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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                 

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:..........................................................       
  

§ 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:..........................................................       
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Адрес на управлението:     

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

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

 Местоположение на съоръжението/инсталацията/площадката: 

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

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

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

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

 Лица, от името на които са третирани отпадъците с произход от бита 

Име ЕИК Код на 
отпадъка 

Наименование на 
отпадъка 

Количество  

тон 

1 2 3 4 5 

     

  

        

Забележки: 
Колона 3 - попълва се код  на отпадъка съгласно наредбата по чл.3, ал.1 ЗУО 
Колона 4 - попълва се 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. 

II.А КОЛИЧЕСТВО И ПРОИЗХОД НА ОТПАДЪЦИТЕ С ПРОИЗХОД ОТ БИТА
Код на 
отпа-
дъка

Наиме-
нование 
на отпа-

дъка

Налични 
отпадъци 

към 
1 януари 
на от-

четната 
година 

Общо 
коли-
чество 
приети 

отпадъци 

Произход на отпадъците: Внос/
прис-
тига-
ния 

Трети-
рани 
отпа-
дъци с 
произ-
ход от 
бита

Описа-
ние на 
опера-
цията 
по тре-
тиране

Налични 
отпадъ-
ци към 

31 декем-
ври на 

отчетната 
година 

от общински 
сис т еми з а 
събиране на 
смесени бито-
ви отпадъци

обекти и 
площад-
ки по 
чл. 19, 
ал. 3

от 
обек-
ти по 
чл. 33, 
ал. 4

други 
пунк- 
тове, 

съдове 
и т.н.

други 
из-
точ-
ници

тон тон тон тон тон тон тон тон тон тон

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Забележки:
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. Количествата отпадъци 
от опаковки от системи за разделно събиране на отпадъци от опаковки се записват в колона 9.

II.Б КОЛИЧЕСТВО НА ОТПАДЪЦИ, ПОЛУЧЕНИ ПРИ ДЕЙНОСТ ПО ПОДГОТОВКА 
ПРЕДИ ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ ИЛИ ОБЕЗВРЕЖДАНЕ

Вид на дейността по подготовка преди оползотворяване или обезвреждане: ............. R: ............ 
(за различните операции част II се попълва за всяка отделна операция)

Отпадъци получени от подготовката преди оползотворяване или обезвреждане на отпадъци с произход от бита

Код на 
отпадъ-

ка

Наимено-
вание на 
отпадъка

Налични 
отпадъци 

към 1 
януари на 
отчетната 
година 

Коли-
чество 
обра-
зувани 
отпа-
дъци 

Общо ко-
личество 
предадено 
за повтор-
но изпол-

ване

Предадени за: Налични 
отпадъци 
към 31 де-
кември на 
отчетната 
година 

оползотворяване чрез: обезвреждане чрез:

рецикли-
ране 

изгаряне с 
оползотво-
ряване на 
енергия-R1 

оползо-
творяване 
по друг 
начин 

чрез изгаряне 
без оползо-

творяване на 
енергия-D10 

чрез обез-
вреждане 
по друг 
начин 

депони-
ране 

тон тон тон тон тон тон тон тон тон тон

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Забележки:
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 8 – попълва се количеството предадени отпадъци за операции по оползотворяване, различни 
от рециклиране и изгаряне с оползотворяване на енергията.
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III. ПРЕДАДЕНИ ОТПАДЪЦИ ЗА ПОСЛЕДВАЩО ТРЕТИРАНЕ 

Отпадъци получени от подготовката преди оползотворяване или обезвреждане , предадени на: 

Код на 
отпадъка 

Наименование 
на отпадъка 

Количество 
предадени 
отпадъци        

Юридическо 
лице/ едноличен 
търговец / адрес 
на собствена 

площадка /страна 

ЕИК Основание за притежание на 
отпадъка 

тон 

1 2 3 4 5 6 

      
      

Забележки: 

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.. 

При предаване на отпадъци на собствени площадки на фирмата в колона 4 се записва номера и адреса на площадката, а колона 5 не се попълва   

При предаване на отпадъци на друга страна в колона 4 се записва страната, а колона 5  не се попълва 

Колона 6 - попълва се № на документ съгласно чл. 35 ЗУО или № на търговец на отпадъци от регистъра на търговците и брокерите на отпадъци 

IV. СЪОРЪЖЕНИЕ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ И/ИЛИ ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ С ПРОИЗХОД 
ОТ БИТА 

Вид на съоръжението:.......................................... Капацитет на съоръжението:........................................... 

Операция по третиране : ..................................... R:........................................ 

