регистъра на лицата, 
при чийто производствен процес дадено вещество или предмет се определя като 
страничен продукт.

Колона 2 – попълва се кратко описание на веществото или предмета.

Колона 3 – попълва се кратко описание на дейността, за която е реализиран.

Други бележки: ................................................................
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Трите имена: .................................

..............................................        .........................

   (на лице с представителна власт)                   (длъжност и подпис)

Дата: ........................................

Приложение № 48 към чл. 7, т. 10(Ново – ДВ, бр. 51 от 2019 г.)

    Отчетна книга – регистър за временно съхраняване на отпадъци от живак по                     чл. 14, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/852

Юридическо лице/едноличен търговец: .................................................1. ЕИК: .............................................................................2. Адрес на площадката: 3. Община: .............. Населено място: ..............ЕКАТТЕ: .....................                                                             

Месец,
година

Пратка отпадъци от
живак, получена в

съоръжението

Пратка отпадъци от живак,
напускаща съоръжението*

Количеството
отпадъци от

живак,
съхранявано в
съоръжението

в края на
всеки месец

Удостоверение от
оператора на

съоръжението за
преобразуване/втърдяване
(попълва се за съответната
пратка след получаване на

удостоверението за
завършено

преобразуване/втърдя-
ване)

постоянно съхраняване

живак, преминали пре-
образуване/втърдяване,

постоянно съхраняване)

количество произход
(име и

данни за
контакт на
доставчика

и
собственика

на
отпадъците)

количество,
в т. ч.

съдържание
на живак в

тях

местоназначение
и предвидена
операция по

обезвреждане

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Декларирам, че:

• отпадъците от живак по смисъла на Регламент (ЕС) 2017/852 се съхраняват 
съгласно изискванията на Наредба № 6 за условията и изискванията за 
изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за 
оползотворяване и обезвреждане на отпадъци;
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• за всяка пратка отпадъци от живак, напускаща съоръжението за временно 
съхраняване, се издава удостоверение, че отпадъците от живак са изпратени в 
съоръжение, извършващо операции по обезвреждане, а копие от него се изпраща 
на генератора на съответната пратка отпадъци.

 Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 
от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни (задължително се 
отбелязва със знак "х").

Трите имена: .................................

..............................................        .........................

   (на лице с представителна власт)                   (длъжност и подпис)

Дата: ........................................

Приложение № 49 към чл. 7, т. 11(Ново – ДВ, бр. 51 от 2019 г.)

   Отчетна книга  – регистър за преобразуване и ако е приложимо, втвърдяване на        отпадъци от живак по чл. 14, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2017/852

Юридическо лице/едноличен търговец: .................................................1. ЕИК: .............................................................................2. Адрес на площадката: 3. Община: .............. Населено място: ..............ЕКАТТЕ: .....................                                                             

Месец,
година

Пратка отпадъци от
живак, получена в

съоръжението

Пратка отпадъци от живак,
напускаща съоръжението за

преобразуване и
втърдяване*

Количеството
отпадъци от

живак,
съхранявано в
съоръжението

в края на
всеки месец

Удостоверение от
оператора на

съоръжението за
постоянно съхраняване**

(попълва се за съответната
пратка след получаване на

удостоверението, че
пратката отпадъци от

живак, преминали
преобразуване/втърдяване,
е поставена в съоръжение
за постоянно съхраняване)

количество произход
(име и дан-

ни за
контакт на
доставчика

и
собственика

на
отпадъците)

количество,
в т. ч.

съдържание
на живак в

тях

местоназначение
и предвидена
операция по

обезвреждане
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Декларирам, че:

• веднага след като бъде завършена операцията по преобразуване и ако е 
приложимо, по втвърдяване на цялата пратка, се издава удостоверение, че 
цялата пратка отпадъци от живак е преобразувана и ако е приложимо, 
втвърдена; копие от това удостоверение се изпраща незабавно на операторите 
на съоръженията за временно съхраняване на отпадъци от живак, както и на 
съответния генератор на отпадъците;

• веднага след като бъде завършена операцията за обезвреждане на цялата 
пратка, се издава удостоверение, че цялата пратка отпадъци от живак, които 
са били подложени на преобразуване и ако е приложимо, втвърдяване, е 
поставена в съоръжение за постоянно съхраняване; това удостоверение включва 
и информация относно местоположението на съоръжението за постоянно 
съхраняване; копие от това удостоверение се изпраща незабавно на съответния 
оператор на съоръжението за временно съхраняване, на съответния оператор на 
съоръжението, в което е извършено преобразуването, и ако е приложимо, 
втвърдяването на отпадъци от живак, както и на съответния генератор на 
отпадъците.

 Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 
от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни (задължително се 
отбелязва със знак "х").

Трите имена: .................................

..............................................        .........................

   (на лице с представителна власт)                   (длъжност и подпис)

Дата: ........................................

