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

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

 

Дата:..........................“ 

 

§ 26.  Приложение № 18 се изменя така: 

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

 

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ/ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИ И/ИЛИ 
ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ ЗА  ............  ГОДИНА 

 

I. ДАННИ ЗА ЮРИДИЧЕСКОТО ЛИЦЕ:     

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

     

Документ по чл. 35 ЗУО:..................................................  

   /в случай че е приложимо/   

Адрес на управлението:     

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

        /на населеното място/ 

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

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

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

 

II.ДАННИ ЗА ПЛОЩАДКАТА/ СЪОРЪЖЕНИЕТО/ ИНСТАЛАЦИЯТА 

1. Площадка №:...............   

2. Адрес на площадката:...................................................................... 

3. Описание на съоръжението/инсталацията/площадката:....................................................... 

4. Операция по третиране 

Код: R ......  / D .......Описание:.................................................................................................................... 

Наименование:.......................................................................................................................... 

/описва се операцията и се попълват дейностите и наименованието съгласно Приложение 1 към §1, т.11 и Приложение 2 към §1, т13 ЗУО/ 

§ 26. Приложение № 18 към чл. 16, ал. 1, 6 и 9 се изменя така:

„Приложение № 18 
към чл. 16, ал. 1, 6 и 9
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Трите имена:..............................................................    ............................................................. 

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

 

Дата:..........................“ 

 

§ 26.  Приложение № 18 се изменя така: 

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

 

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ/ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИ И/ИЛИ 
ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ ЗА  ............  ГОДИНА 

 

I. ДАННИ ЗА ЮРИДИЧЕСКОТО ЛИЦЕ:     

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

     

Документ по чл. 35 ЗУО:..................................................  

   /в случай че е приложимо/   

Адрес на управлението:     

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

        /на населеното място/ 

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

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

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

 

II.ДАННИ ЗА ПЛОЩАДКАТА/ СЪОРЪЖЕНИЕТО/ ИНСТАЛАЦИЯТА 

1. Площадка №:...............   

2. Адрес на площадката:...................................................................... 

3. Описание на съоръжението/инсталацията/площадката:....................................................... 

4. Операция по третиране 

Код: R ......  / D .......Описание:.................................................................................................................... 

Наименование:.......................................................................................................................... 

/описва се операцията и се попълват дейностите и наименованието съгласно Приложение 1 към §1, т.11 и Приложение 2 към §1, т13 ЗУО/ 
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Трите имена:..............................................................    ............................................................. 

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

 

Дата:..........................“ 

 

§ 26.  Приложение № 18 се изменя така: 

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

 

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ/ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИ И/ИЛИ 
ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ ЗА  ............  ГОДИНА 

 

I. ДАННИ ЗА ЮРИДИЧЕСКОТО ЛИЦЕ:     

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

     

Документ по чл. 35 ЗУО:..................................................  

   /в случай че е приложимо/   

Адрес на управлението:     

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

        /на населеното място/ 

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

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

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

 

II.ДАННИ ЗА ПЛОЩАДКАТА/ СЪОРЪЖЕНИЕТО/ ИНСТАЛАЦИЯТА 

1. Площадка №:...............   

2. Адрес на площадката:...................................................................... 

3. Описание на съоръжението/инсталацията/площадката:....................................................... 

4. Операция по третиране 

Код: R ......  / D .......Описание:.................................................................................................................... 

Наименование:.......................................................................................................................... 

/описва се операцията и се попълват дейностите и наименованието съгласно Приложение 1 към §1, т.11 и Приложение 2 към §1, т13 ЗУО/ 
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III. ПРОИЗХОД НА ОТПАДЪЦИТЕ 

   Собствена площадка / 
юридическо лице/ 

едноличен търговец / 
физическо лице/страна 

ЕИК Код на 
отпадъка 

Описание на 
отпадъка 

Основание за притежание на 
отпадъка Произход  

Количества

тон 

1 2 3 4 5 6 7 

            

            

Забележки: 

Информацията за отпадъци получени директно от физически лица, се записва на един ред, като в колона 1 се записва "физически лица", а колона 
2 не се попълва  

При приемане на отпадъци от собствени площадки на фирмата в колона 1 се записва номера и адреса на площадката , а колона 2 не се попълва 

При приемане на отпадъци от друга страна в колона 1 се записва страната, а колона 2 не се попълва 

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

Колона 5 - попълва се № на документ съгласно чл. 35 ЗУО или лице, при чиято дейност се образува отпадъка, или № на търговец на отпадъци от 
регистъра на търговците и брокерите на отпадъци. 