Код на 
отпадъка 

Наименование 
на отпадъка 

Налични отпадъци 
към 1 януари на 
отчетната година  

Количество 
получени за 

оползотворяване 
отпадъци       

Количество 
оползотворени  

отпадъци       

Налични 
отпадъци към 31 
декември на 

отчетната година   

тон тон тон тон 

1 2 3 4 5 6 

      
      

Забележки: 

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.. 

V. ОТПАДЪЦИ, ОБРАЗУВАНИ ОТ РАБОТАТА НА СЪОРЪЖЕНИЕТО 

Код на 
отпадъка 

Наименование 
на отпадъка 

Количество   

тон 

1 2 3 

      

      

Забележки: 

18 

 

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.. 

 

VI. ПРОДУКТИ, ОБРАЗУВАНИ ОТ СЪОРЪЖЕНИЕТО 

Вид 
на 

проду
кта 

Описа
ние на 
продук
та 

Количес
тво  

Съответс
твие със 
стандарт 
(организа
ция за 

осигуряв
ане на 

качество) 

Описание на 
стандарта(си
стема за 

осигуряване 
на 

качеството) 

Оценка на 
качеството 

/ клас 

Предадени на: 

тон Юридическ
о лице/ 

едноличен 
търговец/ 
физическо 
лице/ адрес 
на собствена 
площадка 

ЕИК Предназначен
ие 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

                  

                  

Забележки:  
При предаване на отпадъци директно на физически лица, се записва на един ред, като в колона  7 се записва "физически лица", а колона 8 не се 
попълва 
При предаване на отпадъци на собствени площадки на фирмата в колона 7 се записва номера и адреса на площадката, а колона 8 не се попълва 
Колона 9 – попълва се предназначението за което е предаден продукта 

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

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

 Дата:..........................“ 

 

§ 29.  Приложение № 21 се изменя така: 

„Приложение № 21 към чл. 16, ал. 5  
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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.. 

 

VI. ПРОДУКТИ, ОБРАЗУВАНИ ОТ СЪОРЪЖЕНИЕТО 

Вид 
на 

проду
кта 

Описа
ние на 
продук
та 

Количес
тво  

Съответс
твие със 
стандарт 
(организа
ция за 

осигуряв
ане на 

качество) 

Описание на 
стандарта(си
стема за 

осигуряване 
на 

качеството) 

Оценка на 
качеството 

/ клас 

Предадени на: 

тон Юридическ
о лице/ 

едноличен 
търговец/ 
физическо 
лице/ адрес 
на собствена 
площадка 

ЕИК Предназначен
ие 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

                  

                  

Забележки:  
При предаване на отпадъци директно на физически лица, се записва на един ред, като в колона  7 се записва "физически лица", а колона 8 не се 
попълва 
При предаване на отпадъци на собствени площадки на фирмата в колона 7 се записва номера и адреса на площадката, а колона 8 не се попълва 
Колона 9 – попълва се предназначението за което е предаден продукта 

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

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

 Дата:..........................“ 

 

§ 29.  Приложение № 21 се изменя така: 

„Приложение № 21 към чл. 16, ал. 5  

 

  

§ 29. Приложение № 21 към чл. 16, ал. 5 се изменя така:
„Приложение № 21 

към чл. 16, ал. 5

19 

 

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ОБРАЗУВАНИ УТАЙКИ ОТ ПСОВ  

ЗА ............. ГОДИНА 

 I. ДАННИ ЗА ЮРИДИЧЕСКОТО ЛИЦЕ:     
Юридическо лице/ едноличен търговец:.................................................................ЕИК:.....................................   

Документ по чл. 35 ЗУО:.......................................................... 
/ако е приложимо/     

Адрес на управлението:     
Община:...........................Населено място:...................................ЕКАТТЕ :............................ 
        /на населеното място/ 
Адрес: ..................................................................................................................................  

Местоположение на съоръжението/инсталацията/площадката: 

Община:............................Населено място:..................................ЕКАТТЕ :........................... 
        /на населеното място/ 
Адрес: ..................................................................................................................................   

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

 II. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПСОВ 

Наименование на ПСОВ:........................................................................ 

Въведена в експлоатация:........................год.      Проектен капацитет:..............................еквивалент жители (ЕЖ) 

Извършена пълна или частична реконструкция:……………..год.    Реконструкция на ……………. стъпало/стопанство 

Органично натоварване на третираните отпадъчни води:..............…....…….ЕЖ 

Реален капацитет на ПСОВ:..............................................………………ЕЖ  

и……………………………куб.м /година 

Максимално средно седмичен входящ товар..…………………………..ЕЖ  

Вид и количество на третираните отпадъчни води: 

 битови отпадъчни води                      .................................. м3 

 индустриални отпадъчни води          .................................. м3 

/маркира се с „Х“/  


