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., в
сила от 3.06.2014 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. изграждането и поддържането на информационна система за отпадъци.
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 ЗУО 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 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.
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 ЗУО 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 ЗУО) 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 обезвреждане на
отпадъците, вкл. предварително третиране преди оползотворяване (код R12 по смисъла на
приложение № 2 към § 1, т. 13 от ДР на ЗУО 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.
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) В една отчетна книга по ал. 1 може да се водят два или повече отпадъци, като за
всеки код на отпадък трябва да има отделно обособена част/раздел на общата книга.
(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) Лицата по чл. 7 са длъжни да поискат заверяване на отчетната книга след 1
месец от заверяване на работни листове и/или издаване на разрешение по чл. 35 ЗУО при
завеждането на нова отчетната книга в случай на добавяне на нова дейност или нови
кодове отпадъци в разрешението/регистрационния документ/комплексното разрешително
или в заявленията за търговци и/или брокери, както и в случай, че водените са на
приключване или са повредени.
(2) Отчетните книги по чл. 7, т. 2 – 9 се заверяват 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) Заверката се извършва в 14-дневен срок от постъпване на искането по ал. 1 и
съдържа най малко подпис на директора на съответната РИОСВ или оправомощено от
него длъжностно лице, дата на заверката и печат.
(5) Липсата на заверка при воденето на отчетните книги се счита за водене на невярна
отчетност.
(6) При водене на отчетната книга в информационната система заверката се извършва
по електронен път.
(7) В случаите по чл. 36 ЗУО и по чл. 9, ал. 4 лицата могат да водят незаверени
отчетни книги до произнасяне на компетентния орган.
Чл. 10. (1) Отчетните книги по чл. 7, т. 1 се попълват минимум веднъж месечно за
всеки календарен месец до 5 дни след изтичането му.
(2) Отчетните книги по чл. 7, т. 2 – 9 се попълват, като всяка дейност с отпадъци се
отразява по дати.
(3) В случай че през календарен месец или период от месеца 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/период от месец" и се посочва месецът или периодът от месеца, през който не е
извършвана дейност с отпадъци.
(4) В случай че през календарен месец или период от месеца не са образувани
отпадъци, това също се отразява в отчетната книга, като еднократно се записва на един ред
"не са образувани отпадъци за месец/период от месец" и се посочва месецът или периодът
от месеца, през който не са образувани отпадъците.
(5) В случаите по ал. 3 и 4 записи се правят в съответната отчетна книга в срок до 5
дни след изтичането на съответния месец.
(6) В отчетните книги по чл. 7, т. 2 – 4 и 6 – 9 при приключване на календарната

година се правят записи на отделни редове за наличните количества към 31 декември на
годината за всички отпадъци във всички таблици на съответната отчетна книга.
(7) В случаите по ал. 4 в таблицата "Получен отпадък" се правят записи за всички
отпадъци, които не са приемани, а в случаите по ал. 5 в таблицата "Образуван отпадък" се
правят записи за всички отпадъци, които не са образувани.
(8) В случай че третираните отпадъците са придобили статус "край на отпадъка", в
отчетните книги вместо код се записва "край на отпадъка", а като основание за притежание
на отпадъците се записва "…………."
Чл. 11. (1) Отчетните книги по чл. 7 се водят на хартиен носител или по електронен
път в информационната система, 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 електронния подпис (ЗЕДЕП).
(2) Отчетните книги по чл. 7 се водят по електронен път от лице, което
идентифицира с електронен подпис по смисъла на чл. 13, ал. 3 ЗЕДЕП и въз основа
електронен образ на изрично заявление и електронен образ на пълномощно
задълженото лице, подадено до изпълнителния директор на ИАОС за воденето
отчетните книги.
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(3) Отчетните книги по чл. 7 не могат да се водят едновременно на хартиен носител и
по електронен път.
(4) Отчетните книги по чл. 7, които се водят на хартиен носител, задължително
съдържат трите имена, подпис и длъжност на лице с представителна власт, както и печат
на дружеството, поставени на последната страница на отчетната книга.
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.
(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 ДРЗУО) 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
ДРЗУО) на следните масово разпространени отпадъци, предоставят годишен отчет за:
1. негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА) по образец съгласно
приложение № 13;
2. излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) по образец
съгласно приложение № 14;
3. излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), 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 ДРЗУО),
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 производствени и/или опасни отпадъци (в т. ч. ИУМПС,
извън обхвата на Наредбата за излезлите от употреба моторни превозни средства),
предоставят годишен отчет по образец съгласно приложение № 18.

(2)
В
случай
на
образуване
на
отпадъци
от
дейността
на
съоръжение/инсталация/площадка за третиране на отпадъци се предоставя само годишен
отчет по образец съгласно приложение № 18.
(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.) НУБА 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. ИУМПС, 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) 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 не 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 приложение № 26 за
произхода и лицата, от името и за сметка на които са рециклирани НУБА 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 ИУМПС и ИУЕЕО, 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 ЗУО 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 ДРЗУО,
предоставят годишен отчет по образец съгласно приложение № 34.
(2) Лицата, извършващи дейности като брокер по § 1, т. 5 ДРЗУО, 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) Лицата, уреждащи превози 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) Към годишната справка-декларация по ал. 2 се прилагат копия на формулярите по
Приложение VII на Регламент (ЕО) № 1013/2006, попълнени и подписани в полета 13 и 14,
за всеки извършен превоз/износ.
Чл. 23. (1) Годишни отчети по чл. 13 – 22 за предходната календарна година се
предоставят ежегодно до 10 март на текущата на хартиен носител или по електронен път в
информационната система, поддържана от ИАОС, при наличие на квалифициран
електронен подпис по смисъла на чл. 13, ал. 3 ЗЕДЕП.
(2) Годишни отчети се предоставят по електронен път от лице, което се идентифицира
с електронен подпис по смисъла на чл. 13, ал. 3 ЗЕДЕП 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.
(3) Годишните отчети не могат да се предоставят едновременно на хартиен носител и
по електронен път.
(4) Годишните отчети, които се предоставят на хартиен носител, задължително
съдържат трите имена, подпис и длъжност на лице с представителна власт, както и печат
на дружеството.
(5) Годишните отчети, които се предоставят на хартиен носител, се изготвят в 2

еднообразни екземпляра, като един от екземплярите от годишните отчети се изпраща в
ИАОС, а вторият остава на съхранение в лицата, отговорни за изготвянето им.
(6) В случай на необходимост от коригиране на информацията от годишните отчети
по ал. 1 се предоставя коригиран годишен отчет в срок до 31 март на годината, следваща
отчетната година.
(7) След изтичане на срока по ал. 6 лицата не могат да извършват промяна на
предоставените данни.
(8) В случай че през отчетния период не са образувани отпадъци и/или не са
извършвани дейности с отпадъци, се изготвя уведомително писмо, в което се посочват
конкретните площадки и кодове на отпадъци, които не са образувани и/или с които не е
извършвана конкретна дейност.
(9) Лицата, отговорни за водене на отчетността и информацията, изискваща се с тази
наредба, са длъжни да осигурят образците за своя сметка, като могат да се използват и
ксерокопия от образците.

Глава трета
РЕД ЗА ВОДЕНЕ НА ПУБЛИЧНИТЕ РЕГИСТРИ
Чл. 24. (1) 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;
2. разрешенията по чл. 67 ЗУО, в т.ч. на тези от тях с прекратено действие, и
регистрационните документи по чл. 78 ЗУО, 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.
(2) Изпълнителният директор на ИАОС или оправомощено от него длъжностно лице
води публични регистри по чл. 145, т. 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС)
на:
1. депа за съхранение на отпадъци;
2. инсталации за оползотворяване/обезвреждане на отпадъци.
(3) Министърът на околната среда и водите или оправомощено от него длъжностно
лице води регистрите по чл. 95, ал. 3 ЗУО.
Чл. 25. (1) За вписването в регистрите по чл. 24, ал. 1, т. 1 и 4 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 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.
(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) За вписване в регистрите по чл. 24, ал. 1, т. 1 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.
(2) При промяна на някои от данните, представени с информацията по чл. 25, ал. 1, т.
1 – 5, лицата са длъжни в едномесечен срок от настъпване на промяната да уведомят
изпълнителния директор на ИАОС, предоставяйки актуализиран регистрационен образец.
(3) Когато лицата по чл. 24, ал. 1, т. 1 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.
(4) В 10-дневен срок от получаване на информацията по съответния регистрационен
образец по чл. 25, ал. 1, т. 1, 2, 4 и 5 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) За вписване в регистъра по чл. 24, ал. 1, т. 4 преди започване на дейността
задължените лица попълват и предоставят по електронен път на интернет страницата на
ИАОС 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) При нередности в предоставените данни за вписване в регистъра по чл. 24, ал. 1, т.
4 изпълнителният директор на ИАОС 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) Изпълнителният директор на ИАОС отказва вписване в регистъра по чл. 24, ал. 1,
т. 4 съгласно условията на чл. 106 ЗУО.
(6) При промяна на 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
изпълнителния директор на ИАОС, предоставяйки актуализиран регистрационен образец и
документ по чл. 25, ал. 2 по електронен път.
(7) 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
изпълнителния директор на ИАОС, 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. (1) Директорът на РИОСВ предоставя на изпълнителния директор на ИАОС
издадените и влезли в сила, в т. ч. и тези с прекратено действие или отнети през
предходния месец разрешения по чл. 67 ЗУО, регистрационни документи по чл. 78 ЗУО и
списък на документите по образец съгласно приложение № 43.

(2) Директорът на РИОСВ предоставя на изпълнителния директор на ИАОС
информация за въведените в експлоатация депа и инсталации и такива с прекратена
дейност през предходния месец по образец съгласно:
1. приложение № 44 – за депа;
2. приложение № 27 – за инсталации за оползотворяване или обезвреждане на
отпадъци, различни от депа.
(3) Информацията по ал. 1 и 2 се изпраща по електронен път в срок до 5-о число на
текущия месец.
(4) В случай че през един календарен месец няма издадени и влезли в сила, в т.ч. и с
прекратено действие или отнети през предходния месец, разрешения по чл. 67 ЗУО и
регистрационни документи по чл. 78 ЗУО, както и няма въведени в експлоатация депа и
инсталации и такива с прекратена дейност, се изпраща уведомително писмо съгласно
сроковете на ал. 3.
(5) В 20-дневен срок от получаване на приложенията по ал. 1 и 2 изпълнителният
директор на ИАОС актуализира публичните регистри по чл. 24, ал. 1, т. 2 и ал. 2.
Чл. 29. (1) Публичните регистри по чл. 24 – 28 се поддържат в електронен вид.
(2) На обществен достъп се предоставят данните от чл. 45, ал. 2 – 6 ЗУО, публикувани
на интернет страницата на ИАОС.

Глава четвърта
ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА
Чл. 30. Информационната система 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.
Чл. 31. Регистрирането в публичните регистри, воденето на отчетност и
предоставянето на информация в информационната система, поддържана от ИАОС при
наличие на квалифициран електронен подпис по смисъла на чл. 13, ал. 3 ЗЕДЕП, се
извършва съгласно реда, сроковете и образците, определени с тази наредба и наредбите по
чл. 13, ал. 1 ЗУО.
Чл. 32. (1) Лицата, задължени да се регистрират в публичните регистри по чл. 24, ал.
1, т. 1 и 4, попълват и предоставят регистрационни образци по електронен път на интернет
страницата на ИАОС.
(2) Лицата, чиято дейност е свързана с образуване, събиране, транспортиране и/или
третиране на отпадъци, както и лицата, притежаващи разрешение, комплексно
разрешително или регистрационен документ по чл. 35 ЗУО и са задължени да водят
отчетност и предоставят информация, се регистрират в информационната система чрез
предоставяне по електронен път на попълнена регистрационна форма на интернет
страницата на ИАОС.
(3) За приемане или отказ на регистрационния образец и/или регистрационната форма
за регистрация информационната система визуализира съобщение, което се изпраща и по
електронна поща на адреса, посочен в регистрационния образец или регистрационната
форма. При отказ в съобщението се посочват и причините за това. В случай на отказ за
извършване на електронна услуга заявителят може да подаде нов регистрационен образец
и/или регистрационна форма.
(4) Изпълнителният директор на ИАОС извършва регистрацията в 15-дневен срок от
получаване на заявка за регистрация от търговци и/или брокери на отпадъци.
(5) Изпълнителният директор на ИАОС извършва регистрацията в 10-дневен срок от
получаване на заявка за регистрацията от задължените лица, с изключение на лицата по ал.
4.

