НАРЕДБА № 1 ОТ 4 ЮНИ 2014 Г. ЗА РЕДА И ОБРАЗЦИТЕ, ПО КОИТО СЕ ПРЕДОСТАВЯ
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОТПАДЪЦИТЕ, КАКТО И РЕДА ЗА ВОДЕНЕ НА ПУБЛИЧНИ
РЕГИСТРИ
Издадена от министъра на околната среда и водите
Обн. ДВ. бр.51 от 20 Юни 2014г., изм. ДВ. бр.51 от 19 Юни 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.51 от 28 Юни 2019г., изм. и доп. ДВ.
бр.30 от 31 Март 2020г.
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;
9. (нова - ДВ, бр. 30 от 2020 г., в сила от 31.03.2020 г.) лицата, чиято дейност е свързана с временно съхраняване на отпадъци
от живак по чл. 14, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/852 на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2017 г. относно живака и
за отмяна на Регламент (ЕО) № 1102/2008 (ОВ, L 137/1), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) 2017/852";
10. (нова - ДВ, бр. 30 от 2020 г., в сила от 31.03.2020 г.) лицата, чиято дейност е свързана с преобразуване и ако е приложимо,
втвърдяване на отпадъци от живак по чл. 14, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2017/852;
11. (нова - ДВ, бр. 30 от 2020 г., в сила от 31.03.2020 г.) производителите на отпадъци, които са престанали да бъдат отпадъци
съгласно актовете на Европейската комисия, приети в съответствие с чл. 6, параграф 2 от Директива 2008/98/ЕО, или съгласно
критерии, определени с наредба на министъра на околната среда и водите по чл. 5, ал. 2 от ЗУО;
12. (нова - ДВ, бр. 30 от 2020 г., в сила от 31.03.2020 г.) лицата, при чийто производствен процес се образува вещество или
предмет, определено като страничен продукт с мотивирано решение на министъра на околната среда и водите по чл. 4, ал. 2 от ЗУО.
Чл. 5. (1) Документи за водене на отчетност и предоставяне на информация за дейностите по отпадъци са:
1. отчетни книги по чл. 44, ал. 1 ЗУО;
2. годишни отчети по чл. 44, ал. 6 ЗУО;

3. идентификационен документ по чл. 29, ал. 5 ЗУО.
(2) Документи за регистриране в публичните регистри са регистрационни образци.
(3) Документи за регистриране в информационната система за водене на отчетност и предоставяне на информация са
регистрационни форми.
Чл. 6. Разпоредбите на чл. 39, ал. 1 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;
10. (нова - ДВ, бр. 51 от 2019 г., изм. - ДВ, бр. 30 от 2020 г., в сила от 31.03.2020 г.) лицата, чиято дейност е свързана с
временно съхраняване на отпадъци от живак по чл. 14, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/852, по образец съгласно приложение № 48;
11. (нова - ДВ, бр. 51 от 2019 г.) лицата, чиято дейност е свързана с преобразуване и ако е приложимо, втвърдяване на
отпадъци от живак по чл. 14, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2017/852, по образец съгласно приложение № 49.
Чл. 8. (1) Отчетните книги по чл. 7, т. 1 се водят за всяка площадка по кодове.
(2) Отчетните книги по чл. 7, т. 3, 4, 5, 8 и 9 се водят за всяко съоръжение/инсталация/площадка, в което се третират отпадъци.
(3) Отчетните книги по чл. 7, т. 2, 6 и 7 се водят по една за съответната дейност с отпадъци.
(4) В случай на образуване на отпадъци от третиране на отпадъци, както и от дейността на площадка/съоръжение/инсталация
за третиране на отпадъци се води само отчетна книга по чл. 7, т. 5, а в случай на третиране на отпадъци от ОЧЦМ се попълва само
отчетна книга по чл. 7, т. 9.
(5) 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) (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2019 г.) Лицата по чл. 7 са длъжни да поискат заверяване на отчетната книга до 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) (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2019 г.) Отчетните книги по чл. 7 се попълват хронологично минимум веднъж месечно за всеки
календарен месец до 5 дни след изтичането му, като всеки запис се отразява по дата.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2019 г.) В случай на необходимост от коригиране на данните, въведени в отчетните книги по чл. 7, се
допуска извършване на корекция през текущия месец на вече записани данни в отчетната книга за предходния месец. Корекцията се
записва на отделен ред, като се отразяват датата, на която е извършена, датата на предишния запис в отчетната книга, в какво се състои
корекцията и причината, поради която се извършва.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2019 г.) В случай че през календарен месец не са извършвани дейности с отпадъци, респективно с
конкретен отпадък, това също се отразява в отчетната книга, като еднократно се записва на един ред "не е извършвана дейност с
отпадъци за месец" и се посочва месецът, през който не е извършвана дейност с отпадъци.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2019 г.) В случай че през календарен месец не са образувани отпадъци, това също се отразява в
отчетната книга, като еднократно се записва на един ред "не са образувани отпадъци за месец" и се посочва месецът, 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) (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2019 г., изм. - ДВ, бр. 30 от 2020 г., в сила от 31.03.2020 г.) В отчетните книги по чл. 7, т. 1, 3, 5 и 8 - 11
при приключване на календарната година се правят записи на отделни редове за наличните количества към 31 декември на годината за
всички отпадъци в таблици "Получен отпадък" и "Образуван отпадък" на съответната отчетна книга.
(7) (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2020 г., в сила от 31.03.2020 г.) В случаите по ал. 3 в таблицата "Получен отпадък" се правят записи за
всички отпадъци, които не са приемани, а в случаите по ал. 4 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 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 воденето на отчетните книги.
(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 01.01.2014 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 01.01.2014 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 01.01.2014 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) (Доп. - ДВ, бр. 30 от 2020 г., в сила от 31.03.2020 г.) Лицата, уреждащи превози, и получателите на отпадъци по Регламент
(ЕО) № 1013/2006, в случаите, за които не се изисква нотификация, предоставят годишна справка-декларация по образец съгласно
приложение № 36.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 30 от 2020 г., в сила от 31.03.2020 г.) Към годишната справка-декларация по ал. 2 се прилагат копия на
формулярите по Приложение VII на Регламент (ЕО) № 1013/2006, попълнени и подписани в полета 13 и 14, за всеки извършен
превоз/износ/внос.
(4) (Нова - ДВ, бр. 30 от 2020 г., в сила от 31.03.2020 г.) Лицата, уреждащи превози за или внос в Република България на
отпадъци по Регламент (ЕО) № 1013/2006 и получателите на отпадъците в случаите, за които не се изисква нотификация, изпращат до
РИОСВ по местоназначение на отпадъците по електронна поща не по-късно от деня на натоварване копие на попълнен формуляр по
Приложение VII на Регламент (ЕО) № 1013/2006, подписан в поле 12.
(5) (Нова - ДВ, бр. 30 от 2020 г., в сила от 31.03.2020 г.) В случай на превози на отпадъци от хартия и картон (с кодове 15 01 01,
19 12 01 и 20 01 01), класифицирани с код В3020 от Приложение III на Регламент (ЕО) № 1013/2006, или на пластмасови отпадъци (с
кодове 02 01 04, 07 02 13, 12 01 05, 15 01 02, 16 01 19, 17 02 03, 19 12 04 и 20 01 39), класифицирани с код В3010 от Приложение III на
Регламент (ЕО) № 1013/2006, лицата по ал. 4 заедно с Приложение VII на Регламент (ЕО) № 1013/2006 изпращат до РИОСВ по
местоназначение на отпадъците по електронна поща не по-късно от деня на натоварване декларация по образец съгласно приложение
№ 51, с която декларират, че в състава на транспортираните отпадъци съдържанието на други материали, примеси или замърсители не
е повече от десет тегловни процента за конкретната пратка.
(6) (Нова - ДВ, бр. 30 от 2020 г., в сила от 31.03.2020 г.) В случай че при проверка от страна на контролните органи по чл. 116
от ЗУО се установи, че не е спазено изискването за състава на транспортираните отпадъци по ал. 5 и съдържанието на други материали,
примеси или замърсители в конкретна пратка надхвърля десет тегловни процента, превозът се класифицира като незаконен по смисъла
на чл. 2, параграф 35 от Регламент (ЕО) № 1013/2006.
(7) (Нова - ДВ, бр. 30 от 2020 г., в сила от 31.03.2020 г.) Вземането на проби и анализът за установяване на съответствието с ал.
5 се извършват въз основа на методика, утвърдена със заповед на министъра на околната среда и водите.
Чл. 22а. (Нов - ДВ, бр. 51 от 2019 г.) (1) Производителите на отпадъци, които са престанали да бъдат отпадъци съгласно
актовете на Европейската комисия, приети в съответствие с чл. 6, параграф 2 от Директива 2008/98/ЕО, или съгласно критерии,
определени с наредба на министъра на околната среда и водите по чл. 5, ал. 2 от ЗУО, предоставят годишен отчет по образец съгласно
приложение № 46.

