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„Приложение № 11 към чл. 14, т. 2  

 

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА СЪБИРАНЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ НА БИТОВИ И/ИЛИ СТРОИТЕЛНИ 
ОТПАДЪЦИ 

ЗА  .............  ГОДИНА 

 

I. ДАННИ ЗА ЮРИДИЧЕСКОТО ЛИЦЕ: 

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

Документ по чл. 35 ЗУО №............................................. дата:........................... 

/попълва се № на документа и дата на издаване/ 

 Адрес на управлението: 

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

        /на населеното място/ 

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

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

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

 

II. ОБСЛУЖВАНИ ТЕРИТОРИИ/ ПЛОЩАДКИ 

Община Населено място ЕКАТТЕ Район 

1 2 3 4 

    

    

Забележки: 

Колона 3 – попълва се ЕКАТТЕ на населеното място 
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ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА СЪБИРАНЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ НА БИТОВИ И/ИЛИ СТРОИТЕЛНИ 
ОТПАДЪЦИ 

ЗА  .............  ГОДИНА 

 

I. ДАННИ ЗА ЮРИДИЧЕСКОТО ЛИЦЕ: 

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

Документ по чл. 35 ЗУО №............................................. дата:........................... 

/попълва се № на документа и дата на издаване/ 

 Адрес на управлението: 

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

        /на населеното място/ 

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

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

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

 

II. ОБСЛУЖВАНИ ТЕРИТОРИИ/ ПЛОЩАДКИ 

Община Населено място ЕКАТТЕ Район 

1 2 3 4 

    

    

Забележки: 

Колона 3 – попълва се ЕКАТТЕ на населеното място 
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III. ПРОИЗХОД НА ОТПАДЪЦИТЕ 

Община Произход Код на 
отпадъка 

Наименование 
на отпадъка 

Събрани Предадени за 
оползотворяване 

Предадени за 
обезвреждане 

тон дейност тон дейност тон 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

       

       

Забележки: 

Колона 2 – попълва се съгласно: 

А – от системите за разделно събиране на отпадъци от опаковки 

Б – от системите за разделно събиране на биоотпадъци 

В – от други системи за разделно събиране в т.ч. пунктове, съдове, общински площадки по чл. 19, ал. 3, т. 11 ЗУО 

Г – от обекти по чл. 33, ал. 4 ЗУО 

Д – от общински системи за събиране на смесени битови отпадъци 

Е – от съоръжения за третиране на отпадъци  

Ж – производствен неопасен отпадък 

З – от системи за разделно събиране на отпадъци по чл. 19, ал. 3, т. 6  ЗУО 

Колона 3 и 4 - 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 6 и 8 – попълва се дейността съгласно Приложение 1 към §1, т. 11 и Приложение 2 към §1, т. 13 ЗУО/ 

 

IV. СПИСЪК НА ЛИЦАТА/СЪОРЪЖЕНИЯТА, НА КОИТО СЕ ПРЕДАВАТ ОТПАДЪЦИ 

Юридическо лице/ 
едноличен търговец ЕИК 

Основание за 
притежание на 

отпадъка 

Местонахождение Количества 
Код на 
отпадъка 

Дейност 
по 

третиран
е населено място ЕКАТТЕ тон 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

Забележки: 

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

Колона 5 – попълва се ЕКАТТЕ на населеното място 

Колона 7 - попълва се код на отпадъка, съгласно наредбата по чл.3, ал.1 ЗУО 

Колона 8 – попълва се дейността съгласно Приложение 1 към §1, т. 11 и Приложение 2 към §1, т. 13 ЗУО 

 
Други бележки: .................................................................. 
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III. ПРОИЗХОД НА ОТПАДЪЦИТЕ 

Община Произход Код на 
отпадъка 

Наименование 
на отпадъка 

Събрани Предадени за 
оползотворяване 

Предадени за 
обезвреждане 

тон дейност тон дейност тон 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

       

       

Забележки: 

Колона 2 – попълва се съгласно: 

А – от системите за разделно събиране на отпадъци от опаковки 

Б – от системите за разделно събиране на биоотпадъци 

В – от други системи за разделно събиране в т.ч. пунктове, съдове, общински площадки по чл. 19, ал. 3, т. 11 ЗУО 

Г – от обекти по чл. 33, ал. 4 ЗУО 

Д – от общински системи за събиране на смесени битови отпадъци 

Е – от съоръжения за третиране на отпадъци  

Ж – производствен неопасен отпадък 

З – от системи за разделно събиране на отпадъци по чл. 19, ал. 3, т. 6  ЗУО 

Колона 3 и 4 - 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 6 и 8 – попълва се дейността съгласно Приложение 1 към §1, т. 11 и Приложение 2 към §1, т. 13 ЗУО/ 

 

IV. СПИСЪК НА ЛИЦАТА/СЪОРЪЖЕНИЯТА, НА КОИТО СЕ ПРЕДАВАТ ОТПАДЪЦИ 

Юридическо лице/ 
едноличен търговец ЕИК 

Основание за 
притежание на 

отпадъка 

Местонахождение Количества 
Код на 
отпадъка 

Дейност 
по 

третиран
е населено място ЕКАТТЕ тон 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

Забележки: 

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

Колона 5 – попълва се ЕКАТТЕ на населеното място 

Колона 7 - попълва се код на отпадъка, съгласно наредбата по чл.3, ал.1 ЗУО 

Колона 8 – попълва се дейността съгласно Приложение 1 към §1, т. 11 и Приложение 2 към §1, т. 13 ЗУО 

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

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

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

 

Дата:..........................“ 