(6) В случай на необходимост от корекция на заявените в регистрационния образец
или регистрационната форма данни на лицето се изпраща съобщение по електронна поща
на адреса, посочен в регистрационния образец или регистрационната форма.
(7) В 10-дневен срок от получаване на съобщението лицето е длъжно да коригира
информацията, за да приключи регистрацията. При неспазване на срока процесът на
регистрация се прекратява и заявката се счита за неподадена.
(8) След потвърждаване на регистрацията лицето получава потребителско име и
парола по електронна поща на адреса, посочен в регистрационния образец или
регистрационната форма.
(9) При успешно регистриране на лицата по ал. 1 информационната система генерира
уникален регистрационен номер.
(10) При промяна на данните, вписани в регистрационния образец на търговци и/или
брокери на отпадъци, лицето е длъжно в 7-дневен срок да отрази настъпилите промени
чрез редактиране на данните в информационната система.
(11) При промяна на данните, вписани в регистрационния образец или
регистрационната форма, с изключение на лицата по ал. 10, лицето е длъжно в
едномесечен срок да отрази настъпилите промени чрез редактиране на данните в
информационната система.
(12) Регистрацията в информационната система се прекратява при следните случаи:
1. по искане на регистрираните лица или при прекратяване на дейността, за която се
изисква регистрация в регистрите по чл. 24, ал. 1, т. 1 и 4;
2. по искане на регистрираните лица, водещи отчетност и предоставящи информация
за дейностите по отпадъците, в едномесечен срок от прекратяване на дейността им.
Чл. 33. Информационната система протоколира чрез системни записи датата и часа на
извършването на следните действия:
1. регистрация;

2. промени в регистрацията;
3. заверяване на отчетни книги;
4. хронология на воденето на отчетните книги;
5. генериране на отчети;
6. промяна статуса на отчетите – в процес на попълване; подаден за одобрение; върнат
за корекция; одобрен.
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) След преминаване на отчета през верификация на лицето се визуализира
съобщение, което се изпраща и по електронна поща на адреса, посочен в регистрационния
образец или регистрационната форма, за потвърждение за успешно предоставяне на
отчета.
(4) След успешно предоставяне на отчета лицата не могат да извършват промяна на
предоставените данни.

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 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 ЗУО 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. Наредбата влиза в сила от 3.06.2014 г.
§ 4. Указания по прилагане на наредбата дава изпълнителният директор на ИАОС.
§ 5. Формите за регистриране по чл. 25 се предоставят в ИАОС на хартиен и
електронен носител до изграждането на информационната система за представянето им по
електронен път.
§ 6. Документите за водене на отчетност по тази наредба се водят единствено на
хартиен носител до изграждането на информационната система, отговаряща на
изискванията на ЗЕДЕП.

§ 7. Отчетните книги се прошнуроват, заверяват, като страниците им се номерират.
Отчетните книги съгласно чл. 8, ал. 1 и 2 се съхраняват на площадката, на която се
извършват дейности с отпадъци, а отчетните книги по чл. 8, ал. 3 се съхраняват на място,
по адрес на управлението.
§ 8. Член 17, ал. 1, т. 1, ал. 3 и 4 влизат в сила от 1 януари 2014 г. Първият годишен
отчет по чл. 17, ал. 1, т. 1 се предоставя през 2015 г. за отчетната 2014 г.
§ 9. Документите за предоставяне на информация по тази наредба се предоставят в
ИАОС единствено на хартиен носител до изграждането на информационната система,
отговаряща на изискванията на ЗЕДЕП.
§ 10. Заверените отчетни книги по Наредба № 2 от 2013 г. за реда и образците, по
които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на
публични регистри (ДВ, бр. 10 от 2013 г.) се водят до приключването им.
Приложение № 1 към чл. 7, т. 1

Отчетна книга за образувани производствени и/или опасни отпадъци
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Юридическо лице/ едноличен търговец:.........................................................................
ЕИК.............:..................................
Адрес на площадката:........................................................................................................
Община:................ Населено място ...............ЕКАТТЕ/на населеното място/ :..............
Описание на основната дейност: ......................................................................................
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
Дата

Количество
образуван

ІІ.ПРЕДАДЕН ОТПАДЪК
Дата

тон

1

2

3

Предаден отпадъка на

Количество

Юридическо лице/
едноличен търговец/
собствена площадка/
страна

ЕИК

Основание за
притежание
на отпадъка

тон

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
Приложение № 2 към чл. 7, т. 2 и 3

Отчетна книга за събиране и транспортиране или за събиране и съхраняване
(оползотворяване с код R13 по смисъла на Приложение 2 от ЗУО и/или обезвреждане с код
D15 по смисъла на Приложение 1 от ЗУО)
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.събиране и
транспортиране или 2,събиране и съхраняване
Таблица 1
І.ПОЛУЧЕН ОТПАДЪК
Дата

Код на Специфични данни за ИУЕЕО и
Произход на отпадъка
Коли-честв
отпа-дък
НУБА
о
а
Категория
Произход и Юридическо ЕИК Основание за
тон
маркировка
лице/
притежание
ИУЕЕО / Вид на
едноличен
на отпадъка

НУБА

на ИУЕЕО/
Наиме-

търговец /
физическо

нование

лице

на НУБА
1

2

3

4

5

6

7

8

IІ. ПРЕДАДЕН ОТПАДЪК
Дата

Предаден отпадък

Юридическо лице/ ЕИК
едноличен
търговец
9

10

11

Дейност, за която е
предаден

Основание за предаване

Количество

код

описание

тон

13

14

15

на отпадъка
12

Забележки:
Колона 2 - попълва се кода на отпадъка съгласно Наредбата по чл.3, ал.1 ЗУО
Колона 3 и 4 се попълват само при приемане на ИУЕЕО и НУБА:
За прието ИУЕЕО се попълва:
Колона 3 - Категория от Приложение 1 към Наредбата за излязло от употреба
електрическо и електронно оборудване
Колона 4 - 1.1 за произход от бита и наличие на маркировка; 1.2 за произход от бита и
липса на маркировка; 2.1 за произход извън бита и наличие на маркировка; 2.2 за произход
извън бита и липса на маркировка"

За приети НУБА се попълва:
Колона 3 - Вид на НУБА: А-автомобилни; И-индустриални; П-портативни
Колона 4 - попълва се описание на НУБА - например: оловно - кисели; никел кадмиеви; литиеви - йонни; никел - метал хидридни; и т.н.
Колона 5 – попълва се името на юридическо лице или едноличен търговец или адрес на
друга собствена площадка (при дейности по събиране и съхраняване) 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 5 се попълва
наименованието на страната, в Колона 6 се попълва юридическото лице, от което се получава
отпадъка.
В случай на произход на отпадъка от физически лица в Колона 5 се попълвава
„физическо лице“, а Колона 6 не се попълва.
Колона 7- 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 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 10 – попълва се името на юридическо лице или едноличен търговец или адрес на
друга собствена площадка (при дейности по събиране и съхраняване) 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 10 се попълва
наименованието на страната, в Колона 11 се попълва юридическото лице, на което се предава
отпадъка.
Колона 12 - попълва се № на документ съгласно чл. 35 ЗУО или № на търговец на
отпадъци от регистъра на търговеците и брокерите на отпадъци.
Колони 13 – попълва се дейността съгласно Приложение 1 към §1, т.11 и Приложение 2
към §1, т. 13 ЗУО
Колона 14 – попълва се описание на дейността по третиране (напр. балиране,
шредиране, разкомплектоване и т.н.)
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

1

Произход на отпадъка
Юридическо
лице/
едноличен
търговец /
физическото
лице

ЕИК

2

3

Код на Приключила Количество Клетка Участък
отпадъка процедура за Депониран
Основание за
основно
отпадък
притежание
охаракте-ризи
на отпадъка
ране
тон
(да/не)

4

5

6

7

8

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
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Колона 4 - попълва се № на документ съгласно чл. 35 ЗУО или лице, при чиято дейност
се образува отпадъка; в случай на предаване на опасен отпадък се попълва и номера и датата
на идентификационния документ
Колона 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

Отчетна книга за оползотворяване и/или обезвреждане (с изключение на депониране)
на отпадъци
Юридическо лице/ едноличен търговец: .........................................................
ЕИК................................................
Адрес на площадката:.........................................................................................................
Община:................Населено място:..............ЕКАТТЕ/на населеното място/:.................
Описание на основната дейност: ....................................................................................

Описание на инсталацията.........................................
Операции по третиране Код: ..................................
Описание на операцията по третиране..............................................................................
Забележка: информацията по т. 1-7 се попълва в момента на завеждане на отчетната
книга
т.7 и 8 – попълват се дейностите и наименованията съгласно Приложение 1 към §1, т.11
и Приложение 2 към §1, т13 ЗУО
Таблица 1
І.ОТПАДЪК

ІІ.ПОЛУЧЕН ОТПАДЪК

Код на Специфични данни за ИУЕЕО и НУБА Дата
отпадъка
Категория
Произход и
ИУЕЕО / Вид
маркировка на
НУБА
ИУЕЕО/ Тип на НУБА
в зависимост от
химичния им състав

1

2

3

4

Произход на отпадъка
Юридическо ЕИК Основание за
лице/
притежание
едноличен
на отпадъка
търговец /
физическо
лице/
собствена
площадка/
страна
5

6

7

Забележки:
Колона 1 - попълва се кода на отпадъка съгласно Наредбата по чл.3, ал.1 ЗУО и вида на
отпадъка (напр. мед, алуминий, олово, цинк и т.н.)
Колона 2 и 3 се попълват само при приемане на ИУЕЕО и НУБА
За прието ИУЕЕО се попълва:
Колона 2 - Категория от Приложение 1 към Наредбата за излязлото от употреба

Количес
тон

8

електрическо и електронно оборудване
Колона 3 - 1.1 за произход от бита и наличие на маркировка; 1.2 за произход от бита и
липса на маркировка; 2.1 за произход извън бита и наличие на маркировка; 2.2 за произход
извън бита и липса на маркировка
За приети НУБА се попълва:
Колона 2 - Вид на НУБА: А-автомобилни; И-индустриални; П-портативни
Колона 3 - попълва се типа на НУБА, например оловно-кисели; никел кадмиеви;
алкални и т.н.
За дейности с ОЧЦМ не се попълват колони 2 и 3
Колона 5 – 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 5 се попълва
наименованието на страната, в Колона 6 се попълва юридическото лице, от което се получава
отпадъка.
В случай на произход на отпадъка от физически лица в Колона 5 се попълвава
„физическо лице“, а Колона 6 не се попълва.
Колона 7 - 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, или вида и дата на сертификата/декларацията за произход на ОЧЦМ,
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
Таблица 2
IIІ. ТРЕТИРАН ОТПАДЪК
Дата

Код на Специфични данни за ИУЕЕО и
отпадъка
НУБА
Категория
ИУЕЕО /
Вид НУБА

Дейност

Произход и
код
маркировка на
ИУЕЕО/ Тип на
НУБА в зависимост
от химичния им

описание

Количество
тон

състав
1

2

3

4

5

6

7

Забележки:
Колона 2 - попълва се код на отпадъка съгласно Наредбата по чл.3, ал.1 ЗУО и вида на
отпадъка (напр. мед, алуминий, олово, цинк и т.н.)
Колона 3 и 4 се попълват само при третиране на ИУЕЕО и НУБА
За третирано ИУЕЕО се попълва:
Колона 3 - Категория от Приложение 1 към Наредбата за излязлото от употреба
електрическо и електронно оборудване
Колона 4 - 1.1 за произход от бита и наличие на маркировка; 1.2 за произход от бита и
липса на маркировка; 2.1 за произход извън бита и наличие на маркировка; 2.2 за произход
извън бита и липса на маркировка
За третирани НУБА се попълва:
Колона 3 - Вид на НУБА: А-автомобилни; И-индустриални; П-портативни
Колона 4 - попълва се типа на НУБА, например оловно-кисели; никел кадмиеви;
алкални и т.н.
За дейности с ОЧЦМ не се попълват колони 3 и 4
Колони 5 – попълва се дейността съгласно Приложение 1 към §1, т.11 и Приложение 2
към §1, т13 ЗУО
Колона 6 – попълва се описание на дейността по третиране (напр. балиране, шредиране,
разкомплектоване и т.н.)
Таблица 3
IV. ОБРАЗУВАНИ ОТПАДЪЦИ ОТ ТРЕТИРАНЕ
Дата

Специфични данни за ИУЕЕО и
НУБА

Описание на
отпадъка

Количество

Код на
отпадъка

1

2

Категория
ИУЕЕО

Произход и
маркировка на
ИУЕЕО/ Тип на
НУБА в зависимост
от химичния им
състав

3

4

тон

5

6

Забележки:
Колона 2 - попълва се кода на отпадъка съгласно Наредбата по чл.3, ал.1 ЗУО
Колона 3 и 4 се попълват само при образуване на отпадъци от третиране на ИУЕЕО и
НУБА
За образуване на отпадъци от третиране на ИУЕЕО се попълва:
Колона 3 - Категория от Приложение 1 към Наредбата за излязлото от употреба
електрическо и електронно оборудване
Колона 4 - 1.1 за произход от бита и наличие на маркировка; 1.2 за произход от бита и
липса на маркировка; 2.1 за произход извън бита и наличие на маркировка; 2.2 за произход
извън бита и липса на маркировка
За образуване на отпадъци от третиране на НУБА се попълва:
Колона 3 – не се попълва
Колона 4 - попълва се типа на НУБА, например оловно-кисели; никел кадмиеви;
алкални и т.н.
За дейности с ОЧЦМ не се попълват колони 3 и 4
Колона 5 – попълва се вида на отпадъка
Таблица 4
V. ПРЕДАДЕНИ ОТПАДЪЦИ
Дата Код на Специфични данни за
отпадъка ИУЕЕО и НУБА