(2) Лицата, при чийто производствен процес се образува вещество или предмет, определено като страничен продукт с
мотивирано решение на министъра на околната среда и водите по чл. 4, ал. 2 от ЗУО, предоставят годишен отчет по образец съгласно
приложение № 47.
Чл. 22б. (Нов - ДВ, бр. 51 от 2019 г.) Икономическите оператори в промишлените отрасли, посочени в чл. 11, букви а), б) и в)
от Регламент (ЕС) 2017/852, предоставят годишен отчет по чл. 12 от Регламент (ЕС) 2017/852 по образец съгласно приложение № 50.
Чл. 23. (1) (Доп. - ДВ, бр. 51 от 2019 г., изм. - ДВ, бр. 30 от 2020 г., в сила от 31.03.2020 г.) Годишни отчети по чл. 13 - 22 и чл.
22б 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) (Нова - ДВ, бр. 51 от 2019 г., доп. - ДВ, бр. 30 от 2020 г., в сила от 31.03.2020 г.) Годишни отчети по чл. 22а за предходната
календарна година се предоставят ежегодно до 31 март на текущата на хартиен носител и на електронен 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.
(3) (Нова - ДВ, бр. 51 от 2019 г.) Лицата, чиято дейност е свързана с временно съхраняване на отпадъци от живак по чл. 13,
параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/852, и лицата, чиято дейност е свързана с преобразуване и/или втвърдяване на отпадъци от живак по
чл. 13, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2017/852, предоставят ежегодно до 31 януари на текущата година копия от отчетните книги по чл.
7, т. 10 и 11 за предходната година.
(4) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 51 от 2019 г., доп. - ДВ, бр. 30 от 2020 г., в сила от 31.03.2020 г.) След въвеждането в
експлоатация на информационната система по глава четвърта 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.
(5) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 51 от 2019 г., изм. - ДВ, бр. 30 от 2020 г., в сила от 31.03.2020 г.) Годишните отчети се
предоставят едновременно на хартиен и на електронен носител или по електронен път.
(6) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 51 от 2019 г.) 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.
(7) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 51 от 2019 г., доп. - ДВ, бр. 30 от 2020 г., в сила от 31.03.2020 г.) 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. Годишните отчети се предоставят на ИАОС и на
електронен носител заедно с хартиения екземпляр.
(8) (Предишна ал. 6 - ДВ, бр. 51 от 2019 г., доп. - ДВ, бр. 30 от 2020 г., в сила от 31.03.2020 г.) 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 на хартиен и електронен носител.

(9) (Предишна ал. 7, изм. - ДВ, бр. 51 от 2019 г.) След изтичане на срока по ал. 8 лицата не могат да извършват промяна на
предоставените данни.
(10) (Предишна ал. 8 - ДВ, бр. 51 от 2019 г.) 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.
(11) (Предишна ал. 9 - ДВ, бр. 51 от 2019 г.) 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;
5. (нова - ДВ, бр. 51 от 2019 г.) производителите на отпадъци, които са престанали да бъдат отпадъци, съгласно актовете на
Европейската комисия, приети в съответствие с чл. 6, параграф 2 от Директива 2008/98/ЕО, или съгласно критерии, определени с
наредба на министъра на околната среда и водите по чл. 5, ал. 2 от ЗУО;
6. (нова - ДВ, бр. 51 от 2019 г.) лицата, при чийто производствен процес се образува вещество или предмет, определено като
страничен продукт с мотивирано решение на министъра на околната среда и водите по чл. 4, ал. 2 от ЗУО.
(2) 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;
7. (нова - ДВ, бр. 51 от 2019 г.) отпадъците, които са престанали да бъдат отпадъци, по образец съгласно приложение № 45.
(2) За вписване в регистъра по ал. 1, т. 6 към заявлението се предоставя и документ за платена такса по реда на Тарифата за
таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите, приета с ПМС № 136 от 2011 г. (ДВ, бр. 39 от
2011 г.).
Чл. 26. (1) (Доп. - ДВ, бр. 51 от 2019 г.) За вписване в регистрите по чл. 24, ал. 1, т. 1 и 5 задължените лица в едномесечен срок
от започване на дейността си попълват и предоставят по електронен път на интернет страницата на ИАОС съответния регистрационен
образец по чл. 25, ал. 1, т. 1 - 5 и 7.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 51 от 2019 г.) При промяна на някои от данните, представени с информацията по чл. 25, ал. 1, т. 1 - 5 и 7,
лицата са длъжни в едномесечен срок от настъпване на промяната да уведомят изпълнителния директор на ИАОС, предоставяйки
актуализиран регистрационен образец.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 51 от 2019 г.) Когато лицата по чл. 24, ал. 1, т. 1 и 5 престанат да извършват съответна дейност, са длъжни в
едномесечен срок да се отпишат от съответния регистър, като уведомят за това изпълнителния директор на ИАОС, предоставяйки
актуализиран регистрационен образец по чл. 24, ал. 1, т. 1 и 5.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2019 г.) В 10-дневен срок от получаване на информацията по съответния регистрационен образец по
чл. 25, ал. 1, т. 1, 2, 4, 5 и 7 изпълнителният директор на ИАОС предоставя по подходящ начин на заявителя регистрационен номер.
(5) В 7-дневен срок от получаване на регистрационния образец по чл. 25, ал. 1, т. 3 изпълнителният директор на ИАОС
предоставя по подходящ начин на заявителя регистрационен номер.
(6) В 10-дневен срок от получаване на информацията по ал. 2 и 3 изпълнителният директор на ИАОС отразява промените.
(7) Всяка промяна в данните, вписани в регистрите, подлежи на отбелязване, в т.ч. отписването, като се извършва по начин,
който не засяга целостта на информацията за вписаните вече данни.

(8) В случаите по ал. 7 в регистрите се вписва основанието и датата на извършеното действие.
Чл. 27. (1) 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) (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2019 г.) Лицата, задължени да се регистрират в публичните регистри по чл. 24, ал. 1, т. 1, 4 и 5,
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.
Допълнителни разпоредби
§ 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. (Отм. с Решение № 411 от 10.01.2018 г. на ВАС - ДВ, бр. 51 от 2018 г., в сила от 19.06.2018 г.)
§ 4. Указания по прилагане на наредбата дава изпълнителният директор на ИАОС.

§ 5. 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. (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2019 г.) За вписване в регистрите по чл. 24, ал. 1, т. 5 и 6 лицата предоставят регистрационни образци
на хартиен носител до надграждане на информационната система за предоставянето им по електронен път.
§ 9. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 30 от 2020 г., в сила от 31.03.2020 г.) Документите за предоставяне на информация по тази наредба се
предоставят в ИАОС на хартиен и на електронен 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.
Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1 ОТ 2014 Г. ЗА РЕДА И ОБРАЗЦИТЕ, ПО КОИТО СЕ
ПРЕДОСТАВЯ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОТПАДЪЦИТЕ, КАКТО И РЕДА ЗА ВОДЕНЕ НА ПУБЛИЧНИ
РЕГИСТРИ
(ОБН. - ДВ, БР. 30 ОТ 2020 Г., В СИЛА ОТ 31.03.2020 Г.)
§ 10. Наредбата влиза в сила в деня на обнародването ѝ в "Държавен вестник".
§ 11. Методиката по чл. 22, ал. 7 се утвърждава със заповед на министъра на околната среда и водите в тримесечен срок от
влизането в сила на тази наредба.
Приложение № 1 към чл. 7, т. 1

Приложение № 2 към чл. 7, т. 2 и 3

Приложение № 3 към чл. 7, т. 4

Приложение № 4 към чл. 7, т. 5 и 8

Приложение № 5 към чл. 7, т. 6

Приложение № 6 към чл. 7, т. 7 и 8

Приложение № 7 към чл. 15, ал. 4

Приложение № 8 към чл. 12, ал. 1

Приложение № 9 към чл. 13

Приложение № 10 към чл. 14, т. 1

Приложение № 11 към чл. 14, т. 2

Приложение № 12 към чл. 15, ал. 1

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

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА СЪБИРАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА НЕГОДНИ ЗА УПОТРЕБА БАТЕРИИ И АКУМУЛАТОРИ
ЗА .................. 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 R13 по смисъла на приложение № 2 от
ЗУО.
Колона 4 - попълва се ЕКАТТЕ на населеното място.
2. Данни за лицето от името и за сметка на което са събрани НУБА за изпълнение целите по събиране:
Име на
индивидуалиста/организация
по оползотворяване
1

