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 Търговец на отпадъци      
 (възможносамо при  износ; превоз от България)  

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

Код на отпадъка 
Наименование на 

отпадъка 

Страна на 
произход 

Общо количество Дейност по 

оползотворяване тон 

1 2 3 4 5 

      

        

Забележки: попълва се отделен ред за всяка страна на произход на отпадъка 
Колона 1 и 2 – попълва се код и наименование на отпадъка съгласно наредбата по чл.3, ал.1 ЗУО, като при код 15 01 04 към наименованието 
„метални опаковки“ се добавя „от черни метали“ или „от алуминий“ в зависимост от материала и количествата се записват на отделен ред.. 
Колона 3 – попълва се съгласно номенкалтура на страните и териториите за целите на външнотърговската статистика 
Колона 5 – попълва се дейност по оползотворяване по приложение №2 към §1, т.13 ЗУО 

 III. ИЗНОС НА ОТПАДЪЦИ/ ПРЕВОЗ ОТ БЪЛГАРИЯ  

Код на отпадъка 
Наименование на 

отпадъка 

Страна по 
местоназначение 

Общо количество Дейност по 

оползотворяване или 

обезвреждане 
тон 

1 2 3 4 5 

        

        

Забележки: попълва се  отделен ред за всяка страна по местоназначение на отпадъка 
Колона 1 и 2 – попълва се код и наименование на отпадъка съгласно наредбата по чл.3, ал.1 ЗУО, като при код 15 01 04 към наименованието

 „метални опаковки“ се добавя „от черни метали“ или „от алуминий“ в зависимост от материала и количествата се записват на отделен ред.. 
Колона 3 – попълва се съгласно номенкалтура на страните и териториите за целите на външнотърговската статистика 
Колона 5 – попълва се дейност по оползотворяване по приложение №2 към §1, т.13 ЗУО или дейност по обезвреждане по приложение №1 към §1, 
т.11 ЗУО 
 Други бележки:......................................................... 
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Трите имена:..............................................................   ............................................................. 
/на лице с представителна власт/    /длъжност, подпис и печат/ 

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

* Годишният отчет се попълва от всички лица, които извършват дейности по Регламент 1013/2006 (ЕО) в 
качеството си на нотификатори, получатели на отпадъци или съоръжения за оползотворяване.“ 

 

§ 32.  Приложение №36 се изменя така: 

„Приложение № 36 към чл. 22, ал. 2  

ГОДИШНА СПРАВКА-ДЕКЛАРАЦИЯ ЗАДЕЙНОСТИ 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     

§ 32. Приложение № 36 към чл. 22, ал. 2 се изменя така:
„Приложение № 36 

към чл. 22, ал. 2
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Трите имена:..............................................................   ............................................................. 
/на лице с представителна власт/    /длъжност, подпис и печат/ 

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

* Годишният отчет се попълва от всички лица, които извършват дейности по Регламент 1013/2006 (ЕО) в 
качеството си на нотификатори, получатели на отпадъци или съоръжения за оползотворяване.“ 

 

§ 32.  Приложение №36 се изменя така: 

„Приложение № 36 към чл. 22, ал. 2  

ГОДИШНА СПРАВКА-ДЕКЛАРАЦИЯ ЗАДЕЙНОСТИ 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     
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II. ПРЕВОЗ ЗА СТРАНАТА/ ВНОС НА ОТПАДЪЦИ 

Код на 
отпадъка 

Наименование 
на отпадъка 

Страна по 
изпращане 

 

Лице, 
което 
урежда 
превоза

Вносител/ 

получател

Общо 
количество Дейност по 

оползотворяване  

  тон 

1 2 3 4 5 6 7 

          

          

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

Колона 1 и 2 – попълва се код и наименование на отпадъка съгласно наредбата по чл.3, ал.1 ЗУО, като при код 15 01 04 към 
наименованието „метални опаковки“ се добавя „от черни метали“ или „от алуминий“ в зависимост от материала и количествата 
се записват на отделен ред 

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 
отпадък

а 

Наименован
ие на 

отпадъка 

Страна по 
местоназначен

ие 

 

Лице, 
което 
урежда 
превоза/ 
Износите

л 

Получател Общо 
количество 

Дейност по 

оползотворяв
ане или 

обезвреждане 

  тон 

1 2 3 4 5 6 7 

          

          

Забележки: попълва се отделен ред за всяка страна по местоназначение на отпадъка 
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II. ПРЕВОЗ ЗА СТРАНАТА/ ВНОС НА ОТПАДЪЦИ 

Код на 
отпадъка 

Наименование 
на отпадъка 

Страна по 
изпращане 

 

Лице, 
което 
урежда 
превоза

Вносител/ 

получател

Общо 
количество Дейност по 

оползотворяване  

  тон 

1 2 3 4 5 6 7 

          

          

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

Колона 1 и 2 – попълва се код и наименование на отпадъка съгласно наредбата по чл.3, ал.1 ЗУО, като при код 15 01 04 към 
наименованието „метални опаковки“ се добавя „от черни метали“ или „от алуминий“ в зависимост от материала и количествата 
се записват на отделен ред 

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 
отпадък

а 

Наименован
ие на 

отпадъка 

Страна по 
местоназначен

ие 

 

Лице, 
което 
урежда 
превоза/ 
Износите

л 

Получател Общо 
количество 

Дейност по 

оползотворяв
ане или 

обезвреждане 

  тон 

1 2 3 4 5 6 7 

          

          

Забележки: попълва се отделен ред за всяка страна по местоназначение на отпадъка 
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Колона 1 и 2 – попълва се код и наименование на отпадъка съгласно наредбата по чл.3, ал.1 ЗУО, като при код 15 01 
04 към наименованието „метални опаковки“ се добавя „от черни метали“ или „от алуминий“ в зависимост от 
материала и количествата се записват на отделен ред 

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 в 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.“ 

§ 33.  Създава се приложение № 52: 

„Приложение № 52 по чл. 22, ал. 4 

ПРЕДВАРИТЕЛНО УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ТРАНСГРАНИЧЕН ПРЕВОЗ НА ОТПАДЪЦИ 

(ПОПЪЛВА СЕ ОТ  ПОЛУЧАТЕЛЯ НА ОТПАДЪКА)  

1. Лице, което 
урежда превоза 2. Превозвач 3. Вносител/получател 

Име: Име: Име: 

  
Адрес: Адрес: Адрес: 

 
 