Предаден отпадък на

Дейност за Количеств
която е
о

предаден
Категория Произход Юридическ ЕИК Основание код описание
ИУЕЕО
и
о лице/
за
маркировк едноличен
притежани
а на
търговец /
е на
ИУЕЕО/ собствена
отпадъка
Тип на площадка/
НУБА в
страна
зависимост
от
химичния
им състав
1

2

3

4

5

6

7

8

9

тон

10

Забележки:
Колона 2 - попълва се кода на отпадъка съгласно Наредбата по чл.3, ал.1 ЗУО и вида на
отпадъка (напр. мед, алуминий, олово, цинк и т.н.)Колона 3 и 4 се попълват само при
предаване на отпадъци от ИУЕЕО и НУБА
За предаване на отпадъци ИУЕЕО се попълва:
Колона 3 - Категория от Приложение 1 към Наредбата за излязлото от употреба
електрическо и електронно оборудване
Колона 4 - 1.1 за произход от бита и наличие на маркировка; 1.2 за произход от бита и
липса на маркировка; 2.1 за произход извън бита и наличие на маркировка; 2.2 за произход
извън бита и липса на маркировка
За предаване на отпадъци от НУБА се попълва:
Колона 3 – не се попълва
Колона 4 - попълва се типа на НУБА, например оловно-кисели; никел кадмиеви;
алкални и т.н.
За дейности с ОЧЦМ не се попълват колони 3 и 4
Колона 5 – 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 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 5 се попълва
наименованието на страната, в Колона 6 се попълва юридическото лице, на което се предава
отпадъка.
Колона 7 - попълва се № на документ съгласно чл. 35 ЗУО или № на търговец на
отпадъци от регистъра на търговеците и брокерите на отпадъци .
Колони 8 – попълва се дейността съгласно Приложение 1 към §1, т.11 и Приложение 2
към §1, т13 ЗУО
Колона 9 – попълва се описание на дейността по третиране (напр. балиране, шредиране,
разкомплектоване и т.н.)
При предаване на компоненти за повторна употреба, колона 8 не се попълва , а в колона
9 се записва "повторна употреба"
Приложение № 5 към чл. 7, т. 6

Отчетна книга за търговците или брокерите на отпадъци
1.

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

2.

ЕИК...............................................

3.
....................................................................................................
4.
място/ ...............

Адрес

на

управлението

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

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 Описание
отпадъка

1

2

Дата

Произход на отпадъка

Количество

Юридическо лице/
едноличен
търговец / страна

ЕИК

Основание за
притежание на
отпадъка

тон

4

5

6

7

3

IІI. ПРЕДАДЕН ОТПАДЪК
Дата

Прeдаден отпадък
Юридическо лице/
ЕИК
едноличен търговец /страна

8

9

10

Количество

Основание за притежаване на
отпадъка

тон

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

Отчетна книга за събиране и транспортиране или за събиране и съхраняване
(оползотворяване с код R13 по смисъла на Приложение 2 към § 1, т. 13 от ДР на ЗУО) на
отпадъци от черни и цветни метали
1.

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

2.

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

3.

Адрес на управлението:.........................................................................................................

4.
Община:....................Населено
:..........................
5.

място:..................ЕКАТТЕ/на

населеното

място/

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

Забележка: информацията по т. 1-5 се попълва в момента на завеждане на отчетната книга
т.5 се посочва дейността за която се води отчетната книга: 1.събиране и транспортиране или 2,
събиране и съхраняване
Таблица 1
I.ОТПАДЪК
Код на отпадъка

1

IІ.ПОЛУЧЕН ОТПАДЪК
Описание на
отпадъка

Дата

2

3

IIІ. ПРЕДАДЕН ОТПАДЪК

Произход на отпадъка
Юридическо лице/ едноличен
търговец / физическо лице /
собствена площадка

Сертификат/ декларация
за произход

4

5

Д

Дата

8

Предаден отпадък

Дейност за
която е
предаден

Юридическо лице/
едноличен
търговец /
собствена
площадка/ страна

ЕИК

Основание за
притежаване на
отпадъка

9

10

11

Количество

код описание

тон

12

14

13

Забележка:
Колона 1 - попълва се кода на отпадъка съгласно Наредбата по чл.3, ал.1 ЗУО
Колона 2 – посочва се вида на отпадъка (напр.-мед, алуминий, олово, цинк и т.н.) , 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 името на юридическо лице или едноличен търговец или адрес на друга
собствена площадка (при дейности по събиране и съхраняване) 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 4 се попълва наименованието на
страната и юридическото лице, от което се получава отпадъка.
Колона 5 – посочва се вида на съответния документ
В случай на произход на отпадъка от физически лица в Колона 4 се попълвава „физическо
лице“, а Колона 5 се попълва декларацията за произход
В случай на произход на отпадъка от друго юридическо лице/ едноличен търговец или друга
собствена площадка, които не са генератори на отпадъка в Колона 5 се записва ЕИК на
юридическото лице/едноличния търговец или адрес на другата площадка, а Колона 6 не се
попълва.
Колона 9 – попълва се името на юридическо лице или едноличен търговец или адрес на друга
собствена площадка (при дейности по събиране и съхраняване) 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, а 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 на отпадъци
от регистъра на търговеците и брокерите на отпадъци.
Колони 12 – попълва се дейността съгласно Приложение 1 към §1, т.11 и Приложение 2 към
§1, т.13 ЗУО
Колона 13 – попълва се описание на дейността по третиране (напр. балиране, шредиране,
разкомплектоване и т.н.)
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/
търговец:..........................................ЕИК:............................................

едноличен

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 ПЛОЩАДКИТЕ 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
Налични към
1 януари на
Номер
Код на Наименование отчетната
площадката отпадъка на отпадъка
година

1

2

3

Налични към 31
Приети Предадени декември на отчетната
година

тон

тон

тон

тон

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
Код на отпадъка
площадката
1

2

Юридическо
лице/
едноличен
търговец

ЕИК

Основание за
притежание
на отпадъка

3

4

5

Количество
тон
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 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
1

Код на отпадъка

Юридическо
лице/
едноличен
търговец

ЕИК

Основание за
притежание на
отпадъка

2

3

4

5

Количество
тон
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 друг
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 н
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
предприятието:

се

предава

/маркира се с "Х" само едно от
посочените/

от

при чиято дейност се образува отпадъка
извършило
третиране

междинни

операции

по

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
пълномощник/

с

представителна

Дата:..........................
РАЗДЕЛ Б

власт

или

.............................................................
/длъжност, подпис/

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:

/маркира се с "Х" наличието и видът на опаковка/

контейнер
варели

чували
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:.......................................

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

/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/
ЕИК:.....................................

едноличен

търговец:......................................

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/
произходът по технологичен процес/

/описва се

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
/попълва се цифровият знак на опасните
на групата съгласно Приложение № I насвойства на отпадъка съгласно приложение № 2 на
Базелската конвенция за контрол наНаредба по чл.3 ЗУО; при повече от едно свойство
трансграничното движение на опаснисе попълват съответните полета/
отпадъци и тяхното обезвреждане/

III. КОЛИЧЕСТВА ОТПАДЪКII
. КОЛИЧЕСТВА ОТПАДЪК

Наличен
към 01
януари на
отчетната
година

Третиран на
площадката
Образуван
(в т.ч. и
Описание на
подготовка за
третирането
третиране)

тон

тон

тон

1

2

3

Наличен към
31 декември
Предаден
на отчетната Срок за
година
съхранение

4

тон

тон

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

1

2

Основание за
притежание на отпадъка

Количество

3

4

тон

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

Община

ЕИК

1

2

Описание на
Код на отпадъка
отпадъка
3

4

Произход
5

Количество
тон
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
Наименование
лице/ едноличен
на отпадъка
търговец

1

2

3

ЕИК

Основание за
притежание на
отпадъка

Количество

4

5

6

тон

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

1

2

3

4

5

Забележка:

тон

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
годишен отчет ЗА съБИРАНЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ на битови и/или строителни 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. ОБСЛУЖВАНИ ТЕРИТОРИИ/ ПЛОЩАДКИ

Община

Населено място

ЕКАТТЕ

Район

1

2

3

4

Забележки:
Колона 3 – попълва се ЕКАТТЕ на населеното място
III. ПРОИЗХОД НА ОТПАДЪЦИТЕ
Общин Произх Код на Наименова Събрани
а
од
отпадъ ние на
ка
отпадъка
тон
1

2

3

4

5

Предадени за
оползотворяване

Предадени за
обезвреждане

дейност

тон

дейност

тон

6

7

8

9

Забележки:
Колона 2 – попълва се съгласно:
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 ЗУО

Колона 3и 4 - попълва се код и наименование на отпадъка, съгласно наредбата по чл.3,
ал.1 ЗУО
Колона 6 и 8 – попълва се дейноста съгласно Приложение 1 към §1, т.11 и Приложение 2
към §1, т13 ЗУО/
IV. СПИСЪК НА СЪОРЪЖЕНИЯТА, НА КОИТО СЕ ПРЕДАВАТ ОТПАДЪЦИ
Юридическо
лице/
едноличен
търговец

ЕИК

1

2

Основани Местонахождение Количества
е за
притежан населено ЕКАТ
тон
ие на
място
ТЕ
отпадъка
3

4

5

6

Код на Дейност по
отпадъка третиране

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 5 – попълва се ЕКАТТЕ на населеното място
Колона 7 - попълва се код на отпадъка, съгласно наредбата по чл.3, ал.1 ЗУО
Колона 8 – описва се дейността по третиране на отпадъка
Други бележки: ..................................................................
Трите
.............................................................
печат/

/на лице с представителна власт/

имена:..................................................
/длъжност, подпис и

Дата:..........................
Приложение № 12 към чл. 15, ал. 1
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА СЪБИРАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИ
И/ИЛИ ОПАСНИ 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. СПИСЪК И МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА ПЛОЩАДКИТЕ 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
Код на Наименование Налични към Приети Предаден
Налични към 31
площадкат отпадък на отпадъка
1 януари на
и
декември на отчетната
а
а
отчетната
година
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

Юридическо лице/
едноличен
площадката
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
Номер на Юридическо лице/
площадката едноличен търговец
/ номер на
собствена
площадка /страна
1

2

ЕИК

Основание за
притежание на
отпадъка

Код на
отпадъка

4

5

3

Количество
тон
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
..........................................................
/на лице с представителна власт/
Дата:..........................
Приложение № 13 към чл. 15, ал. 2, т. 1

имена:...................................................
/длъжност, подпис и печат/

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА СЪБИРАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА НЕГОДНИ ЗА УПОТРЕБА БА
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: ...........................................................................................................................

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
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 събир
Име на индивидуалиста/
организация по

ЕИК

Документ съгласно Вид на НУБА
чл.81 ЗУО

Количество
НУБА

оползотворяване
тон
1

2

3

4

5

Забележка: Колона 4 попълва се едно от следните: 1 - портативни; 2 - автомобилни; 3 – индустриалн

II. ДАННИ ПО ПЛОЩАДКИ
1.Количествени данни за НУБА

Ном Код на Вид на Описание Налични
Количество приети НУБА през о
ер отпадъка НУБА на НУБА НУБА към
на
1 януари на ОБЩО
в т.ч.
от
от
пло
отчетната количество количество физически разкомплектован
щад
година
приети
на приетите
лица
е на ИУМПС
ката
НУБА
НУБА без
електролит

1

2

3

4

тон

тон

тон

тон

тон

5

6

7

8

9

Образувани Количество предадено НУБА през отчетната година: Налични
НУБА от
НУБА към
дейноста на
ОБЩО
за
на други
на друга
31
фирмата
количество рециклиране юридически собствена декември
предадени
лица за
площадка
на
НУБА
извършване на
отчетната
дейност
година
различна от
рециклиране
тон

тон

тон

тон

тон

тон

13

14

15

16

17

18

Забележки:
Колона 1 - попълва се номера 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 -

Колона 6 - попълва се Общото количество на приетите НУБА като сума от колони 8, 9, 10, 11 и 12
Колона 7 - попълва се само за автомобилни и индустриални НУБА

Колона 14 - попълва се Общото количество на предадените НУБА като сума от колони 15, 16 и 17
2. Количество приети/ предадени НУБА
Приети/ Номе Юридическо лице/
предаде р на едноличен търговец/
ни площ физическо лице/
адкат номер на собствена
а
площадка
1
иети

2

ЕИК

Основание за
притежание на
отпадъка

Код на
отпадъка

Вид на
НУБА

3

4

5

6

Описание
НУБА

7

Пр

Пре
дадени
Забележки:
Колона 1 - попълва се номера на площадката от т.I.1

Информацията за НУБА получени директно от физически лица, се записва на един ред, като в колон
3 не се попълва

При преамане на НУБА от собствени площадки на фирмата в колона 2 се записва номера и адре
колона 3 не се попълва

