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§ 33. Създава се приложение № 52 към чл. 22, ал. 4:
„Приложение № 52 

към чл. 22, ал. 4
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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: 
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Лице за контакт: Лице за контакт: Лице за контакт: 
Тел: Тел: Тел: 

 :liam-E :liam-E :liam-E
      Видтранспорт       :

4.  Очаквано 
количество: Тон 
(Mg): m3: 

5.  Очаквана дата на превоза: 6. Операция по оползотворяване (R-код): 

7. Идентификация 
на отпадъци 
(попълнете 
съответнитекодове, 
Национален код): 

9 . Съоръжение за 
оползотворяване /  
Лаборатория 

10.  Дата на сключване на договора по чл. 
18 от Регламент (ЕО) № 1013/2006 

  
Име   :      

8. Обичайно 
описание на 
отпадъците: 

Адрес   :  

Лице за контакт    :

  
Тел   :/  

  :liam-E  

11. Заинтересовани държави/страни 

Износ/експедиция 
/  Транзит Внос/ местоназначение 

          

12. Предварителна информация зауведомяване за трансграничен превоз на отпадъци 
Име: 
Лице за контакт: 
Тел.: 
Дата:   
Подпис: 

 
“

Преходни и заключителни разпоредби
§ 34. Наредбата влиза в сила в деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
§ 35. Разпоредбите на § 5 и 8 влизат в сила от 1 октомври 2021 г.
§ 36. Разпоредбите на § 22 – 25, § 28, 30, 31 и 32 влизат в сила от 1 януари 2022 г.

Министър: 
Асен Личев
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