ЕИК

Документ съгласно чл.
81 ЗУО

Вид на
НУБА

2

3

4

Количество НУБА
тон
5

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

II. ДАННИ ПО ПЛОЩАДКИ

1. Количествени данни за НУБА:
Количество приети НУБА през отчетната година:

Но-

от пред-

Налични
НУБА
Вид
към 1
на
Код на
Описание януари на
отпадъка на на НУБА отчетната
плоНУБА
година
щадмер

ката
1

2

3

4

общо
количество
приети
НУБА

в т.ч.
от
колиот други
разкомвариот
от други
чество
собствени
от
юридически
юридически
на
плекелно
площадки
физически
лица,
лица за
приетите
за
лица
образуващи
събиране на
товане третиране събиране
НУБА
НУБА
НУБА
на
без елекна НУБА
на
ИУМПС
тролит
ИУЕЕО

тон

тон

тон

тон

тон

тон

тон

тон

тон

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Количество предадени НУБА през отчетната година:
Образувани НУБА
общо
от дейността на
количество
за
фирмата
предадени рециклиране
НУБА

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

на друга
собствена
площадка

Налични НУБА
към 31 декември
на отчетната
година

тон

тон

тон

тон

тон

тон

14

15

16

17

18

19

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

Приети/

на

предадени

площадката

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

1

2

Номер

ЕИК

3

Основание за
притежание на
отпадъка

Код на
отпадъка

Вид на
НУБА

Количество
Описание приети НУБА
на НУБА
тон

4

5

6

7

8

Приети

Предадени

Забележки:
Колона 1 - попълва се номерът на площадката от т. I.1.
Информацията за НУБА, получени директно от физически лица, се записва на един ред, като в колона 2 се записва "физически
лица", а колона 3 не се попълва.
При приемане на НУБА от собствени площадки на фирмата в колона 2 се записват номерът и адресът на площадката (от
таблица 1, т. I.1), а колона 3 не се попълва.

Колона 4 - попълва се № на документ съгласно чл. 35 ЗУО или лице, при чиято дейност се образува отпадъкът, като изрично се
упоменава произходът на отпадъка - 1. от бита или 2. извън бита, освен в случаите, когато отпадъкът се получава от лице,
извършващо дейности по събиране и транспортиране или събиране и съхраняване на отпадъци, или № на търговец на отпадъци от
регистъра на търговците и брокерите на отпадъци.
Колона 5 - попълва се код на отпадъка съгласно наредбата по чл. 3, ал. 1 от ЗУО.
Колона 6 - попълва се едно от следните: 1 - портативни; 2 - автомобилни; 3 - индустриални.
Колона 7 - попълва се описание на НУБА - например: оловно-кисели; никел-кадмиеви; литиеви-йонни; никел-метал хидридни;
и т.н.

Други бележки: ..................................................
Трите имена: .......................................................
............................................................
(на лице с представителна власт)

Дата: ..........................

.................................................
(длъжност, подпис и печат)

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

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА СЪБИРАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА ИЗЛЯЗЛО ОТ УПОТРЕБА
ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ
ЗА ......... 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

1

2

Населено място ЕКАТТЕ
3

4

Адрес на площадката
5

Забележки:
Попълват се всички площадки, за които фирмата има разрешена дейност за ИУЕЕО,
с код R13 по смисъла на приложение № 2 от ЗУО.

Колона 4 - попълва се ЕКАТТЕ на населеното място.
2. Данни за лицето от името и за сметка на което е събрано ИУЕЕО за изпълнение
целите по събиране:
Количество
Име на
Документ
Категория
ИУЕЕО
индивидуалиста/организация ЕИК съгласно
Произход
ИУЕЕО
по оползотворяване
чл. 81 ЗУО
тон
1

2

3

4

5

6

Забележки:
Колона 4 - попълва се категория съгласно приложение № 3 от Наредбата за излязло
от употреба електрическо и електронно оборудване.
Колона 5 - попълва се 01 - за бита; 02 - извън бита.
Колона 6 - попълва се 03 - за маркирано; 04 - за немаркирано.

II. ДАННИ ПО ПЛОЩАДКИ
1. Количествени данни за ИУЕЕО:
Количество прието ИУЕЕО през
отчетната година:
Налич
но
Номе Ко
ИУЕЕ
д гория
р
Мар О към
на съгла Про
1
кина отп сно изянуар
площ а- прило
ровк и на
ход
ада отчетн
дък
ата
ката а жение
година
№3
Кате-

тон

общо
от
колифиз
ичеств
о
чес
прие
ки
то
лиц
ИУЕ
а
ЕО

тон

тон

от
юрид от
и- разко
мческ
и
плект
лица, ообраз
ване
уна
ващи ИУМ
ИУЕ ПС
ЕО
тон

тон

Обра
от
зуот
други
други
собстюрид вано
ИУЕ
ивени
ЕО от
плочески дейлица
щадки
ностт
за
за
събир а на
събир
ане на фирм
ане на
ИУЕЕ ата
ИУЕЕ
О
О
тон

тон

тон

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Количество предадено ИУЕЕО през отчетната година:
общо
количество
предадено
ИУЕЕО

за повторно
на други
използване
за
юридически
като цял
оползотворяване
лица
уред

на друга
собствена
площадка

12

13

Налично
ИУЕЕО
към 31
декември
на
отчетната
година

тон

тон

тон

тон

тон

тон

14

15

16

17

18

19

Забележки:
Колона 1 - попълва се номерът на площадката от т. I.1.
Колона 2 - попълва се кодът на отпадъка съгласно наредбата по чл. 3, ал. 1 ЗУО.
Колона 3 - попълва се категория съгласно приложение № 3 от Наредбата за излязло
от употреба електрическо и електронно оборудване.
Колона 4 - попълва се 01 - за бита; 02 - извън бита.
Колона 5 - попълва се 03 - за маркирано; 04 - за немаркирано.
Колона 7 - попълва се общото количество на приетото ИУЕЕО като сума от колони
8, 9, 10, 11 и 12.
Колона 9 - попълва се количеството на приетото ИУЕЕО от юридически лица,
образуващи ИУЕЕО при дейности, различни от разкомплектоване на ИУМПС.
Колона 14 - попълва се общото количество на предадено ИУЕЕО като сума от
колони 15, 16, 17 и 18.
2. Количество прието/предадено ИУЕЕО:
Основан
Категори
Юридиче
Марк Количес
Номер
Код на
ие за
я
Произх итво
ско лице/ ЕИ
на
отпадъ
предад
К притежа
съгласно
од
прието
площа
ка
ен
едноличе
ровка ИУЕЕО
ние на
приложе
Приет/

д-

н
търговец/

отпадъка

ние № 3

ката
физическ
о
лице/ном
ер на
собствена
площадка
1

2

тон

3

4

5

6

7

8

9

Приет

Предад
ен

Забележки:
Колона 1 - попълва се номерът на площадката от т. I.1.
Информацията за ИУЕЕО, получена директно от физически лица, се записва на един
ред, като в колона 2 се записва "физически лица", а колона 3 не се попълва.....................
При приемане на ИУЕЕО от собствени площадки на фирмата в колона 2 се записват
номерът и адресът на площадката (от таблица 1, т. I.1), а колона 3 не се попълва.
При предаване на ИУЕЕО на собствени площадки на фирмата в колона 2 се записват
номерът и адресът на площадката (от таблица 1, т. I.1), а колона 3 не се попълва.
Колона 4 - попълва се № на документ съгласно чл. 35 ЗУО или лице, при чиято
дейност се образува отпадъкът, като изрично се упоменава произходът на отпадъка - 1.
от бита или 2. извън бита, освен в случаите, когато отпадъкът се получава от лице,
извършващо дейности по събиране и транспортиране или събиране и съхраняване на
отпадъци, или № на търговец на отпадъци от регистъра на търговците и брокерите на
отпадъци.

Колона 5 - попълва се код на отпадъка съгласно наредбата по чл. 3, ал. 1 ЗУО.
Колона 6 - попълва се категория съгласно приложение № 3 от Наредбата за излязло
от употреба електрическо и електронно оборудване.
Колона 7 - попълва се 01 - за бита; 02 - извън бита .....................
Колона 8 - попълва се 03 - за маркирано; 04 - за немаркирано.

Други бележки: ..................................................
Трите имена: .......................................................
............................................................
.................................................
(на лице с представителна
власт)
печат)

Дата: ..........................