Колона 4 - попълва се № на документ съгласно чл. 35 ЗУО или лице, при чиято дейност се образ
произхода на отпадъка – 1.от бита или 2.извън бита, освен в случайте когато отпадъка се получава от л
транспортиране или събиране и съхраняване на отпадъци или № на търговец на отпадъци от регистъра на
Колона 5 - попълва се код на отпадъка съгласно наредбата по чл.3, ал.1 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 Други бележки:
Други бележки:........................................................
Трите

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

лице

с

Дата:..........................
Приложение № 14 към чл. 15, ал. 2, т. 2
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА СЪБИРАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА ИЗЛЯЗЛО ОТ УПОТРЕБА
ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ
ЗА ……… ГОДИНА
I. ДАННИ ЗА ЮРИДИЧЕСКОТО ЛИЦЕ:
Юридическо лице/ едноличен търговец:........................................ ЕИК:..............................
Документ по чл. 35 от ЗУО:..................................................
Адрес на управлението:
Община:.............................Населено място:............................ЕКАТТЕ :......................
/на населеното място/

и

предста

Адрес: ................................................................................................................................
1. 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 II 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

1

2

Документ
съгласно чл.81
ЗУО

Категория Произход Количество
ИУЕЕО
ИУЕЕО

3

тон
4

5

6

Забележка:
Колона 4 - попълва се Категория съгласно Приложение №1 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 ПЛОЩАДКИ

1.Количествени данни за ИУЕЕО
Количество прието ИУЕЕО през отчетната година:
Налично
образува
от други
Но
Катег
ИУЕЕО
но
собствен
ме
ория
към 1
от други ИУЕЕО
ОБЩО
от
и
р Код на съгла Про Мар януари
от
юридичес
от
количест
разкомплект площадк
пл отпадъ сно изх киро
на
физическ
ки лица за дейностт
во прието
оване на
и за
ощ ка Прил од вка отчетната
и лица
събиране
а на
ИУЕЕО
ИУМПС събиране
адк
ожен
година
на ИУЕЕО фирмата
на
ата
ие №1
ИУЕЕО

1

2

3

4

5

тон

тон

тон

тон

тон

тон

тон

6

7

8

9

10

11

12

Количество предадено ИУЕЕО през отчетната година:

Налично ИУЕЕО
ОБЩО
към 31 декември
за повторно
за
на други
на друга
количество
на отчетната
използване оползотвор юридически собствена
предадено
година
като цял уред
яване
лица
площадка
ИУЕЕО
тон

тон

тон

тон

тон

тон

13

14

15

16

17

18

Забележки:
Колона 1 - попълва се номера 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 Категория съгласно Приложение №1 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 и 11
Колона 13 - попълва се общото количество на предадено ИУЕЕО като сума от колони
14, 15, 16 и 17

2. Количество прието/ предадено ИУЕЕО
При Ном Юридическо лице/
ет/ ер
едноличен
Пред пло
търговец/
аден щад физическо лице/
ката
номер на
собствена
площадка
1
риет

реда
ден

2

ЕИК

3

Основание Код на Катего Прои Марк Количество
за
отпадъка рия зход ировк
прието
притежание
съгласн
а
ИУЕЕО
на отпадъка
о
Прило
тон
жение
№1
4

5

6

7

8

9

П

П

Забележки:
Колона 1 - попълва се номера 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 преамане на ИУЕЕО 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 предаване на ИУЕЕО 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
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 търговеците и брокерите на отпадъци
Колона 5 - попълва се код на отпадъка съгласно наредбата по чл. 3, ал. 1 ЗУО
Колона 6 – попълва се Категория съгласно Приложение № 1 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
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА СЪБИРАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА ИЗЛЕЗЛИ ОТ УПОТРЕБА
МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА
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:

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

1. 1. Списък и местоположение на площадките на юридическото лице

Номер на
площадката

Община

Населено място

ЕКАТТЕ

Адрес на площадката

1

2

3

4

5

Забележка: попълват се всички площадки, за които фирмата има разрешена дейност за
ИУМПС, с код R13 по смисъла на Приложение II 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

1

2

Документ съгласно
чл.81 ЗУО

3

Количество ИУМПС
брой

тон

4

5

II. ДАННИ ПО ПЛОЩАДКИ
1.Количествени данни за ИУМПС с код на отпадъка 160104*
Номер на Налични ИУМПС Количество приети Количество предадени Налични ИУМПС
площадката към 1 януари на
ИУМПС през
ИУМПС през отчетната към 31 декември на
отчетната година отчетната година:
година на център за
отчетната година
разкомплектоване:

1

брой

тон

брой

тон

брой

тон

брой

тон

2

3

4

5

6

7

8

9

Забележки:
Колона 1 - попълва се номера на площадката от т.I.1
2. 2. Количество приети ИУМПС с код на отпадъка 160104*
Прие Номе Юридическо лице/
т/ р на едноличен търговец/
Пред площ физическо лице/
аден адкат номер на собствена
а
площадка
1

2

ЕИК

3

Основание за Количество приети ИУМПС
притежание на
отпадъка
брой
тон
4

5

6

Прие
т
Пред
аден

Забележки:
Колона 1 - попълва се номера 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 колона 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 отпадъка 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

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА СЪБИРАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА ОТРАБОТЕНИ
МАСЛА
ЗА ............ ГОДИНА
I. ДАННИ ЗА ЮРИДИЧЕСКОТО ЛИЦЕ:
Юридическо
лице/
................ЕИК:.......................

едноличен

търговец:......................................

Документ по чл. 35 ЗУО:..................................................
Адрес на управлението:
Община:.............................Населено място:............................ЕКАТТЕ :......................
/на населеното място/
Адрес: ................................................................................................................................
1. Списък и местоположение на площадките на юридическото лице
Номер на
площадката

Община

Населено място

ЕКАТТЕ

Адрес на площадката

1

2

3

4

5

Забележка: 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

1

2

Документ съгласно чл.81
ЗУО

Количество
ОМ
тон

3

4

II .ДАННИ ПО ПЛОЩАДКИ
1. Количествени данни за ОМ
Номер
Код на Налични
площадката отпадъка ОМ към 1
януари на
отчетната
година

1

2

Количество прието ОМ през отчетната година:
от други
собствени
ОБЩО
от
площадки
количество разкомплектоване
за
прието ОМ на ИУМПС
събиране
на ОМ

образувани
ОМ от
от други дейноста на
юридически фирмата
ко
лица за
пред
събиране на
ОМ

тон

тон

тон

тон

тон

тон

3

4

5

6

7

8

Забележки:
Колона 1 - попълва се номера 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 и 7
Колона 9 - попълва се Общото количество на предадените ОМ като сума от колони 10,
11, 12 и 13

2. Количество приети ОМ
При Ном
Юридическо лице/
ет/ ер
едноличен търговец/
Пред пло физическо лице/ номер
аден щад на собствена площадка
ката
1
риет

реда
ден

ЕИК

2

Основание за
притежание на
отпадъка

Код на
отпадъка

4

5

3

Количество
приети ОМ
тон
6

П

П

Забележки:
Колона 1 - попълва се номера на площадката от т.I.1
При предаване на ОМ на собствени площадки на фирмата в колона 2 се записва номера
и адреса на площадката (от Таблица 1, т.I.1), а колона 3 и 4 не се попълват
Колона 4 - 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 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:............................................................................
II. ПРОИЗХОД НА ОТПАДЪЦИТЕ

Община

ЕИК

Код на отпадъка

Описание на
отпадъка

Произход

1

2

3

4

5

Количество
тон
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

1

2

3

Основание за
притежание на
отпадъка

Количество

4

5

тон

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

1

2

3

Основание за
притежание на
отпадъка

Количество

4

5

тон

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

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ/ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИ
И/ИЛИ ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ ЗА ............ ГОДИНА
I. ДАННИ ЗА ЮРИДИЧЕСКОТО ЛИЦЕ:
Юридическо лице/ едноличен търговец:....................................... ЕИК:...................................
Документ по чл. 35 ЗУО:..................................................
/в случай че е приложимо/
Адрес на управлението:
Община:.............................Населено място:............................ЕКАТТЕ :......................
/на населеното място/
Адрес:

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

Телефон за контакти:.................................Лице за контакти:........................................
имейл: .....................................................................
II.ДАННИ ЗА ПЛОЩАДКАТА/ СЪОРЪЖЕНИЕТО/ ИНСТАЛАЦИЯТА
1. Площадка №: ...............
2. Адрес на площадката: ......................................................................
3. Описание на съоръжението/инсталацията/площадката: ........................................
4. Операция по третиране
Код: R ...... / D .......Описание: ..............................................................................................
Наименование: ..........................................................................................................................
/описва се операцията и се попълват дейностите и наименованието съгласно Приложение 1
към §1, т.11 и Приложение 2 към §1, т13 ЗУО/

III. ПРОИЗХОД НА ОТПАДЪЦИТЕ

Собствена площадка
/ юридическо лице/
едноличен търговец /
физическо
лице/страна

ЕИК

Код на
отпадъка

Описание на
отпадъка

1

2

3

4

Основание за
притежание на
отпадъка

Количества

5

6

тон

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 преамане 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 колона 2 не
се попълва
Колона 3 – попълва се код 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, или № на търговец на отпадъци от регистъра на търговеците и
брокерите 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
IV.ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ
1. Подготовка преди оползотворяване и/или обезвреждане
Код на
отпадъка

Наличен отпадък
към 1 януари на
отчетната година

Получени

тон

тон

Подготовка преди Наличен отпадък
оползотворяване към 31 декември на
и/или обезвреждане отчетната година
тон

тон

1

2

3

4

5

Забележки:
Колона 1 – попълва се код на отпадъка, съгласно наредбата по чл.3, ал.1 ЗУО
2. Оползотворяване и/или обезвреждане на отпадъци
Налични към 1
януари на отчетната
Код на
година
отпадъка

1

Получени

Оползотворени/
обезвредени

Налични към 31
декември на
отчетната година

тон

тон

тон

тон

2

3

4

5

Забележки:
Колона 1 – попълва се код на отпадъка, съгласно Наредбата по чл.3, ал.1 ЗУО
ПОПЪЛВА СЕ САМО ЗА УТАЙКИ ОТ ПСОВ
1 Внасяне на утайки в почвите за нуждите на селското и горското стопанство и за
рекултивация на нарушени терени
1.1 Дейност по оползотворяване
“Обработване на земната повърхност, водещо до подобрения за
земеделието или околната среда“
да
не
1.2 Предназначение:

Количество

използване в земеделието
използване

в

горското

в-во

R 10

Площ, на която са
оползотворени

.........тон

сухо ...............м3
ка

..........................д

........тон

сухо ...............м3

..........................д

стопанство

в-во

за тревни площи и паркове

ка
........тон

сухо ...............м3
ка

..........................д

за рекултивация на нарушени
........тон
терени
в-во

сухо ...............м3
ка

..........................д

1.3
Общо
количество
........тон
оползотворени утайки по т.1.2
в-во

сухо ...............м3

в-во

2 Оползотворяване с други методи
2.1 Дейност по оползотворяване /изгaряне, компостиране, други /:
2.2 Предназначение:

Количество

изгаряне

...........тон сухо в-во

.................м3

изгаряне с оползотворяване на енергията

...........тон сухо в-во

.................м3

компостиране

...........тон сухо в-во

.................м3

други

...........тон сухо в-во

.................м3

...........тон сухо в-во

.................м3

2.3 Общо количество оползотворени
утайки по т. 2.2

3. Проблеми възникнали при оползотворяване на утайки/описва се/..............................