Приложение № 50 към чл. 22б(Ново – ДВ, бр. 51 от 2019 г.)     

                 ГОДИШЕН ОТЧЕТ ПО ЧЛ. 12 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/852                               ЗА ........... ГОДИНАДАННИ ЗА ЮРИДИЧЕСКОТО ЛИЦЕ:Юридическо лице/едноличен търговец: ....................... ЕИК: ....................Документ по чл. 35 ЗУО: .............................................................Адрес на управлението: Община: ................. Населено място: ............. ЕКАТТЕ: .....................                                                             

1. Списък и местоположение на съоръженията на юридическото лице

Номер на
съоръжението Община Населено

място ЕКАТТЕ Адрес на
съоръжението

Данни за общото количество отпадъци от
живак, съхранявано във всяко съоръжение
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1 2 3 4 5 6 

 

2. Данни за общото количество отпадъци от живак, напуснало съоръженията на 
юридическото лице

Общо
количество

отпадъци от
живак,

изпратено в
индивидуални
съоръжения,
извършващи

временно
съхраняване
на отпадъци

от живак

Местоположение
и данни за
връзка със

съоръжението –
получател на

отпадъците от
колона 2

Общо
коли-чество
отпадъци от

живак,
изпратено в

индивидуални
съоръжения,
извършващи

преобразуване
на отпадъци

от живак

Местоположение
и данни за
връзка със

съоръжението –
получател на

отпадъците от
колона 4

Общо
количество

отпадъци от
живак,

изпратено в
индивидуални
съоръжения,
извършващи
втвърдяване
на отпадъци

от живак

Местоположение
и данни за
връзка със

съоръжението –
получател на

отпадъците от
колона 5

1 2 3 4 5 5 6
 
 
 

 

Към годишния отчет се прилагат следните документи:

– копие от удостоверението, предоставено от оператора на съоръжението, 
извършващ временно съхраняване на отпадъците от живак, в съответствие с 
чл. 14, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/852;

– копие от удостоверението, предоставено от оператора на съоръжението, 
извършващ преобразуване и ако е приложимо, втвърдяване на отпадъци от 
живак, в съответствие с чл. 14, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2017/852;

– копие от удостоверението, предоставено от оператора на съоръжението, 
извършващ постоянно съхраняване на отпадъци от живак, които са били 
подложени на преобразуване и ако е приложимо, втвърдяване, в съответствие 
с чл. 14, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2017/852.

Приложение № 51 към чл. 22, ал. 5(Ново – ДВ, бр. 30 от 2020 г., в сила от 31.03.2020 г.)

ДЕКЛАРАЦИЯ
Долуподписаният(ата) декларирам, че в състава на транспортираните отпадъци 
…………………………………………………… (наименование в съответствие с приложение № 1 на Наредба
№ 2 от 2014 г. за класификация на отпадъците) с код ………………….. (шестцифрен код в
съответствие с приложение № 1 на Наредба № 2 от 2014 г. за класификация на отпадъците)
и код по Приложение III от Регламент (ЕО) 1013/2006 относно превози на отпадъци
……………… съдържанието на други материали, примеси или замърсители не е повече от
десет тегловни процента за пратка с товарителница № ……………………………………..,
придружаваща документ по Приложение VII за превоз на отпадъци, съгласно чл. 3,
параграфи 2 и 4 от Регламент (ЕС) 1013/2006.
Известна ми е наказателната отговорност за декларирани неверни данни по чл. 313 от
Наказателния кодекс.
Лице, уреждащо превоза/Получател: ……………………………………………….
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(наименование)Представляващ лицето, уреждащо превоза/получателя: …………………………..

.........................................................................................................................................
(имена)

Длъжност: ……………………………………………………………………………..
Подпис: …………… Дата: …………………………………

DECLARATION
I, the undersigned, declare that in the composition of the transported waste 
.......................................................... (Name and six-digit EWC code in accordance w ith
COMMISSION DECISION of 18 December 2014 amending Decision 2000/532/EC on the list of
waste) and Basel entry in Annex III of REGULATION (EC) No 1013/2006 on shipments of waste
………., the content of other materials, impurities or pollutants shall not exceed ten weight
percent for a consignment note No ,
accompanying the document under Annex VII for transportation of waste, in accordance w ith
Art. 3 paragraphs 2 and 4 of Regulation (EC) 1013/2006.
I am aware of the criminal responsibility for declared incorrect data under Art. 313 of the
Criminal Code.
Exporter – Notifier/Importer – Consignee: ………………………………………..

(company name)
Authorized person for exporter – notifier/importer – consignee: …………………
…………………………………………………………………………………………..

(name and family name)
Position: ………………………………………………………………………………..
Signature: …………………………….. Date: ………………………………….

 

Приложение № 52към чл. 22, ал. 4(Ново – ДВ, бр. 82 от 2021 г., в сила от 1.10.2021 г.)
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