(длъжност, подпис и

Приложение № 15 към чл. 15, ал. 2, т. 3
(Изм. - ДВ, бр. 51 от 2019 г.)
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА СЪБИРАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА ИЗЛЕЗЛИ ОТ УПОТРЕБА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА
ЗА .............. 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 ИУМПС, с код R13 по смисъла на приложение № 2
от ЗУО.
Колона 4 - попълва се ЕКАТТЕ на населеното място.
2. Данни за лицето от името и за сметка на което са събрани ИУМПС:

Име на
индивидуалиста/организация ЕИК
по оползотворяване
1

2

Документ
съгласно
чл. 81 ЗУО
3

Количество ИУМПС, образувани от категориите:
по чл. 2, ал. 1, т. 1 от
НИУМПС

по чл. 2, ал. 1, т. 2 от
НИУМПС

брой

тон

брой

тон

4

5

6

7

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

Налични ИУМПС към
Количество приети
1 януари на отчетната ИУМПС през отчетната

Количество предадени
ИУМПС през отчетната

Налични ИУМПС към 31
декември на отчетната

година

1

година

година на център за
разкомплектоване

година

брой

тон

брой

тон

брой

тон

брой

тон

2

3

4

5

6

7

8

9

Забележка. Колона 1 - попълва се номерът на площадката от т. I.1.
2. Количествени данни за ИУМПС с код на отпадъка 160104*, образувани от категории по чл. 2, ал. 1, т. 2 от НИУМПС:

Номер на
площадката

1

Налични ИУМПС към
Количество приети
1 януари на отчетната ИУМПС през отчетната
година
година

Количество предадени
ИУМПС през отчетната
година на център за
разкомплектоване

Налични ИУМПС към 31
декември на отчетната
година

брой

тон

брой

тон

брой

тон

брой

тон

2

3

4

5

6

7

8

9

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

Номер на
Приет/ площадката
предаден
1

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

ЕИК

Основание за
притежание на
отпадъка

2

3

4

Количество приети ИУМПС
брой

тон

5

6

Приет

Предаден

Забележки:
Колона 1 - попълва се номерът на площадката от т. I.1.
Информацията за ИУМПС, получена директно от физически лица, се записва на един ред, като в колона 2 се записва
"физически лица", а колона 3 не се попълва.
При удостоверяване на собствени ИУМПС в колони 2, 3 и 4 се попълват данните на юридическото лице.
Колона 4 - попълва се № на документ съгласно чл. 35 ЗУО или лице, при чиято дейност се образува отпадъкът, или № на
търговец на отпадъци от регистъра на търговците и брокерите на отпадъци.
4. Количество приети ИУМПС с код на отпадъка 160104*, образувани от категории по чл. 2, ал. 1, т. 2 от НИУМПС:

Номер на
Приет/ площадката
предаден
1

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

ЕИК

Основание за
притежание на
отпадъка

2

3

4

Количество приети ИУМПС
брой

тон

5

6

Приет

Предаден

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

Други бележки: ..................................................
Трите имена: .......................................................
............................................................
(на лице с представителна власт)

Дата: ..........................

.................................................
(длъжност, подпис и печат)

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

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА СЪБИРАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА ОТРАБОТЕНИ МАСЛА
ЗА ............ 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 с ОМ, с код R13 по смисъла на приложение № 2 от
ЗУО.
Колона 4 - попълва се ЕКАТТЕ на населеното място.
2. Данни за лицето от името и за сметка на което са събрани ОМ:
Име на
индивидуалиста/организация
по оползотворяване

ЕИК

Документ съгласно чл. 81
ЗУО

1

2

3

Количество ОМ
тон
4

II. ДАННИ ПО ПЛОЩАДКИ:
1. Количествени данни за ОМ:
Но- Код на Наличотпадъка ни ОМ

Количество приети ОМ през отчетната
година:

Образу-

Количество предадени ОМ през
отчетната година:

Налични
ОМ към

мер
пло-

към 1
от
31
вани
януари
юридекември
от други от други
общо за
на
ОМ
от
на
общо
от
дина
на
собствени юридиколи- повдруга
отчет- коли- разкомчески дейността
за
други
отчетната
плочески
чество торно
собстна
ната чество плектолица,
оползо- юридигодина
щадки за лица за
преда- извена
година приети ване на
обра- фирмата
творяване чески
събиране събиране
дени полплоОМ ИУМПС
зувалица
на ОМ
на ОМ
ОМ зване
щадка
щи
ОМ
тон
тон
тон
тон
тон
тон
тон
тон тон
тон
тон
тон
тон
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

щадката

1

2

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

Номер на

Юридическо лице/

ЕИК

Основание за

Код на

Количество приети ОМ

предаден площадката

1

едноличен търговец/
физическо лице/
номер на собствена
площадка
2

3

притежание на
отпадъка

отпадъка

4

5

тон

6

Приет

Предаден
Забележки:
Колона 1 - попълва се номерът на площадката от т. I.1.
При предаване на ОМ на собствени площадки на фирмата в колона 2 се записват номерът и адресът на площадката (от таблица
1, т. I.1), а колони 3 и 4 не се попълват.
Колона 4 - попълва се № на документ съгласно чл. 35 ЗУО или лице, при чиято дейност се образува отпадъкът, или № на
търговец на отпадъци от регистъра на търговците и брокерите на отпадъци.
Колона 5 - попълва се код на отпадъка съгласно наредбата по чл. 3, ал. 1 ЗУО.

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

............................................................
(на лице с представителна власт)

Дата: ..........................

Приложение № 17 към чл. 14, т. 3

.................................................
(длъжност, подпис и печат)

Приложение № 18 към чл. 16, ал. 1, 6 и 9

Приложение № 19а към чл. 16, ал. 3, т. 1

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

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

Приложение № 19г към чл. 16, ал. 3, т. 4

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

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

Приложение № 20 към чл. 18, ал.1 и 3

Приложение № 21 към чл. 16, ал. 5

Приложение № 22 към чл. 17, ал. 1, т. 2
(Изм. - ДВ, бр. 51 от 2019 г.)

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ/ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ИЗЛЯЗЛО ОТ
УПОТРЕБА ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ (ИУЕЕО)
ЗА ............. 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 е третирано ИУЕЕО за изпълнение
целите по оползотворяване и рециклиране:
Име на
Количество
Докумен
индивидуалист
Категория
рециклиран оползотворяван
т
а/ организация ЕИ
съгласно Произхо
е
е
съгласно
по
К
приложени
д
чл. 81
оползотворяван
е№3
тон
тон
ЗУО
е
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:
Налич
но
ИУЕЕ
Ко Категор
О към
д
ия
1
на съгласн
Произ Маркир
януар
отп
о
ход
овка
и на
а- прилож
отчетн
дък ение №
ата
а
3
година

1

2

3

4

Общо
количес
тво,
прието
ИУЕЕО
през
отчетна
та
година

Общо
Отпадъци,
Налич
количес
получени от
но
тво,
третиране
ИУЕЕ
предаде Общо
О към
но за количес
наличн
31
повторн тво предаде ост в
декемо
третира но края на
използв
ни количес отчетн ври на
ане като
тво
ия отчетн
цял
период ата
година
уред

тон

тон

тон

тон

тон

тон

тон

5

6

7

8

9

10

11

Забележки:
Колона 1 - попълва се код на отпадъка съгласно наредбата по чл. 3, ал. 1 ЗУО.
Колона 2 - попълва се категория съгласно приложение № 3 от Наредбата за излязло
от употреба електрическо и електронно оборудване.
Колона 3 - попълва се 01 - за бита; 02 - извън бита.
Колона 4 - попълва се 03 - за маркирано; 04 - за немаркирано.

III. ПРОИЗХОД НА ПРИЕТОТО ИУЕЕО:
Оператори на площадки
за съхраняване

Количество на
отпадъка

(други юридически
лица/еднолични
търговци/физически лица)

от внос/
от
пристиган
страната
е

Категория
Код на
физическо
съгласно Маркировк от извъ от извъ
отпадък
лице/
приложени
а
бит н
н
а
бит
юридическ
основание
е№3
а бита
бита
а
о лице/
за
ЕИ
едноличен
притежани
К
търговец/
е на
собствена
отпадъка
тон тон тон тон
площадка/
страна
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Забележки:
Информацията за отпадъци, получени директно от физически лица, се записват на
един ред, като в колона 1 се записва "физически лица", а колона 2 не се попълва.
При приемане на отпадъци от собствени площадки на фирмата в колона 1 се
записват номерът и адресът на площадката, а колона 2 не се попълва.
При приемане на отпадъци от друга страна в колона 1 се записва страната, а колони
2 и 3 не се попълват.
Колона 3 - попълва се № на документ съгласно чл. 35 ЗУО или лице, при чиято

дейност се образува отпадъкът, или № на търговец на отпадъци от регистъра на
търговците и брокерите на отпадъци.
Колона 4 - попълва се код на отпадъка съгласно наредбата по чл. 3, ал. 1 ЗУО.
Колона 5 - попълва се категория съгласно приложение № 3 от Наредбата за излязло
от употреба електрическо и електронно оборудване.
Колона 6 - попълва се 03 - за маркирано; 04 - за немаркирано.