V.А ОТПАДЪЦИ,
ИНСТАЛАЦИЯТА

ОБРАЗУВАНИ

ОТ

РАБОТАТА

НА

СЪОРЪЖЕНИЕТО/

Предаден на:
Налични
Налични
към 31
към 1
Юридическ
декември
Описани януари на Образуван
Код на
о лице/ Основание Дейност
на
е на отчетната
Количество
отпадъка
едноличен
за
по
отчетната
отпадъка година
търговец / притежание третиране
година
страна на отпадъка (R/D)
тон
тон
тон
тон

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Забележки:
Колона 1 – попълва се код на отпадъка, съгласно наредбата по чл.3, ал.1 ЗУО.
Колона 6 - попълва се № на документ съгласно чл. 35 ЗУО или № на търговец на
отпадъци от регистъра на търговците и брокерите на отпадъци
Колона 7- попълва се дейноста по третиране 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 № 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 це
по рециклиране и оползотворяване:
Име на
индивидуалиста/
организация по
оползотворяване

ЕИК

1

2

Документ
съгласно чл.81
ЗУО

3

Количество
рециклирани

оползотворени

тон

тон

4

5

II . КОЛИЧЕСТВО И ПРОИЗХОД НА ОПОЛЗОТВОРЕНИ, РЕЦИКЛИРАНИ И
ОБЕЗВРЕДЕНИ ОТПАДЪЦИ ОТ ОПАКОВКИ
Вид на
Налични отпадъци от
Общо
Произход на стъклените опаковки от страната:
отпадък стъклени опаковки към 1 количеств
а
януари на отчетната година о приети
от
от
от
от
от бутилировачи
отпадъци пунктове обекти системи инсталации
Отпадък,
Отпадък,
от
, съдове, по
за
за
депозитни от
въведен в
невъведен в стъклени общинск чл.33, разделн предварител системи брак
ефективен
ефективен опаковки
и
ал.4
о
но
или
процес на
процес на
от
площадк ЗУО събиран третиране системи за
оползотворяв оползотворяв страната и по
е
многократ
ане към 31
ане към 31
чл.19,
на
декември на декември на
ал.3, т.11
употреба
предходната предходната
ЗУО

1

година

година

тон

тон

тон

тон

тон

тон

тон

тон

тон

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Без
цветно
стъкло
Зел
ено
стъкло
Ка
фяво
стъкло
Цве

тно
стъкло

Сме

сено
стъкло

В
т.ч. За
опакова
не
на
опасни
химичн
и
веществ
а
що

Об

Внос/пристигания Оползотворяване, в т.ч : Предадени за Налични отпадъци от стъклени
обезвреждане опаковки към 31 декември на
отчетната година
чрез

чрез

Отпадък,

Отпадък,

рециклиране оползотво
ряване

въведен в
невъведен в
ефективен
ефективен
процес на
процес на
оползотворяване оползотворяване
към 31 декември към 31 декември
на отчетната
на отчетната
година
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 № 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 це
по рециклиране и оползотворяване:
Име на
индивидуалиста/
организация по
оползотворяване

ЕИК

1

2

Документ
съгласно чл.81
ЗУО

3

Количество
рециклирани

оползотворени

тон

тон

4

5

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

Класифика Налични отпадъци от хартиени Общо
Произход на отпадъци от хартие
ция по БДС и картонени опаковки към 1 количество картонени опаковки от странат
януари на отчетната година
приети
отпадъци
от
от
от
от
Отпадък,
Отпадък,
от
пунктове, обекти системи инстал
въведен в
невъведен в хартиени и съдове,
по
за
за
ефективен
ефективен картонени общински чл.33, разделно предва
процес на
процес на
опаковки площадки ал.4 събиране
лн
оползотворяван оползотворяван от страната по чл.19, ЗУО
трети

1

2

Смесена
хартия
и
картон,сортира
ни

A2

Хартия и
картон
от
супермаркетит
е

A4

Вълнообра
зни картони

A5

Крафт
торби

D4

е към 31
декември на
предходната
година

е към 31
декември на
предходната
година

ал.3, т.11
ЗУО

тон

тон

тон

тон

тон

тон

то

3

4

5

6

7

8

9

Други
видове
в т.ч. за
опаковане на
опасни
химични
вещества
Общо

Внос/
пристига
ния

Оползотворяване, в т.ч :

Предадени за
обезвреждане, в.т.ч

чрез
чрез
чрез
чрез
чрез
чрез
рециклиран изгаряне компостира оползотворя изгаряне обезврежда
е
с
не -R3 ване по друг
без
не по друг

Налични отпадъци о
хартиени и картонен
опаковки към 31 декем
на отчетната годин
Отпадък,
въведен в
ефективен

Отпад
невъвед
ефекти

оползотв
о ряване
на
енергияR1

начин

оползотво
ряване на
енергия-D1
0

начин

процес на
процес
оползотворява оползотв
не към 31
ане към
декември на декемвр
отчетната
отчетн
година
годин

тон

тон

тон

тон

тон

тон

тон

тон

тон

10

11

12

13

14

15

16

17

18

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

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

/на лице с представителна власт/

/длъжност, подпис и печат/

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

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ/ ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ
МЕТАЛНИ ОПАКОВКИ ЗА ........... ГОДИНА
I. ДАННИ ЗА ЮРИДИЧЕСКОТО ЛИЦЕ:
Юридическо
лице/
търговец:...................................................ЕИК:...........................

едноличен

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

1

2

Документ
съгласно чл.81
ЗУО

3

Количество
рециклирани

оползотворени

тон

тон

4

5

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

Налични отпадъци от метални
опаковки към 1 януари на
отчетната година

Общо
Произход на отпадъци от метални
Вно
количест
опаковки от страната:
прист
во
ия
приети
Отпадък,
Отпадък,
отпадъци от пунктове, от
от
от
въведен в
невъведен в
от
съдове,
обекти системи инсталации
ефективен
ефективен процес метални общински
по
за
за
процес на
на
опаковки площадки чл.33, разделн предварител
оползотворяване оползотворяване
от
по чл.19,
ал.4
о
но третиране
към 31 декември към 31 декември страната ал.3, т.11
ЗУО събиран

1
ана

на предходната
година

на предходната
година

ЗУО

е

тон

тон

тон

тон

тон

тон

тон

то

2

3

4

5

6

7

8

9

Стом

Алу
миний
в т.ч.

за
опакован
е
на
опасни
химични
вещества
о

Общ

Рециклиране Предадени за
обезвреждане

Налични отпадъци от метални опаковки към 31 декември на
отчетната година
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

10

11

12

13

Други бележки:

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

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

/на лице с представителна власт/

/длъжност, подпис и печат/

Дата:..........................
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/

ЕИК

Документ съгласно
чл.81 ЗУО

Количество

организация по
оползотворяване
1

2

3

рециклирани

оползотворени

тон

тон

4

5

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

Вид
Налични отпадъци от
Общо
Вн
Произход на отпадъците от пластмасови опаковки
пластмас пластмасови опаковки към 1 количест
от страната:
а
януари на отчетната година во приети
отпадъци
прис
Отпадък,
Отпадък,
от
от
от обекти от
от
от
ни
въведен в
невъведен в пластмас пунктове, по чл.33, системи инсталации технологи
ефективен
ефективен
ови
съдове, ал.4 ЗУО
за
за
чен брак
процес на
процес на опаковки общинск
разделн предварите
оползотворява оползотворява
от
и
о
лно
не към 31
не към 31 страната площадк
събиран третиране
декември на декември на
и по
е
предходната предходната
чл.19,
година
година
ал.3, т.11
ЗУО

1
E
E

LDP
HDP
PP
PE/P

P
смесени

PET

тон

тон

тон

тон

тон

тон

тон

тон

то

2

3

4

5

6

7

8

9

1

PVC
PS
други
пластмас
и
Смес
ени
пластмас
и
в т.ч.
за
опакован
е
на
опасни
химични
вещества
о

Общ

Оползотворяване, в т.ч :

Предадени за
обезвреждане, в.т.ч

Налични отпадъци от
пластмасови опаковки към 31
декември на отчетната година

чрез
чрез
чрез
чрез
чрез
Отпадък,
Отпадък,
рециклиран изгаряне с оползотворява изгаряне обезвреждан въведен в
невъведен в
е
оползотво не по друг
без
е по друг
ефективен
ефективен
ряване на
начин
оползотво
начин
процес на
процес на
енергия-R1
ряване на
оползотворява оползотворява
енергия-D
не към 31
не към 31
10
декември на декември на
отчетната
отчетната
година
година
тон

тон

тон

тон

тон

тон

тон

11

12

13

14

15

16

17

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 це
по рециклиране и оползотворяване:
Име на
индивидуалиста/
организация по
оползотворяване

ЕИК

1

2

Документ
съгласно чл.81
ЗУО

Количество
рециклирани

оползотворени

тон

тон

4

5

3

II . КОЛИЧЕСТВО И ПРОИЗХОД НА ОПОЛЗОТВОРЕНИ, РЕЦИКЛИРАНИ И
ОБЕЗВРЕДЕНИ ОТПАДЪЦИ ОТ ОПАКОВКИ
Вид на
Налични отпадъци от Общо
Произход на отпадъци от дървени Внос/
отпадъчния
дървени опаковки количество
опаковки от страната:
пристиг
материал
към 1 януари на
приети
ания
отчетната година отпадъци от
дървени
Отпадък, Отпадък, опаковки от от
от
от
от
въведен в невъведен страната пунктов обекти систем инсталации
ефективен
в
е,
по
и за
за
процес на ефективен
съдове, чл.33, раздел предварите
оползотво процес на
общинс ал.4
но
лно
ряване оползотво
ки
ЗУО събира третиране
към 31
ряване
площад
не
декември към 31
ки по
на
декември
чл.19,
предходна
на
ал.3,
та година предходна
т.11
та година
ЗУО

1

тон

тон

тон

тон

тон

тон

тон

тон

2

3

4

5

6

7

8

9

Дърво
Корк
Дървен
материал
за
опаковане на
опасни
химични
вешества
Общо
дървен
материал

Налични отпадъци от
Предадени за
дървени опаковки към
обезвреждане, в.т.ч
31 декември на
отчетната година

Оползотворяване, в т.ч :

чрез
чрез
чрез
чрез
чрез
чрез
Отпадък, Отпадък,
рециклиран изгаряне с компости оползотворя изгарян обезвреждан въведен в невъведен в
е
оползотво ране -R3
ване по
е без
е по друг ефективен ефективен
ряване на
друг начин оползот
начин
процес на процес на
енергия-R1
во
оползотворяоползотворя
ряване
ване към 31 ване към 31
на
декември на декември на
енергия
отчетната отчетната
-D10
година
година
тон

тон

тон

тон

тон

тон

тон

тон

10

11

12

13

14

15

16

17

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
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/

ЕИК

Документ
съгласно чл.81

Количество

организация по
оползотворяване

ЗУО

1

2

рециклирани

оползотворени

тон

тон

4

5

3

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

1

2
Опаковъ
чни картони
за течности

Предим
Композитн но
от
и
пластмаса
материали
Предим
но от картон
Предим
но от бяла

Налични отпадъци от
Общо
Произход на отпадъци от
Вн
композитни опаковки към 1 количеств композитни опаковки и други при
януари на отчетната година о приети
опаковъчни материали от
н
отпадъци
страната:
от
Отпадък,
Отпадък, композитн
от
от
от
от
въведен в
невъведен в и опаковки пунктове, обекти систем инсталац
ефективен
ефективен
и други съдове,
по
и за
ии за
процес на
процес на опаковъчн общинск чл.33, разделн предвари
оползотворява оползотворява
и
и
ал.4
о
телно
не към 31
не към 31 материали площадк ЗУО събира третиран
декември на декември на
от
и по
не
е
предходната предходната страната чл.19,
година
година
ал.3, т.11
ЗУО
тон

тон

тон

тон

тон

тон

тон

т

3

4

5

6

7

8

9

1

ламарина
Предим
но
от
алуминий
Други
композитни
материали
PVC
/алуминий/
Общо
материали

композитни

Други
текстил,
опаковъчн керамика,
и
порцелан и
материали 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
чрез
чрез
чрез
чрез
Отпадък,
Отпадък,
рециклиране изгаряне оползотворява изгаряне без обезвреж въведен в
невъведен в
с
не по друг
оползотво дане по
ефективен
ефективен
оползотв
начин
ряване на
друг
процес на
процес на
о ряване
енергия-D10 начин оползотворява оползотворява
на
не към 31
не към 31
енергиядекември на декември на
R1
отчетната
отчетната

година

година

тон

тон

тон

тон

тон

тон

тон

11

12

13

14

15

16

17

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

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

/длъжност, подпис и печат

Дата:..........................
Приложение № 20 към чл. 18, ал. 1 и 3

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ПОДГОТОВКА ПРЕДИ ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ ИЛИ
ОБЕЗВРЕЖДАНЕ
НА ОТПАДЪЦИ С ПРОИЗХОД ОТ БИТА
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:..................................................................
Лица, от името на които са третирани отпадъците с произход от бита
Име

1

ЕИК

2

Код на отпадъка

3

Наименование на
отпадъка

Количество

4

5

тон

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

II.А КОЛИЧЕСТВО И ПРОИЗХОД НА ОТПАДЪЦИТЕ С ПРОИЗХОД ОТ БИТА

Код на Наиме Налични Общо
Произход на отпадъците:
Внос/ Третиран Описан Нал
отпадъ новани отпадъц количест
пристиг
и
ие на отп
ка
е на и към 1 во приети
от
обекти от
други други ания отпадъциопераци и къ
отпадъ януари отпадъци общински
и
обекти пункто източн
с
ята по дек

ка

1

на
отчетнат
а година

2

системи площад по чл.
ве,
за
ки по 33, ал.4 съдове
събиране чл.19,
и т. н
на
ал.3
смесени
битови
отпадъци

ици

произход третира и
от бита
не отч
а го

тон

тон

тон

тон

тон

тон

тон

тон

тон

3

4

5

6

7

8

9

10

11

т
12

1

Забележки:
Колона 1 и 2 - попълва се код и наименование на отпадъка съгласно наредбата по чл. 3,
ал. 1 ЗУО
Количествата отпадъци от опаковки от системи за разделно събиране на отпадъци от
опаковки се записват в колона 9
II.Б КОЛИЧЕСТВО НА ОТПАДЪЦИ ПОЛУЧЕНИ ПРИ ДЕЙНОСТ ПО ПОДГОТОВКА
ПРЕДИ ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ ИЛИ ОБЕЗВРЕЖДАНЕ
Вид на дейността по подготовка преди оползотворяване или обезвреждане: .........
R:........
/за различните операции, част II се попълва за всяка отделна операция/

Отпадъци получени от подготовката преди оползотворяване или обезврежд
Код на Наименование
отпадъка на отпадъка

Налични Количество
Общо
П
отпадъци образувани количество
към 1
отпадъци предадено за
оползотворяване чрез:
януари на
повторно
отчетната
изполване рециклиране изгаряне с оползотво
година
оползотво
по друг
ряване на
енергия-R1

1

2

тон

тон

тон

тон

тон

тон

3

4

5

6

7

8

Забележки:
Колона 1 и 2 - попълва се код и наименование на отпадъка съгласно наредбата по чл.3,
ал.1 ЗУО
III. ПРЕДАДЕНИ ОТПАДЪЦИ ЗА ПОСЛЕДВАЩО ТРЕТИРАНЕ
Отпадъци получени от подготовката преди оползотворяване или обезвреждане , предадени
на:
Код на Наименование
отпадъка на отпадъка

Количество
предадени
отпадъци
тон

1

2

3

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

ЕИК

Основание за
притежание на
отпадъка

4

5

6

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

При предаване на отпадъци на друга страна в колона 4 се записва страната, а колона 5
не се попълва
Колона 6 - попълва се № на документ съгласно чл. 35 ЗУО или № на търговец на
отпадъци от регистъра на търговците и брокерите на отпадъци
IV. СЪОРЪЖЕНИЕ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ
ОТПАДЪЦИ С ПРОИЗХОД ОТ БИТА
Вид на съоръжението:................................
Операция по третиране :
Код на
отпадъка

И/ИЛИ

ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ

НА

Капацитет на съоръжението:........................