Колона 6 – попълва се произхода на отпадъка – 1.от бита или 2.извън бита, освен в случаите когато отпадъка се получава от лице извършващо 
дейности по събиране и транспортиране или събиране и съхраняване на отпадъци 

IV.ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 

1.  Подготовка преди оползотворяване и/или обезвреждане 

Код на 
отпадъка

Наличен отпадък 
към 1 януари на 
отчетната година 

Получени 
Подготовка преди 
оползотворяване 

и/или обезвреждане

Наличен отпадък 
към 31 декември на 
отчетната година 

тон тон тон тон 

1 2 3 4 5 

   

   

Забележки: 

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

 

2. Оползотворяване и/или обезвреждане на отпадъци 

Код на 
отпадъка

Налични към 1 
януари на отчетната 

година 
Получени 

Оползотворени/ 
обезвредени 

Налични към 31 
декември на 

отчетната година 

тон тон тон тон 
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III. ПРОИЗХОД НА ОТПАДЪЦИТЕ 

   Собствена площадка / 
юридическо лице/ 

едноличен търговец / 
физическо лице/страна 

ЕИК Код на 
отпадъка 

Описание на 
отпадъка 

Основание за притежание на 
отпадъка Произход  

Количества

тон 

1 2 3 4 5 6 7 

            

            

Забележки: 

Информацията за отпадъци получени директно от физически лица, се записва на един ред, като в колона 1 се записва "физически лица", а колона 
2 не се попълва  

При приемане на отпадъци от собствени площадки на фирмата в колона 1 се записва номера и адреса на площадката , а колона 2 не се попълва 

При приемане на отпадъци от друга страна в колона 1 се записва страната, а колона 2 не се попълва 

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

Колона 5 - попълва се № на документ съгласно чл. 35 ЗУО или лице, при чиято дейност се образува отпадъка, или № на търговец на отпадъци от 
регистъра на търговците и брокерите на отпадъци. 

Колона 6 – попълва се произхода на отпадъка – 1.от бита или 2.извън бита, освен в случаите когато отпадъка се получава от лице извършващо 
дейности по събиране и транспортиране или събиране и съхраняване на отпадъци 

IV.ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 

1.  Подготовка преди оползотворяване и/или обезвреждане 

Код на 
отпадъка

Наличен отпадък 
към 1 януари на 
отчетната година 

Получени 
Подготовка преди 
оползотворяване 

и/или обезвреждане

Наличен отпадък 
към 31 декември на 
отчетната година 

тон тон тон тон 

1 2 3 4 5 

   

   

Забележки: 

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

 

2. Оползотворяване и/или обезвреждане на отпадъци 

Код на 
отпадъка

Налични към 1 
януари на отчетната 

година 
Получени 

Оползотворени/ 
обезвредени 

Налични към 31 
декември на 

отчетната година 

тон тон тон тон 
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1 2 3 4 5 

   

   

Забележки: 

Колона 1 – попълва се код на отпадъка, съгласно Наредбата по чл.3, ал.1 ЗУО 

 

ПОПЪЛВА СЕ САМО ЗА УТАЙКИ ОТ ПСОВ

1 Внасяне на утайки в почвите за нуждите на селското и горското стопанство и за рекултивация на нарушени 
терени  

1.1 Дейност по оползотворяване 

“Обработване на земната повърхност, водещо до подобрения за 

земеделието или околната среда ” да         не 

R 10 

1.2 Предназначение: Количество Площ и място, на която 
са оползотворени 

Площ Място 

използване в земеделието ...........тон сухо в-во  ...........м3 ..........дка  

 

 използване в горското стопанство ...........тон сухо в-во  ...........м3 ..........дка  

 

 за тревни площи и паркове ...........тон сухо в-во  ............м3 ..........дка  

 

 за рекултивация на нарушени терени ...........тон сухо в-во  ...........м3 ..........дка  

 

1.3 Общо количество оползотворени утайки по т.1.2 ...........тон сухо в-во  ............м3 

2 Оползотворяване с други методи  

2.1 Дейност по оползотворяване /изгаряне с оползотворяване на енергията, компостиране, други /: 

2.2 Предназначение: Количество 

 изгаряне без оползотворяване на енергията ...........тон сухо в-во  .................м3

 изгаряне с оползотворяване на енергията ...........тон сухо в-во  .................м3

компостиране ...........тон сухо в-во  .................м3

други ...........тон сухо в-во  .................м3

12

 
 

2.3 Общо количество оползотворени утайки по т. 2.2 ...........тон сухо в-во  .................м3

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

 V.Образувани отпадъци 

№ по ред Код на отпадъка Описание на отпадъка 

   

   

 

 

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

/на лице с представителна власт/    /длъжност, подпис и печат/ 
Дата:..........................“ 

 

 

§ 27.  Приложение № 19в се изменя така: 

 

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

 

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ/ ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ МЕТАЛНИ 
ОПАКОВКИ ЗА ........... ГОДИНА  

I. ДАННИ ЗА ЮРИДИЧЕСКОТО ЛИЦЕ:     

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

Документ по чл. 35 ЗУО: ................................................ 

