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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

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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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                 
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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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в т.ч. за 
опаковане на 
опасни 
химични 
вещества 

                

Общо                  

 

Рециклиране    Предадени за 
обезвреждане  

Налични отпадъци от метални опаковки към 31 декември на отчетната година 

Отпадък, въведен в ефективен процес на оползотворяване 
към 31 декември на отчетната година  

Отпадък, не въведен в ефективен процес на 
оползотворяване към 31 декември на отчетната 

година  

тон тон тон тон 

 21 11 01 13 

        

        

        

        

Други бележки:  

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

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

Дата:..........................“ 

 

 

§ 28.  Приложение № 20 се изменя така: 

 

„Приложение № 20 към чл. 18, ал.1 и 3  

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ПОДГОТОВКА ПРЕДИ ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ ИЛИ ОБЕЗВРЕЖДАНЕ  

НА ОТПАДЪЦИ С ПРОИЗХОД ОТ БИТА 

 ЗА ........... ГОДИНА 

 
 

I. ДАННИ ЗА ЮРИДИЧЕСКОТО ЛИЦЕ:     

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

     

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

§ 28. Приложение № 20 към чл. 18, ал. 1 и 3 се изменя така:

„Приложение № 20 
към чл. 18, ал. 1 и 3

14 

 

в т.ч. за 
опаковане на 
опасни 
химични 
вещества 

                

Общо                  

 

Рециклиране    Предадени за 
обезвреждане  

Налични отпадъци от метални опаковки към 31 декември на отчетната година 

Отпадък, въведен в ефективен процес на оползотворяване 
към 31 декември на отчетната година  

Отпадък, не въведен в ефективен процес на 
оползотворяване към 31 декември на отчетната 

година  

тон тон тон тон 

 21 11 01 13 

        

        

        

        

Други бележки:  

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

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

Дата:..........................“ 

 

 

§ 28.  Приложение № 20 се изменя така: 

 

„Приложение № 20 към чл. 18, ал.1 и 3  

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ПОДГОТОВКА ПРЕДИ ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ ИЛИ ОБЕЗВРЕЖДАНЕ  

НА ОТПАДЪЦИ С ПРОИЗХОД ОТ БИТА 

 ЗА ........... ГОДИНА 

 
 

I. ДАННИ ЗА ЮРИДИЧЕСКОТО ЛИЦЕ:     

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

     

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