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

R:........................................

Наименовани
Налични
Количество
Количество
Налични
е на отпадъка отпадъци към 1
получени за оползотворен отпадъци към
януари на
оползотворяване и отпадъци 31 декември на
отчетната година
отпадъци
отчетната
година

1

2

тон

тон

тон

тон

3

4

5

6

Забележки:
Колона 1 и 2 - попълва се код и наименование на отпадъка съгласно наредбата по чл.3,
ал.1 ЗУО
V. ОТПАДЪЦИ, ОБРАЗУВАНИ ОТ РАБОТАТА НА СЪОРЪЖЕНИЕТО
Код на отпадъка

Наименование на отпадъка

Количество
тон

1

2

3

Забележки:
Колона 1 и 2 - попълва се код и наименование на отпадъка съгласно наредбата по чл.3,
ал.1 ЗУО
VI. ПРОДУКТИ, ОБРАЗУВАНИ ОТ СЪОРЪЖЕНИЕТО

Вид на Описание Количеств Съответствие Описание на Оценка на
Предадени на:
продукта
на
о
със стандарт стандарта(систе качеството
продукта
(организация
ма за
/ клас
тон
за
осигуряване на
Юридическ
ЕИК Предназн
осигуряване качеството)
о лице/
ие
на качество)
едноличен
търговец/
физическо
лице/ адрес
на
собствена
площадка
1

2

3

4

5

6

7

8

Забележки:
При предаване на отпадъци директно на физически лица, се записва на един ред, като в
колона 7 се записва "физически лица", а колона 8 не се попълва
При предаване на отпадъци на собствени площадки на фирмата в колона 7 се записва
номера и адреса на площадката, а колона 8 не се попълва
Колона 9 – попълва се предназначението за което е предаден продукта
Други
бележки:................................................
Трите имена:...................................................

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

9

/на лице с представителна власт/

/длъжност, подпис и печат/

Дата:..........................

Приложение № 21 към чл. 16, ал. 5

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ОБРАЗУВАНИ УТАЙКИ ОТ ПСОВ
ЗА ............. ГОДИНА
I. ДАННИ ЗА ЮРИДИЧЕСКОТО ЛИЦЕ:
Юридическо
лице/
търговец:................................................ЕИК:.............................

едноличен

Документ по чл. 35 ЗУО:..........................................................
/ако е приложимо/
Адрес на управлението:
Община:...........................Населено място:...................................ЕКАТТЕ :............................
/на населеното място/
Адрес:

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

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

място/
Адрес:

населеното

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

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

II. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПСОВ
Наименование на ПСОВ: ........................................................................
Въведена
в
експлоатация:........................год.
Проектен
капацитет:..............................еквивалент жители (ЕЖ)
Органично натоварване на третираните отпадъчни води:..............…....…….ЕЖ
Реален капацитет на ПСОВ:..............................................……………………..ЕЖ
Вид и количество на третираните отпадъчни води:
битови отпадъчни води
.................................. м3
индустриални отпадъчни води
.................................. м3
/маркира се с „Х“/
III. ОБРАЗУВАНА УТАЙКА
м3

Общо количество образувана утайка през отчетната година

..........тон сухо в-во ........

III. А УТАЙКА ОБРАЗУВАНА ОТ ТРЕТИРАНЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЧНИ ВОДИ
Наименование
на
отпадъка:
Код на отпадъка:...............................
............................................................................
/попълва се код на отпадъка съгласно
/попълва се наименование на отпадъканаредбата по чл.3, ал.1 ЗУО/
съгласно наредбата по чл.3, ал.1 ЗУО/
Шифър на групата по Базелската конвенция:
Клас на опасните свойства:H..............
Y.................
/попълва се цифровият знак на опасните
/попълва се цифровият знак от шифъра насвойства на отпадъка съгласно наредба по
групата съгласно Приложение № I на Базелскатачл.3, ал.1 ЗУО/
конвенция за контрол на трансграничното
движение на опасни отпадъци и тяхното
обезвреждане/
Образувани
утайки
Количество
през отчетната година
утайки:

Количество
утайки:
тон сухо в-во

……………..тон
........% влажност

....................м3
.........тон/м3
плътност

………………......(тон сухо в-во =
м3.(100-%влажност).тон/м3
плътност/100

III. Б УТАЙКА ОБРАЗУВАНА ОТ ТРЕТИРАНЕ НА ИНДУСТРИАЛНИ ОТПАДЪЧНИ
ВОДИ
Наименование
на
отпадъка:
Код на отпадъка:...............................
..........................................................................
/попълва се код на отпадъка съгласно
/попълва се наименование на отпадъканаредбата по чл.3, ал.1 ЗУО/
съгласно наредбата по чл.3, ал.1 ЗУО/
Шифър
на
групата
по
Базелската
Клас на опасните свойства:H..............
конвенция:..Y...........................................
/попълва се цифровият знак на опасните
/попълва се цифровият знак от шифъра насвойства на отпадъка съгласно наредба по
групата съгласно Приложение № I на Базелскатачл.3, ал.1 ЗУО/
конвенция за контрол на трансграничното
движение на опасни отпадъци и тяхното
обезвреждане/
Образувани
утайки
Количество
през отчетната година
утайки:

……………..тон
........% влажност

Количество
утайки:
тон сухо в-во

....................м3
.........тон/м3
плътност

………………......(тон сухо в-во =
м3.(100-%влажност).тон/м3
плътност/100

IV. УТАЙКИ ОТ ПСОВ ПОЛУЧЕНИ ОТ ДРУГИ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА

Попълнете допълнителен списък IV ако е необходимо.
Юридическо
лице/
едноличен
търговец

Име: ....................................................

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

Наименование
на
отпадъка:
Код
на
............................................................................................................ отпадъка:...............................
/попълва се наименование на отпадъка съгласно наредбата
/попълва се код на отпадъка
по чл.3, ал.1 ЗУО/
съгласно наредбата по чл.3, ал.1
ЗУО/
Шифър
на
групата
конвенция:..Y...........................................

по

Базелската

Клас
на
свойства:H..............

опасните
/попълва
се

/попълва се цифровият знак от шифъра на групата съгласноцифровият
знак
на
опасните
Приложение № I на Базелската конвенция за контрол насвойства на отпадъка съгласно
трансграничното движение на опасни отпадъци и тяхнотонаредба по чл.3, ал.1 ЗУО/
обезвреждане/
Получени
утайки
отчетната година

през

Количество утайки:

тон

……………..

........%
влажност
Количество утайки:
тон сухо в-во

...................м3
..........тон/м3
плътност

………………......(тон сухо в-во
=
м3.(100-%влажност).тон/м3
плътност/100

V.А ТЕХНОЛОГИИ ИЗПОЛЗВАНИ ЗА ОБЕЗВОДНЯВАНЕ НА УТАЙКАТА

Наименование и кратко описание

Брой

Количество
тон

1

.

2

.

Забележки: посочват се съоръженията за уплътняване и обезводняване в
последователността на тяхното ползване: утайкоуплътнители (гравитачни утаители),
машинни уплътнители (сгъстители), камерни филтър преси, лентови филтър преси, винтови
преси, центрофуги, изсушителни полета (само в случай, че редовно се използват, а не при
аварийни ситуации), лагуни и др.
Съоръженията следва да се посочат в последователността на тяхното ползване в
технологичната схема за обезводняване на утайката
V.Б ТЕХНОЛОГИИ ИЗПОЛЗВАНИ ЗА СТАБИЛИЗИРАНЕ НА УТАЙКАТА
Наименование и
кратко описание

Брой

Утайки от битови отпадъчни
води
тон

.

1

м3

% сухо в-во

Утайки от индустриални
отпадъчни води
тон

м3

% сухо в-во

.

2

Забележки: посочват се съоръженията за стабилизиране – биобасейни (в случаите,
когато биобасейнът работи в режим на пълна минерализация), аеробни стабилизатори,
анаеробни изгниватели (метан танкове), открити изгниватели, съоръжения за химично
стабилизиране, съоръжения за термично стабилизиране и др.
VI. КОЛИЧЕСТВА НА МЕТАНОВИТЕ ЕМИСИИ
Общо уловен метан, Съхранение в резервоари Оползотворен метан, Изгаряне във факел,
м3
за метан, м3
м3
м3
1

2

3

4

VII.
СЪХРАНЯВАНЕ
НА
СТАБИЛИЗИРАНИ
ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ ИЛИ ОБЕЗВРЕЖДАНЕ

УТАЙКИ

ПРЕДИ

Попълнете допълнителен списък VII ако е необходимо.
7.1Наименование
на
площадката
инсталацията:................................................................................

/

съоръжението/

7.2 Количество на утайки към 31.12. на отчетната година
- новообразувани

.........................тон сухо в-во

...........................м3

- общо

….....................тон сухо в-во

............................м3

7.3 Характеристики на
Заета
площадката / съоръжението площ:..................................дка

Капацитет:.......................тон
…..................м3

7.4
Вид
на
площадката
/
съоръжението
................................................................................................

за

съхранение:

7.5 Продължителност на съхранение на утайките преди оползотворяване или
обезвреждане: ................................месеца
VIII. ЛИЦА, НА КОИТО СА ПРЕДАДЕНИ УТАЙКИ ОТ ПСОВ
Юридическо лице/ ЕИК
едноличен
търговец / адрес на

Код на
отпадъка

Наименование
Дейности по
на отпадъка оползотворяване /
обезвреждане

Количество
предадени

собствена
площадка
1

тон сухо в-во
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
Колона 3 и 4 - попълва се код и наименование на отпадъка съгласно Наредбата по чл.3,
ал.1 ЗУО
Колона 5 - попълва се дейноста по третиране съгласно Приложение 1 към §1, т.11 и
Приложение 2 към §1, т13 ЗУО
IX. ОБОБЩЕНИ ДАННИ ЗА НАПРАВЕНИТЕ АНАЛИЗИ НА УТАЙКИ
(прилага се копие от протокола)
Дата
на
анализа
Попълнете
допълнителен
............................................/дд.мм.гггг/
списък IX, ако е необходимо.
/изпитването трябва да бъде направено в годината,
за която се докладват данните за утайките/
9.1 Показател

Стойност

Единица
мярка

pH

-

Органично вещество

%

Сухо вещество

%

Escherichia coli

над 1 g

Salmonella spp.

не се допуска
в 20 g

Clostridium perfringens

g

жизнеспособни яйца на хелминти

1на1kg
в-во)

9.2 Показател

Съдържание
mg/kg сухо в-во
мин.

макс.

средн

ПДК
mg/kg
сухо в-во

(сухо

Брой
проби

о

0
1

1

Cd (кадмий)

30.00

2

Cu (мед)

1600.00

3

Ni (никел)

350.00

4

Pb (олово)

600.00

5

Zn (цинк)

3000.00

6

Hg (живак)

16.00

7

Cr (хром)

500.00

8

As (арсен)

25.00

9

азот (общ)

1

фосфор (Р2О5)

1

калий (общ К2О)

2

1
ПАВ
(полициклични
ароматни в-ди)

6.50

3

1
РСВ (полихлорирани
бифенили)

1.00

4

1
........................................
.....

5

1
........................................
.....

9.3
Заключение
от
.............................................................................

теста

за

фитотоксичност:

9.4 Заключение от теста за екотоксичност: ............................................................................
9.5
Заключение
от
......................................................................................