IV.А. ОТПАДЪЦИ, ПОЛУЧЕНИ ОТ ТРЕТИРАНЕ НА ИУЕЕО (ПРЕДВАРИТЕЛНО
ТРЕТИРАНЕ):
Отпадъци, образувани от третиране

Предадени отпадъци
за:

налични
01 отпадъц
общо
транспортиране
и към получено
количеств ,
1 януари количеств
о
на
о от
02 - търговец
отчетнат третиране
и/или брокер на
а година
отпадъци,

Налични
отпадъц
и към 31
декемвр
и на
отчетнат
а година

03 рециклиране,
Категория
съгласно код на описани
приложени отпадък е на
отпадък
е№3
а
а

04 оползотворяван
е, различно от
рециклирането,

тон

тон

тон

05 - изгаряне с
оползотворяван
е на енергия,
06 - повторна
употреба,
07 обезвреждане,
08 - изнесен
или изпратен за

тон

рециклиране,
09 - изнесен
или изпратен за
оползотворяван
е, различно от
рециклирането,
10 - изнесен
или изпратен за
обезвреждане
1

2

3

4

5

6

7

8

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

IV.Б. ОТПАДЪЦИ, ПОЛУЧЕНИ ОТ ТРЕТИРАНЕ НА ИУЕЕО (ШРЕДИРАНЕ):
(попълват се само отпадъците, получени от шредиране на ИУЕЕО, при наличие на
шредер на площадката)
Отпадъци, образувани от третиране
налични
отпадъц
и към 1
януари
на
Категория
отчетна
описан
съгласно
та
код на
ие на
приложен
година
отпадъ
отпадък
ие № 3
ка
а

тон

Предадени отпадъци

Наличн
и
за:
отпадъц
общо
и към
01 получено
31
транспортиран
количест количест е,
декемвр
во от
во
и на
третиран
отчетна
02 - търговец
е
та
и/или брокер
година
на отпадъци,
03 рециклиране,
тон

тон

04 оползотворява
не, различно
от

тон

рециклирането
,
05 - изгаряне с
оползотворява
не на енергия,
07 обезвреждане,
08 - изнесен
или изпратен
за
рециклиране,
09 - изнесен
или изпратен
за
оползотворява
не, различно
от
рециклирането
,
10 - изнесен
или изпратен
за
обезвреждане
1

2

3

4

5

6

7

8

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

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

Количество отпадъчни компоненти,
Юридическо
предадени за:
лице/
Основан
оползотворяване
едноличен
Код на Описан
ие за
търговец/ ЕИ
ие на
повторн друг вид обезврежд
притежа
отпадъ отпадъ рецикл
адрес на
К
о
оползот
ние на
ане
ка
собствена
ка
и-ране
използва
воотпадъка
площадка/ст
не
ряване
рана
тон
тон
тон
тон
1

2

3

4

5

6

7

8

9

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

Други бележки: ..................................................
Трите имена: .......................................................
............................................................
.................................................
(на лице с представителна
власт)
печат)

Дата: ..........................

(длъжност, подпис и

Приложение № 23 към чл. 17, ал. 1, т. 3
(Изм. - ДВ, бр. 51 от 2019 г., изм. - ДВ, бр. 30 от 2020 г., в сила от 31.03.2020 г.)
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ/ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ИЗЛЕЗЛИ ОТ УПОТРЕБА
МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА (ИУМПС)
ЗА ........... ГОДИНА
I. ДАННИ ЗА ЮРИДИЧЕСКОТО ЛИЦЕ:
Юридическо лице/едноличен търговец: ............................................................................
ЕИК: .......................................................................................................................................
Документ по чл. 35 ЗУО: .....................................................................................................
Адрес на управлението:
Община: .................. Населено място: ......................ЕКАТТЕ: ...........................................
(на населеното място)
Адрес: ....................................................................................................................................
Местоположение на съоръжението/инсталацията/площадката:
Община: .................. Населено място: ......................ЕКАТТЕ: ...........................................
(на населеното място)

Адрес: ....................................................................................................................................
Телефон за контакти: .................................. Лице за контакти: .........................................
Имейл: ...................................................................................................................................
Данни за лицето, от името и за сметка на което са третирани ИУМПС за изпълнение на целите по повторна
употреба и оползотворяване и повторна употреба и рециклиране: ............................................
1.1. Третирани ИУМПС за изпълнение на целите по чл. 8, ал. 2, т. 1 и 2
Количество ИУМПС
Име на
Документ
индивидуалиста/организация ЕИК съгласно чл.
по оползотворяване
81 ЗУО
1

2

3

повторна
употреба*и
рециклиране

повторна употреба
и оползотворяване

брой

тон

брой

тон

4

5

6

7

1.2. Третирани ИУМПС за изпълнение на целите по чл. 8, ал. 2, т. 3 и 4
Име на
ЕИК
индивидуалиста/организация

Документ
съгласно чл.

Количество ИУМПС
повторна

повторна

по оползотворяване

1

81 ЗУО

2

3

употреба*и
рециклиране

употреба и
оползотворяване

брой

тон

брой

тон

4

5

6

7

1.3. Третирани ИУМПС за изпълнение на целите по чл. 8, ал. 2, т. 3 и 5
Количество ИУМПС
Име на
индивидуалиста/организация ЕИК
по оползотворяване
1

Забележки:

2

Документ
съгласно чл.
81 ЗУО
3

повторна
употреба*и
рециклиране

повторна
употреба и
оползотворяване

брой

тон

брой

тон

4

5

6

7

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:
2.1. Общо количество ИУМПС, образувани от категориите L, M1 и N1 по чл. 2, ал. 1, т. 1 от НИУМПС
Общо количество на отпадъци,
Наличност
Общо
образувани от дейността по
на
количество
подготовка
преди оползотворяване
Общо
ИУМПС
приети
или обезвреждане
количество
към
1
ИУМПС
Код на
третирани
общо наличност
през
предадени
отпадъка януари на
ИУМПС
на отпадъци в
отчетната отчетната
отпадъци края
на отчетната
година
година
количество
година
брой тон брой тон брой тон
1
160104*
160106

2

3

4

5

6

7

брой

тон

брой

тон

8

9

10

11

Наличност
на ИУМПС
към 31
декември
на
отчетната
година
брой тон
12

13

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

Наличност
Общо
на
количество
Общо
ИУМПС
приети
количество
към
ИУМПС
Код на
третирани
през
отпадъка 1януари на
ИУМПС
отчетната отчетната
година
година
брой тон брой тон брой тон
1

2

3

4

5

6

7

Общо количество на отпадъци,
образувани от дейността по
подготовка преди
оползотворяване или
обезвреждане
предадени
отпадъци количество

Наличност
на ИУМПС
към 31
декември
на
общо наличност
отчетната
на отпадъци в
година
края на отчетната
година

брой

тон

брой

тон

брой

тон

8

9

10

11

12

13

160104*
160106

2.3. Общо количество ИУМПС, образувани от категориите N2 и N3 по чл. 2, ал. 1, т. 2 от НИУМПС
Наличност
Общо
на
количество
Общо
ИУМПС
приети
Код на
количество
към 1
ИУМПС
отпадъка
третирани
януари на
през
ИУМПС
отчетната отчетната
година
година

Общо количество на отпадъци,
образувани от дейността по
подготовка преди
оползотворяване или
обезвреждане
предадени

Наличност
на
ИУМПС
към 31
декември
на
общо наличност отчетната

отпадъци количество
брой тон брой тон брой тон
1

2

3

4

5

6

на отпадъци в
края на отчетната
година

брой

тон

брой

тон

8

9

10

11

7

година

брой тон
12

13

160104*
160106

III. ПРОИЗХОД НА ПРИЕТИТЕ ИУМПС:
3.1. Приети ИУМПС, образувани от категориите L, M1 и N1 по чл. 2, ал. 1, т. 1 от НИУМПС
Количество ИУМПС
Оператори на площадки за събиране и съхраняване
(други юридически лица/еднолични
търговци/физически лица)

от
страната

от
внос/пристигане

Код на
отпадъка

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

ЕИК

основание за
притежание на
отпадъка

1

2

3

брой тон

4

5

6

брой

тон

7

8

3.2. Приети ИУМПС, образувани от категориите M2 и M3 по чл. 2, ал. 1, т. 2 от НИУМПС
Количество ИУМПС
Оператори на площадки за събиране и съхраняване
(други юридически лица/еднолични
търговци/физически лица)

от
страната

от
внос/пристигане

Код на
отпадъка

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

ЕИК

основание за
притежание на
отпадъка

1

2

3

брой тон

4

5

6

брой

тон

7

8

3.3. Приети ИУМПС, образувани от категориите N2 и N3 по чл. 2, ал. 1, т. 2 от НИУМПС
Оператори на площадки за събиране и съхраняване
Код на
(други юридически лица/еднолични
отпадъка
търговци/физически лица)