         
Адрес на управлението:     

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

        /на населеното място/ 
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2.3 Общо количество оползотворени утайки по т. 2.2 ...........тон сухо в-во  .................м3

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

 V.Образувани отпадъци 

№ по ред Код на отпадъка Описание на отпадъка 

   

   

 

 

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

/на лице с представителна власт/    /длъжност, подпис и печат/ 
Дата:..........................“ 

 

 

§ 27.  Приложение № 19в се изменя така: 

 

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

 

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ/ ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ МЕТАЛНИ 
ОПАКОВКИ ЗА ........... ГОДИНА  

I. ДАННИ ЗА ЮРИДИЧЕСКОТО ЛИЦЕ:     

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

Документ по чл. 35 ЗУО: ................................................ 

         
Адрес на управлението:     

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

        /на населеното място/ 

§ 27. Приложение № 19в към чл. 16, ал. 3, т. 3 се изменя така:
„Приложение № 19в 

към чл. 16, ал. 3, т. 3
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2.3 Общо количество оползотворени утайки по т. 2.2 ...........тон сухо в-во  .................м3

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

 V.Образувани отпадъци 

№ по ред Код на отпадъка Описание на отпадъка 

   

   

 

 

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

/на лице с представителна власт/    /длъжност, подпис и печат/ 
Дата:..........................“ 

 

 

§ 27.  Приложение № 19в се изменя така: 

 

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

 

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ/ ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ МЕТАЛНИ 
ОПАКОВКИ ЗА ........... ГОДИНА  

I. ДАННИ ЗА ЮРИДИЧЕСКОТО ЛИЦЕ:     

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

Документ по чл. 35 ЗУО: ................................................ 

         
Адрес на управлението:     

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

        /на населеното място/ 
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Адрес: .................................................................................................................................. 

 

Местоположение на съоръжението/инсталацията/площадката: 

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

        /на населеното място/ 

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

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

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

  

Данни за лицето от името и за сметка, на което са третирани отпадъци от опаковки за изпълнение целите 
по рециклиране и оползотворяване:  

   

Име на лицето, 
изп. 

задълженията си 
индивидуално / 
организация по 
оползотворяване 

ЕИК Документ 
съгласно чл.81 

ЗУО 

Количество, тона 

рециклирани оползотворени 

алуминий черни 
метали 

алуминий черни 
метали 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

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

Вид на 
отпадъчния 
материал 

Налични отпадъци от метални опаковки 
към 1 януари на отчетната година 

Общо количество 
приети отпадъци 

от метални 
опаковки от 
страната      

Произход на отпадъци от метални опаковки от страната: Внос/ 
пристиг
ания 

Отпадък, въведен в 
ефективен процес на 

оползотворяване към 31 
декември на 

предходната година  

Отпадък, 
невъведен в 
ефективен 
процес на 

оползотворяв
ане към 31 
декември на 
предходната 

година  

 от пунктове, 
съдове, общински 
площадки по 
чл.19, ал.3, т.11 

ЗУО 

от обекти по 
чл.33, ал.4 ЗУО 

от системи 
за разделно 
събиране 

от инсталации 
за 

предварителна 
обработка  

 

тон тон тон тон тон тон тон тон 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Черни 
метали 

                

Алуминий                 
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Адрес: .................................................................................................................................. 

 

Местоположение на съоръжението/инсталацията/площадката: 

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

        /на населеното място/ 

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

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

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

  

Данни за лицето от името и за сметка, на което са третирани отпадъци от опаковки за изпълнение целите 
по рециклиране и оползотворяване:  

   

Име на лицето, 
изп. 

задълженията си 
индивидуално / 
организация по 
оползотворяване 

ЕИК Документ 
съгласно чл.81 

ЗУО 

Количество, тона 

рециклирани оползотворени 

алуминий черни 
метали 

алуминий черни 
метали 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

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

Вид на 
отпадъчния 
материал 

Налични отпадъци от метални опаковки 
към 1 януари на отчетната година 

Общо количество 
приети отпадъци 

от метални 
опаковки от 
страната      

Произход на отпадъци от метални опаковки от страната: Внос/ 
пристиг
ания 

Отпадък, въведен в 
ефективен процес на 

оползотворяване към 31 
декември на 

предходната година  

Отпадък, 
невъведен в 
ефективен 
процес на 

оползотворяв
ане към 31 
декември на 
предходната 

година  

 от пунктове, 
съдове, общински 
площадки по 
чл.19, ал.3, т.11 

ЗУО 

от обекти по 
чл.33, ал.4 ЗУО 

от системи 
за разделно 
събиране 

от инсталации 
за 

предварителна 
обработка  

 

тон тон тон тон тон тон тон тон 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Черни 
метали 

                

Алуминий                 