направения

анализ:

X. ПРЕДПРИЕТИ МЕРКИ И НАПРАВЕНИ ПРОУЧВАНЕ ЗА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ
НА УТАЙКИТЕ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО
.....................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………….……..
…………………………………………………………………………………………..…….
……………………………………………………………………………………./описва се/
Други бележки:............................................
Трите
имена:..............................................
.............................................................
/на лице с представителна власт/
/длъжност, подпис и
печат/
Дата:..........................
Приложение № 22 към чл. 17, ал. 1, т. 2

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

място:....................................ЕКАТТЕ

място/

/на

населеното

Адрес:..................................................................................................................................
Местоположение на съоръжението/инсталацията/площадка:

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

място/
Адрес:

населеното

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

Телефон за контакти:...............................Лице за контакти:.........................................
имейл:..................................................................
Данни за лицето от името и за сметка, на което са третирано ИУЕЕО за изпълнение
целите по оползотворяване и рециклиране:
Име на
ЕИК Документ Категория Произход
Количество
индивидуалиста/
съгласно
съгласно
организация по
чл.81 ЗУО Приложение
рециклиране оползотворяване
оползотворяване
№1
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. ОБЩО КОЛИЧЕСТВО ИУЕЕО:
Код на
отпадъка

1

Категория Произход Маркировка Налично
Общо
Общо
Общо
съгласно
ИУЕЕО количество количество количество
Приложение
към 1
прието
предадено за третирани
№1
януари на ИУЕЕО през повторно
отчетната отчетната
изполване
к
година
година
като цял
уред

2

3

4

тон

тон

тон

тон

5

6

7

8

Забележки:
Колона 1 - попълва се код на отпадъка съгласно наредбата по чл.3, ал.1 ЗУО
Колона 2 – попълва се Категория съгласно Приложение №1 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 Маркировка
съгласно
Приложение
№1

Физическо ЕИК Основание за
лице/
притежание
юридическо
на отпадъка
лице/
едноличен
търговец
/собствена
площадка/
страна
1

2

3

4

5

6

Количество на отпадъ
от страната

о
пр

от бита

извън бита

о
би

тон

тон

то

7

8

9

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 - попълва се код на отпадъка съгласно наредбата по чл.3, ал.1 ЗУО
Колона 5 – попълва се Категория съгласно Приложение №1 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
№1

1

Отпадъци, образувани от третиране
код на
отпадъка

2

Предадени от

описание на
налични
общо получено количество
отпадъка отпадъци към количество от
1 януари на
третиране
отчетната
година

3

тон

тон

тон

4

5

6

за :
01 - транспорт
02- търговец и
03 - рециклира
04 - оползо
рециклирането,
05 - изгарян
енергия,
06 – повторна
07 - обезврежд
08 - изнес
рециклиране
09 - изнес
оползотворяване,
рециклирането,
10 - изнес
обезвреждане

Забележки:
Колона 1 – попълва се Категория съгласно Приложение №1 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
№1

Отпадъци, образувани от третиране
код на
отпадъка

Предадени от

описание на
налични
общо получено количество
отпадъка отпадъци към количество от
1 януари на
третиране
отчетната
година
тон

тон

тон

за :
01 - транспорт
02- търговец и
03 - рециклира
04 - оползо
рециклирането,
05 - изгарян
енергия,

07 - обезврежд
08 - изнес
рециклиране
09 - изнес
оползотворяване,
рециклирането,
10 - изнес
обезвреждане
1

2

3

4

5

6

Забележки:
Колона 1 – попълва се Категория съгласно Приложение № 1 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
1

ЕИК

Основание за
Код на описание
притежание на отпадъка
на
отпадъка
отпадъка

Количество отпадъчни компоненти
оползотворяване
ане

2

3

4

5

рециклир

повторн
друг
о използване оползотворяв

тон

тон

тон

6

7

8

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 - попълва се код на отпадъка съгласно наредбата по чл.3, ал.1 ЗУО
Други бележки:.........................................................

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

имена:..................................
/длъжност, подпис и печат/

Дата:..........................

Приложение № 23 към чл. 17, ал. 1, т. 3

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ/ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ИЗЛЕЗЛИ ОТ
УПОТРЕБА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА (ИУМПС)
ЗА ........... ГОДИНА
I. ДАННИ ЗА ЮРИДИЧЕСКОТО ЛИЦЕ:
Юридическо
лице/
търговец:...................................................ЕИК:...........................

едноличен

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

място/
Адрес:

населеното

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

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

имейл:..................................................................
Данни за лицето от името и за сметка, на което са третирани ИУМПС за изпълнение
целите по повторна употреба и оползотворяване и повторна употреба и рециклиране:
ЕИК

Име на
индивидуалиста/
организация по
оползотворяване
1

Документ
Количество ИУМПС
съгласно чл.81
ЗУО
повторна употреба* повторна употреба и
и рециклиране
оползотворяване

2

3

брой

тон

брой

тон

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. ОБЩО КОЛИЧЕСТВО ИУМПС
Наличност на
Общо
Код на ИУМПС към 1 количество
отпадъка
януари на
приети
отчетната година ИУМПС през
отчетната
година

1
16010

Общо
количество
третирани
ИУМПС

Общо количество на отпадъци Наличност
образувани от дейността по ИУМПС към
подготовка преди
декември н
оползотворяване или
отчетната
обезвреждане
година
предадени
отпадъциколичество

общо наличност
на отпадъци в
края на
отчетната година

брой

тон

брой

тон

брой

тон

брой

тон

брой

тон

брой

то

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

4*
6

16010

III. ПРОИЗХОД НА ПРИЕТИТЕ ИУМПС:
Оператори на площадки за събиране и Код на
съхраняване
отпадъка
(други юридически лица/ еднолични
търговци/ физически лица)
Физическо лице/
юридическо
лице/ едноличен
търговец
/собствена
площадка/
страна

ЕИК

Основание за
притежание
на отпадъка

1

2

3

Количество ИУМПС
от страната

от внос/пристигане

брой

тон

брой

тон

5

6

7

8

4

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 - попълва се кода на отпадъка съгласно Наредбата по чл.3, ал.1 ЗУО
IV.А
ОТПАДЪЦИ,
(РАЗКОМПЛЕКТОВАНЕ):

ПОЛУЧЕНИ

ОТ

Отпадъци, образувани от дейности по подготовка
преди оползотворяване или обезвреждане
код на отпадъка описание
Налични
образувани
на
отпадъци към отпадъциотпадъка 1 януари на количество

ТРЕТИРАНЕ

НА

Предадени отпадъци
количество

за :
01
транспортиране

ИУМПС

Налични
отпадъци,
към 31
декември н
- отчетната
година

отчетната
година

1

2

тон

тон

тон

3

4

5

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
6

тон

7

Забележки:
Колона 1 - попълва се код на отпадъка съгласно наредбата по чл.3, ал.1 ЗУО
IV.Б ОТПАДЪЦИ, ПОЛУЧЕНИ ОТ ТРЕТИРАНЕ НА ИУМПС (ШРЕДИРАНЕ):
(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
код на отпадъка

описание на Налични отпадъци
отпадъка
към 1 януари на
отчетната година
тон

Предадени отпа

образувани
отпадъциколичество

количество

тон

тон

за :
01 - тран
02тъ
брокер на отп
03 - реци
04 - о
различно от р
05
-

оползотворяв
07 - обез
08 изпратен за р
09 изпратен за о
различно от р
10 изпратен за о
1

2

3

4

5

Забележки:
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:

ЕИК Основание за Код на описание
Предадени з
Юридическо
притежание отпадъка
на
лице/
на отпадъка
отпадъка
оползотворяване чрез:
едноличен
търговец /
рециклиране повторна
изгаряне с
адрес на
употреба оползотворяване на
собствена
енергията
площадка
/страна
тон
тон
тон
1

2

3

4

5

6

7

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 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
Други бележки: ........................................................
Трите
.............................................................
/на лице с представителна власт/

имена:......................................
/длъжност, подпис и

8

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

място/

/на

населеното

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
II. ПРОИЗХОД НА ПРИЕТИТЕ ОМ:
Физическо ЕИК Основание за
лице/
притежание
юридическо
на отпадъка
лице/
едноличен
търговец
/собствена
площадка/
страна
1

2

3

Код на
отпадъка

4

Наименование
на отпадъка

5

Количество
от страната

от внос/
пристигане

тон

тон

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 Наименование
отпадъка на отпадъка

1

2

Наличен
Получен
Оползотворени чрез:
отпадък
отпадък
към
през
регенериране
изгаряне с
1 януари на отчетната
оползотворяване
отчетната
година
на енергия
година

други
методи

Наличен
отпадък
към 31
декемвр
на
отчетнат
година

тон

тон

тон

тон

тон

тон

3

4

5

6

7

8

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
Получени продукти, в
Стандарт за
резултат на регенерирането: 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

1

2

Основание за
притежание на
отпадъка

Код на
отпадъка

Наименование
на отпадъка

Количество

3

4

5

6

тон

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
.............................................................
/на лице с представителна власт/
печат/
Дата:..........................

имена:.....................................
/длъжност, подпис и

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:
Юридическо
ЕИК:...............................

лице/

едноличен

търговец:.......................................

Документ по чл. 35 ЗУО:….................................................
Адрес на управлението:
Община:........................Населено място:............................ЕКАТТЕ :..........................
/на

място/

населеното

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

1

2

Документ съгласно чл.81
ЗУО

Количество
ИУГ

тон
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

1

2

Основание за
Количество
притежание на
отпадъка
от страната от внос/ пристигане

3

тон

тон

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
III. КОЛИЧЕСТВО ОПОЛЗОТВОРЕНИ ИУГ

Наличен
отпадък към 1
януари на
отчетната
година

Пол
учен
отпа
дък
през
отче
Отпадъ Отпадъ тнат регене изгарян
а риран е с
к,
к не
въведен въведе годи е оползот

Оползотворени чрез:

прера влаган Износ/
ботка е като изпращ Друг
с цел матери ане за начин

Наличен
отпадък към 31
декември на
отчетната
година
Друг Отпадъ Отпадъ
начин
к,
к, не
за
въведен въведен

в
нв
на
ефекти ефекти
вен
вен
процес процес
на
на
оползот оплзот
воряван ворява
е към не към
31
31
декемв декемв
ри на ри на
предхо предхо
дната дната
година година

воряван получ ал в оползот за
оползот
в
в
е на аване строит воряван оползот воряван ефектив ефекти
енергия на елство е извън воряван е ен
вен
крайн то странат
е
описани процес процес
и
а
е
на
на
проду
оползот оползот
кти
воряван воряван
или на
е към е към
суров
31
31
ини за
декемвр декемв
произ
и на
ри на
водств
отчетна отчетна
о на
та
та
крайн
година година
и
проду
кти

тон

тон

тон

тон

тон

тон

тон

тон

тон

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

тон

тон

11

12

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

1

2

3

Код на Наименование на Количество
отпадъка
отпадъка
тон

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
Други бележки: ...........................................................
Трите имена:.............................................
/на лице с представителна власт/
печат/
Дата:..........................

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

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

1

2

Документ съгласно
чл.81 ЗУО

Вид на
НУБА

Количество
НУБА
тон

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 Код на
притежание отпадъка
на отпадъка

1

2

3

4

Вид на
НУБА

5

Тип на НУБА в Количество на отпадъка
зависимост от
тон
химичния им
състав
от страната
от внос/
пристигане

6

тон

тон

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/
печат/

/длъжност, подпис и

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

Номе
р

ЕИК

1

2

Име Нас.мя ЕКАТ Адрес Пощен Лице за
Факс Имей Други
на
сто
ТЕ
ски код контакт
л бележки
фирма
и
Телеф
та
он
3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

II

ДАННИ ЗА ИНСТАЛАЦИЯТА

Но Наимен Ви Под Техно Нас.м ЕКА Адр Площ Геог Геог
В
Закр Капац Мер Беле
мер ование д вид логия ясто ТТЕ ес адка / р.
р. експло ито итет на жки
РИО дълж шир атация на
един
СВ ина ина
от
ица
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

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

имена:.............................................

/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/
търговец:.............................................ЕИК:.................................

едноличен

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 Наименов Наличе Приети
Отпадъци, третирани на площадката
Наличен
отпадъ ание на
н
отпадъц
отпадък
ка
отпадъка отпадък
и
Предадени Рециклиран Предадени Предаде към 31
към 1
за
и
за изгаряне ни за декемвр
януари
оползотвор
на
с
депонир и на
на
отчетна
яване в площадката, оползотвор
ане
отчетна
та
обратни
съгласно
яване на
та
година
насипи изискваният енергия
година
а на чл.22

1

2

тон

тон

тон

тон

тон

тон

тон

3

4

5

6

7

8

9

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

1

2

Количество
тон
3

Юридическо лице/
едноличен търговец/
физическо лице/
собствена площадка

ЕИК

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 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

1

2

Количество
тон
3

Юридическо лице/
едноличен търговец/
физическо лице/
собствена площадка

ЕИК

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

1

2

Количество
тон
3

Юридическо лице/
едноличен търговец/
физическо лице/
собствена площадка

ЕИК

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
..............................................
/на лице с представителна власт/
печат/

имена:..........................................

/длъжност, подпис и

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

I. ДАННИ ЗА ЮРИДИЧЕСКОТО ЛИЦЕ:
Юридическо
ЕИК:...........................

лице/

едноличен

търговец:...................................

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
Описание на приложението на Общо количество на вложените
строителни материали СО
рециклираните строителни
рециклирани строителни
материали в проекта
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

ЕИК

тон

Юридическо лице/
едноличен търговец, от
което са получени
продуктите от
оползотворени СО

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
......................................................
/на лице с представителна власт/

имена:............................................