Количество ИУМПС
от
страната

от
внос/пристигане

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

ЕИК

основание за
притежание на
отпадъка

1

2

3

брой тон

4

5

6

брой

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 записват номерът и адресът на
площадката, а колона 2 не се попълва.
При приемане на отпадъци от друга страна в колона 1 се записва страната, а колони 2 и 3 не се попълват.
Колона 3 - попълва се № на документ съгласно чл. 35 ЗУО или лице, при чиято дейност се образува
отпадъкът, или № на търговец на отпадъци от регистъра на търговците и брокерите на отпадъци.
Колона 4 - попълва се кодът на отпадъка съгласно наредбата по чл. 3, ал. 1 ЗУО.
IV.А. ОТПАДЪЦИ, ПОЛУЧЕНИ ОТ ТРЕТИРАНЕ НА ИУМПС по чл. 2, ал. 1, т. 1 от категориите L, M1 и N1

(РАЗКОМПЛЕКТУВАНЕ):
Отпадъци, образувани от дейности по
подготовка преди оползотворяване или
обезвреждане

Предадени отпадъци

налични
за:
отпадъци към образувани
1 януари на отпадъци - количество 01 - транспортиране,
отчетната количество
година
02 - търговец и/или
брокер на отпадъци,

Налични
отпадъци
към 31
декември
на
отчетната
година

03 - рециклиране,
04 - оползотворявакод на
отпадъка

описание
на
отпадъка

не, различно от
рециклирането,
тон

тон

тон

05 - изгаряне с
оползотворяване на
енергия,
06 - повторна
употреба,
07 - обезвреждане,
08 - изнесен или
изпратен за

тон

рециклиране,
09 - изнесен или
изпратен за
оползотворяване,
различно от
рециклирането,
10 - изнесен или
изпратен за
обезвреждане
1

2

3

4

5

6

7

Забележка. Колона 1 - попълва се код на отпадъка съгласно наредбата по чл. 3, ал. 1 ЗУО.
IV.А.А. ОТПАДЪЦИ, ПОЛУЧЕНИ ОТ ТРЕТИРАНЕ НА ИУМПС по чл. 2, ал. 1, т. 2 от категориите M2 и M3
(РАЗКОМПЛЕКТУВАНЕ):
Отпадъци, образувани от дейности по
подготовка преди оползотворяване или
обезвреждане

Предадени отпадъци

Налични
отпадъци
към 31

налични
за:
отпадъци към образувани
1 януари на отпадъци - количество 01 - транспортиране,
отчетната количество
година
02 - търговец и/или
брокер на отпадъци,

декември
на
отчетната
година

03 - рециклиране,
04 оползотворяване,
различно от
рециклирането,
код на
отпадъка

описание
на
отпадъка

05 - изгаряне с
оползотворяване на
енергия,
тон

тон

тон

06 - повторна
употреба,
07 - обезвреждане,
08 - изнесен или
изпратен за
рециклиране,
09 - изнесен или
изпратен за
оползотворяване,
различно от

тон

рециклирането,
10 - изнесен или
изпратен за
обезвреждане
1

2

3

4

5

6

7

Забележка. Колона 1 - попълва се код на отпадъка съгласно наредбата по чл. 3, ал. 1 ЗУО.
IV.А.А.A. ОТПАДЪЦИ, ПОЛУЧЕНИ ОТ ТРЕТИРАНЕ НА ИУМПС по чл. 2, ал. 1, т. 2 от категориите N2 и
N3 (РАЗКОМПЛЕКТУВАНЕ):
Отпадъци, образувани от дейности по
подготовка преди оползотворяване или
обезвреждане

Предадени отпадъци

налични
за:
описание отпадъци към образувани
код на
на
1 януари на отпадъци - количество
отпадъка
01 - транспортиране,
отпадъка отчетната количество
година

Налични
отпадъци
към 31
декември
на
отчетната
година

02 - търговец и/или
брокер на отпадъци,
03 - рециклиране,
04 - оползотворяване,
различно от
рециклирането,
05 - изгаряне с
оползотворяване на
енергия,
06 - повторна
употреба,
тон

тон

тон

тон
07 - обезвреждане,
08 - изнесен или
изпратен за
рециклиране,
09 - изнесен или
изпратен за
оползотворяване,
различно от
рециклирането,
10 - изнесен или
изпратен за
обезвреждане

1

2

3

4

5

6

7

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

IV.Б. ОТПАДЪЦИ, ПОЛУЧЕНИ ОТ ТРЕТИРАНЕ НА ИУМПС (ШРЕДИРАНЕ) по чл. 2, ал. 1, т. 1 от
категориите L, M1 и N1:
(попълват се само отпадъците, получени от шредиране на ИУМПС, при наличие на шредер на площадката)
Отпадъци, образувани от дейности по
подготовка преди оползотворяване или
обезвреждане

Предадени отпадъци

налични
за:
описание отпадъци към образувани
код на
на
1 януари на отпадъци - количество
отпадъка
01 - транспортиране,
отпадъка отчетната количество
година

Налични
отпадъци
към 31
декември
на
отчетната
година

02 - търговец и/или
брокер на отпадъци,
03 - рециклиране,
04 - оползотворяване,
различно от
рециклирането,
05 - изгаряне с
оползотворяване на
енергия,
тон

тон

тон

07 - обезвреждане,

тон

08 - изнесен или
изпратен за
рециклиране,
09 - изнесен или
изпратен за
оползотворяване,
различно от
рециклирането,
10 - изнесен или
изпратен за
обезвреждане
1

2

3

4

5

6

7

Забележка. Колона 1 - попълва се код на отпадъка съгласно наредбата по чл. 3, ал. 1 ЗУО.
IV.Б.Б. ОТПАДЪЦИ, ПОЛУЧЕНИ ОТ ТРЕТИРАНЕ НА ИУМПС (ШРЕДИРАНЕ) по чл. 2, ал. 1, т. 2 от
категориите M2 и M3:
(попълват се само отпадъците, получени от шредиране на ИУМПС, при наличие на шредер на площадката)
Отпадъци, образувани от дейности по
подготовка преди оползотворяване или
обезвреждане

код
наотпадъка

описание
на
отпадъка

Предадени отпадъци

налични
за:
отпадъци към образувани
1 януари на отпадъци - количество 01 - транспортиране,
отчетната количество
година
02 - търговец и/или
брокер на отпадъци,

Налични
отпадъци
към 31
декември
на
отчетната
година

03 - рециклиране,
тон

тон

тон

04 - оползотворяване,
различно от
рециклирането,
05 - изгаряне с

тон

оползотворяване на
енергия,
07 - обезвреждане,
08 - изнесен или
изпратен за
рециклиране,
09 - изнесен или
изпратен за
оползотворяване,
различно от
рециклирането,
10 - изнесен или
изпратен за
обезвреждане
1

2

3

4

5

6

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

7

IV.Б.Б.Б. ОТПАДЪЦИ, ПОЛУЧЕНИ ОТ ТРЕТИРАНЕ НА ИУМПС (ШРЕДИРАНЕ) по чл. 2, ал. 1, т. 2 от
категориите N2 и N3:
(попълват се само отпадъците, получени от шредиране на ИУМПС, при наличие на шредер на площадката)

Отпадъци, образувани от дейности по
подготовка преди оползотворяване или
обезвреждане

Предадени отпадъци

налични
за:
отпадъци към образувани
1 януари на отпадъци - количество 01 - транспортиране,
отчетната количество
година
02 - търговец и/или
брокер на отпадъци,

Налични
отпадъци
към 31
декември
на
отчетната
година

03 - рециклиране,
код на
отпадъка

описание
на
отпадъка

04 - оползотворяване,
различно от
рециклирането,
тон

тон

тон

05 - изгаряне с
оползотворяване на
енергия,
07 - обезвреждане,
08 - изнесен или

тон

изпратен за
рециклиране,
09 - изнесен или
изпратен за
оползотворяване,
различно от
рециклирането,
10 - изнесен или
изпратен за
обезвреждане
1

2

3

4

5

6

7

Забележка. Колона 1 - попълва се код на отпадъка съгласно наредбата по чл. 3, ал. 1 ЗУО.
V. СПИСЪК НА ЛИЦАТА, НА КОИТО СА ПРЕДАДЕНИ ОТПАДЪЦИТЕ ОТ ТРЕТИРАНЕ НА ИУМПС:
Юридическо
Основание
ЕИК
лице/едноличен
за

Код Опина
са-

Предадени за:
оползотворяване чрез:

обезвреждане

търговец/адрес
на собствена
площадка/страна
1

притежание отпа- ние
изгаряне с
друг вид
реци- повторна
на отпадъка дъка на
оползотворяване оползотклиране употреба
отпана енергията воряване
дъка
тон
тон
тон
тон
2

3

4

5

6

7

8

тон

9

10

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

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

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

(на лице с представителна власт)

( длъжност, подпис и печат)

Дата: ..........................

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

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

Приложение № 26 към чл. 17, ал. 3

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

Приложение № 28 към чл. 19, ал. 1

Приложение № 29 към чл. 19, ал. 2

Приложение № 30 към чл. 19, ал. 3

Приложение № 31 към чл. 20, ал. 1

Приложение № 32 към чл. 20, ал. 2

Приложение № 33 към чл. 20, ал. 3

Приложение № 34 към чл. 21, ал. 1 и 2

Приложение № 35 към чл. 22, ал. 1

Приложение № 36 към чл. 22, ал. 2
(Изм. - ДВ, бр. 30 от 2020 г., в сила от 31.03.2020 г.)
ГОДИШНА СПРАВКА-ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДЕЙНОСТИ С ОТПАДЪЦИ ПО РЕГЛАМЕНТ (ЕО) №
1013/2006 ОТНОСНО ПРЕВОЗИ 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. ПРЕВОЗ ЗА СТРАНАТА/ВНОС НА ОТПАДЪЦИ

Код на Наименование Страна по
отпадъка на отпадъка изпращане
1

2

3

Лице, което
урежда
превоза

Вносител/

Общо
количество

Дейност по

получател

тон

оползотворяване

4

5

6

7

Забележки: Попълва се отделен ред за всяка страна по местоназначение на отпадъка.
Колони 1 и 2 - попълва се код и наименование на отпадъка съгласно наредбата по чл. 3, ал. 1 ЗУО.
Колона 3 - попълва се съгласно номенклатура на страните и териториите за целите на
външнотърговската статистика.
Колона 5 - вносител/получател може да бъде само лице, притежаващо документ по чл. 35 ЗУО.
Регистрираните търговци на отпадъци, регистрираните брокери на отпадъци и лицата, при чиято дейност
се образуват отпадъци, не отговарят на изискването за "получател на отпадъци" по Регламент ЕО №
1013/2006.
Колона 7 - попълва се дейност по оползотворяване по приложение № 2 към § 1, т. 13 ЗУО.
III. ПРЕВОЗ ОТ СТРАНАТА/ИЗНОС НА ОТПАДЪЦИ

Код на Наименование
Страна по
отпадъка на отпадъка местоназначение
1

2

3

Общо
Дейност по
Лице, което
количество оползотворяване
урежда
Получател
или
превоза/износител
тон
обезвреждане
4

5

6

7

Забележки: Попълва се отделен ред за всяка страна по местоназначение на отпадъка.
Колони 1 и 2 - попълва се код и наименование на отпадъка съгласно наредбата по чл. 3, ал. 1 ЗУО.
Колона 3 - попълва се съгласно номенклатура на страните и териториите за целите на
външнотърговската статистика.
Колона 7 - 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. Обезвреждане се посочва единствено в случаите
по чл. 3, параграф 4 от Регламент ЕО № 1013/2006.
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/внос
на отпадъци от или във 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/внос.
Приложение № 37 към чл. 25, ал. 1, т. 1

Приложение № 38 към чл. 25, ал. 1, т. 2

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

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

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

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

Приложение № 43 към чл. 28, ал. 1

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

Приложение № 45 към чл. 25, ал. 1, т. 7
(Ново - ДВ, бр. 51 от 2019 г.)
Заявление за вписване в регистъра на производителите на отпадъци, които са престанали да
бъдат отпадъци, съгласно актовете на Европейската комисия, приети в съответствие с чл. 6,
параграф 2 от Директива 2008/98/ЕО, или съгласно критерии, определени с наредба на
министъра на околната среда и водите по чл. 5, ал. 2 от ЗУО

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

Седалище и адрес на управлението:
Пощенски код: ..... Населено място: ............................ Община: .................................................
Улица, №: ............................................................................................................................................

Адрес за кореспонденция:
Пощенски код: ..... Населено място: ............................ Община: ................................................
Улица, №: .............................................................................................................................................
Интернет адрес: ...................................................................................................................................

Лице за контакти:
Име: .................................................................. Фамилия: ................................................................
Телефон: ........................................................... Факс: .......................................................................
e-mail: ...................................................................................................................................................

Наименование на акта, в съответствие с който производителят работи: ..............................

Номер на документ по чл. 35 ЗУО, съгласно който заявителят извършва дейност с отпадъци:
.......................
Вид на отпадъците, които се използват като входящ материал в дейност за оползотворяване
(всеки отпадък се записва на отделен ред, с код и наименование съгласно наредбата по чл. 3,
ал. 1 ЗУО)
№
Код
Наименование
1.
2.
3.

Дейност по оползотворяване съгласно приложение № 2 към § 1, т. 13 от ДРЗУО.
Наименование на получавания материал (например скрап от чугун и стомана; скрап от
алуминий; скрап от мед; стъклени трошки или друго) ..................................................................

Декларирам, че в производствения процес е въведена система за управление по смисъла на
актовете на Европейската комисия, приети в съответствие с чл. 6, параграф 2 от Директива
2008/98/ЕО.
 Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за
деклариране на неверни данни (задължително се отбелязва със знак "х").

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

(на лице с представителна власт)

(длъжност и подпис)

Дата: ..........................

Приложение № 46 към чл. 22а, ал. 1
(Ново - ДВ, бр. 51 от 2019 г.)
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ОТПАДЪЦИ, КОИТО СА ПРЕСТАНАЛИ ДА
БЪДАТ ОТПАДЪЦИ,
ЗА ........... ГОДИНА

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

Община: ................................. Населено място: ............................... ЕКАТТЕ:
........................................
(на населеното място)
Адрес:.......
...................................................................................................................................................
Телефон за контакти:.................................. Лице за контакти:
.................................................................
имейл:
..........................................................................................................................................................
Местоположение на площадката:
Община: ................................ Населено място: .................................. ЕКАТТЕ:
......................................
(на населеното място)
Адрес:.......
...................................................................................................................................................
Телефон за контакти:.................................. Лице за контакти:
................................................................
имейл:
.........................................................................................................................................................

Регистрационен номер: ........................ Дата на вписване:
....................................................................
(попълва се рег. номер от регистъра на производителите на отпадъци, които са престанали
да бъдат отпадъци)
II. КОЛИЧЕСТВО НА ОТПАДЪЦИ, КОИТО СА ПРЕСТАНАЛИ ДА БЪДАТ ОТПАДЪЦИ:

Код на
Наименование
входящите
на отпадъка
отпадъци
1

2

Количество на
Количество на
Наименование
входящия
получения
Дейност по
на получения
отпадък
продукт
оползотворяване
продукт
тон
тон
3

4

5

6

Забележки: Попълва се отделен ред за всеки отпадък, който е престанал да бъде отпадък.
Колони 1 и 2 - попълва се код и наименование на отпадъка съгласно наредбата по чл. 3, ал. 1
ЗУО.
Колона 4 - попълва се дейност по оползотворяване по приложение № 2 към § 1, т. 1 3УО.
Колона 5 - попълва се кратко наименование - например скрап от чугун и стомана; скрап от
алуминий; скрап от мед; стъклени трошки или друго.

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

Приложение № 47 към чл. 22а, ал. 2
(Ново - ДВ, бр. 51 от 2019 г.)
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ........... ГОДИНА ЗА ЛИЦАТА,
при чийто производствен процес се образува вещество или предмет, определено като страничен
продукт с мотивирано решение на министъра на околната среда и водите по чл. 4, ал. 2 от ЗУО

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

Община: ................................. Населено място: ............................... ЕКАТТЕ: ...................................
(на населеното място)
Адрес:
........................................................................................................................................................
Телефон за контакти:.................................. Лице за контакти: ............................................................
имейл: .......................................................................................................................................................
Местоположение на площадката:
Община: ................................ Населено място: .................................. ЕКАТТЕ: .................................
(на населеното място)
Адрес:
........................................................................................................................................................
Телефон за контакти:.................................. Лице за контакти: ............................................................
имейл: .......................................................................................................................................................
Регистрационен номер: ........................ Дата на вписване: .................................................................
(попълва се рег. номер от регистъра на лицата, при чийто производствен процес дадено
вещество или предмет се определят като страничен продукт)

II. КОЛИЧЕСТВО НА ВЕЩЕСТВА ИЛИ ПРЕДМЕТИ, КОИТО СЕ ОПРЕДЕЛЯТ КАТО
СТРАНИЧЕН ПРОДУКТ:
Вид на
страничния
продукт

Описание на
веществото или
предмета

Дейностите, за които е
реализиран

1

2

3

Реализирано
количество
тон
4

Забележки: Попълва се отделен ред за всяко вещество или предмет, който се определя като
страничен продукт.
Колона 1 - попълва се видът на страничния продукт от регистъра на лицата, при чийто
производствен процес дадено вещество или предмет се определя като страничен продукт.
Колона 2 - попълва се кратко описание на веществото или предмета.
Колона 3 - попълва се кратко описание на дейността, за която е реализиран.