/длъжност, подпис и печат/

Дата:..........................
Приложение № 30 към чл. 19, ал. 3

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ОПОЛЗОТВОРЕНИ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ
В ОБРАТНИ НАСИПИ ЗА ................ГОДИНА

I. ДАННИ ЗА ЮРИДИЧЕСКОТО ЛИЦЕ:
Юридическо
ЕИК:.............................

лице/

едноличен

търговец:...................................

Документ по чл. 35 ЗУО:........................................................
Адрес на управлението:
Община:...........................Населено място:.............................ЕКАТТЕ :............................
/на

място/
Адрес:

населеното

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

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

1

2

Количество СО

ЕИК

тон

Юридическо
лице/ едноличен
търговец/
физическо лице,
от което са
получени СО

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:..........................
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

място/

населеното

Местоположение на депото:
Община:..........................Населено място:...............................ЕКАТТЕ :............................
/на

място/
Адрес:

населеното

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

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

1

Описание

2

Заета площ, дка

3

Рекултивирана
площ

Остатъчен
капацитет

дка

м3

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

1

2

Вид

3

Код на
отпадъка

Описание

4

5

Количество
тон

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 Количество, Физическо
отпадъка
тон
състояние

1

2

3

Общи
свойства

Свойства Биоразградимос Клетка/
определящи
т (Да/Не)
участък №
отпадъка
като опасен

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

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

1

2

3

ЕИК

Основание за
сключване на
договор

4

5

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

1

2

Битови

Строителни

Код на отпадъка

тон

Код на отпадъка

тон

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

Биоразградими, в т.ч:
Община

За оползотворяване

Код на биоотпадъ
Други
Код на
отпадъка
ци
биоразградим
отпадъка
и

тон

тон

1

2

3

количество

тон

тон

5

6

4

За обезвреждане
Код на
количество
отпадъка
тон
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

2

3

4

5

1

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

Основани
Код на
Общо
Предаден отпадък
е за
отпадъ количество
притежан Местонахождение ка
предаден за Количество Дейност по
ие на
повторна
третиране
отпадъка
употреба
населено ЕКАТ

тон

тон

1

2

3

място

ТЕ

4

5

6

7

8

9

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
БИОРАЗГРАДИМИ ОТПАДЪЦИ

МЕРКИ

1. Система за събиране на биоразградими отпадъци
ДоО
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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/
печат/

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

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: ...................................................................................................
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
съоръжението/инсталацията:..............................................................................................
4.

на

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;
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

Код на
отпадъка

Описание на
отпадъка

Количество

отпадъците
1

тон

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

1

2

3

4

Количество
тон
5

Забележки:
Колона 3 - попълва се код на отпадъка съгласно наредбата по чл.3, ал.1 ЗУО
7.1 Третиран отпадък
Наличен
отпадък към 1
Приет
януари на
Код на Описание на
отпадък
отчетната
отпадъка отпадъка
година

1

2

Третиран
отпадък

тон

тон

тон

3

4

5

Наличен
отпадък към 31
Описание на
декември на
метода
отчетната
година
тон
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

7.2 Количества на метановите емисии
Описание на метода Общо уловен
Съхранение в
Оползотворен
метан, м3
резервоари за метан,
метан, м3
м3
1

2

3

4

Изгаряне във
факел, м3
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/ ЕИК Основание Код на Описание
едноличен търговец /
за
отпадъка
на
адрес на собствена
притежание
отпадъка
площадка /страна
на отпадъка
1

2

3

4

5

Количество
тон
6

Дейност по
третиране

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
отпадъ
ка

Вид на продукта

1

2

Наличен
отпадък към
1 януари на
отчетната
година

Произведено
количество
годно за
употреба

Наличен
Количество отпадък към
пуснато на 31 декември
пазара
на отчетната
година

тон

тон

тон

тон

3

4

5

6

Забележки:
Колона 1 – попълва се ако е приложимо код на отпадъка съгласно наредбата по чл.3,
ал.1 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

1

2

Вид на компоста/
Код на Описание Количество
органичната фракция отпадъка
на
от съоръжението за
отпадъка
тон
анаеробно
разграждане/
стабилизирана
органична фракция
от МБТ
3

4

5

Дейност по
третиране

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/
Дата:..........................
Приложение № 34 към чл. 21, ал. 1 и 2

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ТЪРГОВЕЦ И/ИЛИ БРОКЕР

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

ЗА ........... ГОДИНА
Предоставя се от:
търговец на отпадъци
брокер на отпадъци
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:..................................................................
II. КОЛИЧЕСТВО ОТПАДЪЦИ

Код на
отпадъка

Наименование на отпадъка

1

2

Описание
3

Количество
тон
4

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
Код на
отпадъка

Наименование Юридическо
на отпадъка лице/ едноличен
търговец

1

2

ЕИК

3

4

Основание за
притежание на
отпадъка

Количество

5

6

тон

Забележка:
Колона 1 и 2 – попълва 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 или № на търговец на отпадъци от регистъра на търговеците и
брокерите на отпадъци
IV.СПИСЪК НА ЛИЦАТА, НА КОИТО СА ПРЕДАДЕНИ ОТПАДЪЦИТЕ
Код на Наименование на Юридическо
отпадъка
отпадъка
лице/ едноличен
търговец
1

2

3

ЕИК

4

Основание за
притежание на
отпадъка

Количество

5

6

тон

Забележка: Колона 1 и 2 – попълва 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 № на търговец на
отпадъци от регистъра на търговеците и брокерите на отпадъци
Други бележки: ........................................................
Трите имена:.......................................

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

/на лице с представителна власт/

/длъжност, подпис и печат/

Дата:..........................
Приложение № 35 към чл. 22, ал. 1
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТИ С ОТПАДЪЦИ ПО РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1013/2006
ОТНОСНО ПРЕВОЗА НА ОТПАДЪЦИ
ЗА ........... ГОДИНА
I. ДАННИ ЗА ЮРИДИЧЕСКОТО ЛИЦЕ:
Юридическо
ЕИК:...........................

лице/

едноличен

търговец:...............................

Адрес на управлението:
Община:...........................Населено
:.................................

място:.................................ЕКАТТЕ
/на населеното

място/

Адрес: ............................................................................................................................................
Телефон за контакти:..................................Лице за контакти:...................................................
имейл:..................................................................
Да се избере едно от следните:
Документ по чл. 35 ЗУО №: ........................

Дата: ........................

Лице, при чиято дейност се образуват отпадъци
(възможно само при износ; превоз от България)
Търговец на отпадъци
(възможно само при износ; превоз от България)

Брокер на отпадъци
(възможно само при износ; превоз от България)
II. ВНОС НА ОТПАДЪЦИ/ ПРЕВОЗ КЪМ БЪЛГАРИЯ

Код на отпадъка

Наименование на
отпадъка

1

2

Страна на
произход

Общо количество

3

4

тон

Дейност по
оползотворяване
5

Забележки: попълва се отделен ред за всяка страна на произход на отпадъка
Колона 1 и 2 – попълва се код и наименование на отпадъка съгласно наредбата по чл.3,
ал.1 ЗУО
Колона 3 – попълва се съгласно номенкалтура на страните и териториите за целите на
външнотърговската статистика
ЗУО

Колона 5 – попълва се дейност по оползотворяване по приложение № 2 към § 1, т.13

III. ИЗНОС НА ОТПАДЪЦИ/ ПРЕВОЗ ОТ БЪЛГАРИЯ

Код на отпадъка

Наименование на
отпадъка

Страна по
Общо количество
местоназначение
тон

Дейност по
оползотворяване
или
обезвреждане

1

2

3

4

5

Забележки: попълва се отделен ред за всяка страна по местоназначение на отпадъка

Колона 1 и 2 – попълва се код и наименование на отпадъка съгласно наредбата по чл.3,
ал.1 ЗУО
Колона 3 – попълва се съгласно номенкалтура на страните и териториите за целите на
външнотърговската статистика
Колона 5 – попълва се дейност по оползотворяване по приложение № 2 към § 1, т.13
ЗУО или дейност по обезвреждане по приложение № 1 към § 1, т.11 ЗУО
Други бележки:.........................................................
Трите
......................................................
печат/

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

/на лице с представителна власт/

/длъжност, подпис и

Дата:..........................
* Годишният отчет се попълва от всички лица, които извършват дейности по Регламент
1013/2006 (ЕО) в качеството си на нотификатори, получатели на отпадъци или съоръжения за
оползотворяване
Приложение № 36 към чл. 22, ал. 2
ГОДИШНА СПРАВКА-ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДЕЙНОСТИ С ОТПАДЪЦИ ПО РЕГЛАМЕНТ
(ЕО) № 1013/2006 ОТНОСНО ПРЕВОЗА НА 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:..................................................................
Да се избере едно от следните:
Документ по чл. 35 ЗУО №: .........................

Дата: ..............................

Лице, при чиято дейност се образуват отпадъци
Търговец на отпадъци
Брокер на отпадъци
II. ИЗНОС НА ОТПАДЪЦИ/ ПРЕВОЗ ОТ БЪЛГАРИЯ
Страна по
Общо количество
Наименование на местоназначение
Код на отпадъка
отпадъка
тон
1

2

3

4

Дейност по
оползотворяване
или
обезвреждане
5

Забележки: попълва се отделен ред за всяка страна по местоназначение на отпадъка
Колона 1 и 2 – попълва се код и наименование на отпадъка съгласно наредбата по чл.3,
ал.1 ЗУО
Колона 3 – попълва се съгласно номенкалтура на страните и териториите за целите на
външнотърговската статистика
Колона 5 – попълва се дейност по оползотворяване по приложение № 2 към § 1, т.13
ЗУО или дейност по обезвреждане по приложение № 1 към § 1, т.11 ЗУО
Други бележки:.......................................................

Трите
...................................................

имена:...........................................

/на лице с представителна власт/

/длъжност, подпис и печат/

Дата:..........................
* Годишната справка-декларация се попълва от всички лица, които уреждат
превоз/износ на отпадъци от България, когато не се изисква нотификация.
** Към годишните справки-декларации се прилагат копия на електронен носител на
формулярите по приложение VII на Регламент (ЕО) № 1013/2006, заверени от получателя, за
всеки извършен превоз/износ.
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
……..
Улица,

код:

Населено място: …............……….

.

Община:……….....…
№:

………………………………………………………………….............…....………..
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)
№
на
разрешението
ЗУО…………………………..

Индивидуално
Колективна
система
представлявана
организация
оползотворяване

от
по

Наименование на
организацията по
оползотворяване

Търговски марки, които лицето използва в страната
(всяка търговска марка се записва на отделен ред)
9.

2.

10.

чл.

81

………………………………………..

Лице заплащащо продуктова такса в ПУДООС

1.

по

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
....................................
печат/

/на лице с представителна власт/

имена:..............................................................
/длъжност, подпис и

Дата:..........................
Приложение № 38 към чл. 25, ал. 1, т. 2
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
оборудване)

на

големи

стационарни

единици

промишлено

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)
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/
печат/

/длъжност, подпис и

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:
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
Колективна
система
представлявана
организация
оползотворяване

№ на разрешението по чл. 81 ЗУО………………..

от
по

Наименование
организацията
оползотворяване

на
по

…………………………

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.

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
............................................
/на лице с представителна власт/

имена:................................................
/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: …………………………………………….
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
Колективна
система
представлявана
организация
оползотворяване

№ на разрешението по чл. 81 ЗУО……………………

от
по

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
.......................................
печат/

имена:.......................................................

/на лице с представителна власт/

/длъжност, подпис и

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”)
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”)
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)
№
1.

Код

Наименование

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

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 Участъци/ Експлоатация
координати клетки за
РИОСВ Община Населено ЕКАТТ Местност
Начало Край
място
Е на
ОО/НО/ИО
населен
ото
място

1

2

3

4

5

6

Статус

11

7

8

9

10

Отговорности
Собственик

ЕИК

Телефон/факс/имейл

Оператор

ЕИК

Телефон/
факс/имейл

12

13

14

15

16

17

II. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДЕПОТО
№

Клас депо
ОО/НО/ИО

Тип на
депото

Вид на
депото

Площ, дка

Проектен
капацитет

Бележки

18

Проектн Заета Рекултивир
а
ана
1

2

3

Остатъчен
капацитет

4

Запръстяване

5

6

7

Натрупани
Средна
отпадъци от
мощност на
началото на отпадъчното
експлоатацията
тяло

м3

тон

8

9

Входящ
контрол

Автоматична
везна

м3

тон

площ,
дка

периодичност

тон

м

описание

Да/Не

10

11

12

13

14

15

16

17

Мониторинг на

Аварии Бележки

ПВВ/ПДВ/ИНФ/Г/ описание
ОТ
22

23

24

III. ЗА ДЕПА С КЛЕТКИ
№

Участъци/ клетки

Запръстяване

№ на Описание Проектна Заета площ, Рекултивирана
Остатъчен Площ Периодичнос
клетката
площ, дка
дка
площ, дка
капацитет, м3
т

1

2

3

4

5

6

7

8

9