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

(на лице с представителна власт)

................................................................................
(длъжност, подпис и печат)

Дата: ...........................

Приложение № 48 към чл. 7, т. 10
(Ново - ДВ, бр. 51 от 2019 г.)
Отчетна книга - регистър за временно съхраняване на отпадъци от живак по чл. 14, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/852

Юридическо лице/едноличен търговец:
...................................................................................................................................................................
1. ЕИК:
.........................................................................................................................................................................................................................
2. Адрес на площадката:
.............................................................................................................................................................................................
3. Община: ................................. Населено място: ............................................................................... ЕКАТТЕ:
...................................................
(на населеното място)
4. Описание на основната дейност:
..........................................................................................................................................................................
5. Описание на инсталацията:
...................................................................................................................................................................................
6. Операции по третиране, Код:
................................................................................................................................................................................

7. Описание на операцията по третиране:
...............................................................................................................................................................

Забележка. Информацията по т. 1 - 7 се попълва в момента на завеждане на отчетната книга.
Точка 7 - попълват се дейностите и наименованията съгласно приложение № 1 към § 1, т. 11 и приложение № 2 към § 1, т. 13 ЗУО.
Пратка отпадъци от
живак, получена в
съоръжението

Пратка отпадъци от живак,
напускаща съоръжението*

Удостоверение от
оператора на
съоръжението за
постоянно съхраняване

Удостоверение от
оператора на
Количеството
съоръжението за
произход
отпадъци от
преобразуване/втърдяване
живак,
(попълва се за съответната
количество,
Месец
(име и
съхранявано
пратка след получаване на
в т. ч.
,
(попълва се за съответната
количеств данни за
местоназначени
в
удостоверението, че
съдържани
година
о
контакт на
е и предвидена съоръжениет пратка след получаване на
пратката
отпадъци от
е
удостоверението за
операция по
доставчика
о в края на
живак, преминали
завършено
и
обезвреждане
всеки
месец
преобразуване/втърдяване
на живак в
преобразуване/втърдяване
собственик
, е поставена в
тях
)
а на
съоръжение за постоянно
отпадъците)
съхраняване)

Декларирам, че:
• отпадъците от живак по смисъла на Регламент (ЕС) 2017/852 се съхраняват съгласно изискванията на Наредба № 6 за условията
и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на
отпадъци;
• за всяка пратка отпадъци от живак, напускаща съоръжението за временно съхраняване, се издава удостоверение, че отпадъците
от живак са изпратени в съоръжение, извършващо операции по обезвреждане, а копие от него се изпраща на генератора на съответната
пратка отпадъци.
 Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни (задължително се

отбелязва със знак "х").
Трите имена: ...............................................................................
.......................................................................................................
(на лице с представителна власт)
Дата: ..........................

..........................................................................
(длъжност и подпис)

Приложение № 49 към чл. 7, т. 11
(Ново - ДВ, бр. 51 от 2019 г.)
Отчетна книга - регистър за преобразуване и ако е приложимо, втърдяване на отпадъци
от живак по чл. 14, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2017/852
Юридическо лице/едноличен търговец:
.......................................................................................................................................................
.....................
1. ЕИК:
.......................................................................................................................................................
............................................................................
2. Адрес на площадката:
.......................................................................................................................................................
...............................................
3. Община: ................................. Населено място:
............................................................................... ЕКАТТЕ:
.............................................................
(на населеното място)
4. Описание на основната дейност:
.......................................................................................................................................................
............................
5. Описание на инсталацията:
.......................................................................................................................................................
.....................................
6. Операции по третиране, Код:
.......................................................................................................................................................
.................................
7. Описание на операцията по третиране:
.......................................................................................................................................................
.................

Забележка. Информацията по т. 1 - 7 се попълва в момента на завеждане на
отчетната книга.

Точка 7 - попълват се дейностите и наименованията съгласно приложение № 1 към §
1, т. 11 и приложение № 2 към § 1, т. 13 ЗУО.

Пратка отпадъци от
живак, получена в
съоръжението
произход
Месе
(име и
ц,
данни
за
годи
на количест контакт
во
на
доставчи
ка и
собствен
ика на
отпадъци
те)

Пратка отпадъци от
живак, напускаща
съоръжението за
преобразуване и
втърдяване*

Удостоверение от
оператора на
съоръжението за
постоянно
съхраняване**

Количеств
ото
отпадъци
(попълва се за
от живак,
съответната пратка
съхранява
след
получаване на
количест местоназначе
но в
удостоверението, че
во, в т. ч.
ние и
съоръжени
пратката
отпадъци от
съдържа предвидена ето в края
живак, преминали
ние на операция по на всеки
преобразуване/втърд
живак в обезвреждан
месец
яване, е поставена в
тях
е
съоръжение за
постоянно
съхраняване)

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

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

Трите имена:
...................................................
........................................................................ ........................................................................
..
..
(на лице с представителна власт)
(длъжност и подпис)
Дата: ..........................

Приложение № 50 към чл. 22б
(Ново - ДВ, бр. 51 от 2019 г.)
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ПО ЧЛ. 12 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/852
ЗА ........... ГОДИНА

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 съоръженията на юридическото лице
Данни за общото
количество
Номер на
Населено
Адрес на
Община
ЕКАТТЕ
отпадъци от живак,
съоръжението
място
съоръжението
съхранявано във
всяко съоръжение
1
2
3
4
5
6

2. Данни за общото количество отпадъци от живак, напуснало съоръженията на
юридическото лице
Общо
количество
отпадъци
от живак,
изпратено в
индивидуал

Местоположе Общо колиние и данни
чество
за връзка със отпадъци
съоръжението от живак,
- получател изпратено в
на отпадъците индивидуал

Местоположе
ние и данни
за връзка със
съоръжението
- получател
на отпадъците

Общо
количество
отпадъци
от живак,
изпратено в
индивидуал

Местоположе
ние и данни
за връзка със
съоръжението
- получател
на отпадъците

1

ни
съоръжени
я,
извършващ
и временно
съхраняван
е на
отпадъци
от живак

от колона 2

ни
съоръжения
,
извършващ
и
преобразув
ане на
отпадъци
от живак

от колона 4

ни
съоръжени
я,
извършващ
и
втвърдяван
е на
отпадъци
от живак

от колона 5

2

3

4

5

5

6

Към годишния отчет се прилагат следните документи:
- копие от удостоверението, предоставено от оператора на съоръжението,
извършващ временно съхраняване на отпадъците от живак, в съответствие с чл. 14,
параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/852;
- копие от удостоверението, предоставено от оператора на съоръжението,
извършващ преобразуване и ако е приложимо, втвърдяване на отпадъци от живак, в
съответствие с чл. 14, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2017/852;
- копие от удостоверението, предоставено от оператора на съоръжението, извършващ
постоянно съхраняване на отпадъци от живак, които са били подложени на
преобразуване и ако е приложимо, втвърдяване, в съответствие с чл. 14, параграф 3 от
Регламент (ЕС) 2017/852.
Приложение № 51 към чл. 22, ал. 5
(Ново - ДВ, бр. 30 от 2020 г., в сила от 31.03.2020 г.)
ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният(ата) декларирам, че в състава на транспортираните отпадъци
............................................................ (наименование в съответствие с приложение № 1 на
Наредба № 2 от 2014 г. за класификация на отпадъците) с код .......................
(шестцифрен код в съответствие с приложение № 1 на Наредба № 2 от 2014 г. за
класификация на отпадъците) и код по Приложение III от Регламент (ЕО) 1013/2006
относно превози на отпадъци .................. съдържанието на други материали, примеси

или замърсители не е повече от десет тегловни процента за пратка с товарителница №
............................................, придружаваща документ по Приложение VII за превоз на
отпадъци, съгласно чл. 3, параграфи 2 и 4 от Регламент (ЕС) 1013/2006.
Известна ми е наказателната отговорност за декларирани неверни данни по чл. 313
от Наказателния кодекс.
Лице, уреждащо превоза/Получател:
…………………………………………...………………………..
(наименование)
Представляващ лицето, уреждащо превоза/получателя:
………………………..............……………
..................................................................................................................................................
.........................
(имена)
Длъжност:
.......................................................................................................................................................
Подпис: ..........................
................................................

Дата:

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

(company name)
Authorized person for exporter - notifier/importer - consignee:
……………………………………....…..
(name and family name)
Position:
.......................................................................................................................................................
....
Signature: ........................
...................................

Date:

