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IX. ОБОБЩЕНИ ДАННИ ЗА НАПРАВЕНИТЕ АНАЛИЗИ НА УТАЙКИ  

(прилага се копие от протокола)   

Дата на анализа ............................................/дд.мм.гггг/ 
/изпитването трябва да бъде направено в годината, за която се докладват данните за 
утайките/ 

Попълнете допълнителен списък IX,ако е 
необходимо. 

9.1 Показател Стойност Единица мярка  

pH  - 

Органично вещество  % 

Сухо вещество  % 

Escherichia coli  над 1 g 

Salmonella spp.  не се допуска в 20 g 

Clostridium perfringens  g 

жизнеспособни яйца на хелминти  1на1kg (сухо в-во) 

9.2 Показател Съдържание mg/kg сухо в-во ПДК 
mg/kg 

сухо в-во 

Брой 
проби 

мин. макс.  средно 

1 Cd (кадмий)    30.00  

2 Cu (мед)    1600.00  

3 Ni (никел)    350.00  

4 Pb (олово)    600.00  

5 Zn (цинк)    3000.00  

6 Hg (живак)    16.00  

7 Cr (хром)    500.00  

8 As (арсен)    25.00  

9 азот (общ)      

10 фосфор (Р2О5)      

11 калий (общ К2О)      

12 ПАВ (полициклични ароматни 
в-ди) 

   6.50  

13 РСВ (полихлориранибифенили)    1.00  

14 .............................................      

15 .............................................      

9.3 Заключение от теста за фитотоксичност: ..............................................................................................................  
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9.4 Заключение от теста за екотоксичност: ............................................................................................................  

9.5 Заключение от направения анализ: ............................................................................................................ 

 

X. ПРЕДПРИЕТИ МЕРКИ И НАПРАВЕНИ ПРОУЧВАНИЯ ЗА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА УТАЙКИТЕ 
В ЗЕМЕДЕЛИЕТО  

................................................................................................................................................................. 

……………………………………………………………………………………………………..……. 

……………………………………………………………………………………………………………./описва се/ 

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

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

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

Дата:..........................“ 

 

§ 30.  Приложение № 34 се изменя така: 

 

„Приложение № 34 към чл. 21, ал. 1 и 2  

 

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ТЪРГОВЕЦ И/ИЛИ БРОКЕР 
ЗА  ........... ГОДИНА 

 

Предоставя се от: 

 търговец на отпадъци 

 брокер на отпадъци 

 

I. ДАННИ ЗА ЮРИДИЧЕСКОТО ЛИЦЕ:     

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

ЕИК:..................................... 

     

Адрес на управлението:     

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

         /на населеното място/ 

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

§ 30. Приложение № 34 към чл. 21, ал. 1 и 2 се изменя така:

„Приложение № 34 
към чл. 21, ал. 1 и 2
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9.4 Заключение от теста за екотоксичност: ............................................................................................................  

9.5 Заключение от направения анализ: ............................................................................................................ 

 

X. ПРЕДПРИЕТИ МЕРКИ И НАПРАВЕНИ ПРОУЧВАНИЯ ЗА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА УТАЙКИТЕ 
В ЗЕМЕДЕЛИЕТО  

................................................................................................................................................................. 

……………………………………………………………………………………………………..……. 

……………………………………………………………………………………………………………./описва се/ 

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

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

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

Дата:..........................“ 

 

§ 30.  Приложение № 34 се изменя така: 

 

„Приложение № 34 към чл. 21, ал. 1 и 2  

 

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ТЪРГОВЕЦ И/ИЛИ БРОКЕР 
ЗА  ........... ГОДИНА 

 

Предоставя се от: 

 търговец на отпадъци 

 брокер на отпадъци 

 

I. ДАННИ ЗА ЮРИДИЧЕСКОТО ЛИЦЕ:     

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

ЕИК:..................................... 

     

Адрес на управлението:     

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

         /на населеното място/ 

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

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

 

II. КОЛИЧЕСТВО ОТПАДЪЦИ 

Код на 
отпадъка 

 

Наименование на отпадъка 

 
Описание 

Количество  

тон 

1 2 3 4 

    

    

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. 

 

III. СПИСЪК НА ЛИЦАТА, ОТ КОИТО СА ПОЛУЧЕНИ ОТПАДЪЦИТЕ   

Код на 
отпадъка 

 

Наименование 
на отпадъка 

 

Юридическо 
лице/ едноличен 

търговец 

ЕИК 

 

Основание за 
притежание на 

отпадъка 

Количество 

тон 

1 2 3 4 5 6 

      

      

Забележка:  

Колона 1 и 2 – попълва се код и наименование на отпадъка съгласно наредбата по чл.3, ал. 1 ЗУОкато 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 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 търговеците и брокерите на отпадъци 

 

IV.СПИСЪК НА ЛИЦАТА, НА КОИТО СА ПРЕДАДЕНИ ОТПАДЪЦИТЕ   

Код на 
отпадъка 

 

Наименование на 
отпадъка 

 

Юридическо 
лице/ едноличен 

търговец 

ЕИК 

 

Основание за 
притежание на 

отпадъка 

Количество 

тон 

1 2 3 4 5 6 
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Телефон за контакти:..................................Лице за контакти:.........................................  

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

 

II. КОЛИЧЕСТВО ОТПАДЪЦИ 

Код на 
отпадъка 

 

Наименование на отпадъка 

 
Описание 

Количество  

тон 

1 2 3 4 

    

    

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. 

 

III. СПИСЪК НА ЛИЦАТА, ОТ КОИТО СА ПОЛУЧЕНИ ОТПАДЪЦИТЕ   

Код на 
отпадъка 

 

Наименование 
на отпадъка 

 

Юридическо 
лице/ едноличен 

търговец 

ЕИК 

 

Основание за 
притежание на 

отпадъка 

Количество 

тон 

1 2 3 4 5 6 

      

      

Забележка:  

Колона 1 и 2 – попълва се код и наименование на отпадъка съгласно наредбата по чл.3, ал. 1 ЗУОкато 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 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 търговеците и брокерите на отпадъци 

 

IV.СПИСЪК НА ЛИЦАТА, НА КОИТО СА ПРЕДАДЕНИ ОТПАДЪЦИТЕ   

Код на 
отпадъка 

 

Наименование на 
отпадъка 

 

Юридическо 
лице/ едноличен 

търговец 

ЕИК 

 

Основание за 
притежание на 

отпадъка 

Количество 

тон 

1 2 3 4 5 6 
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Забележка: Колона 1 и 2 – попълва се код и наименование на отпадъка съгласно наредбата по чл.3, ал. 1 ЗУОкато 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 5 – попълва се № на документ съгласно чл. 35 ЗУО или № на търговец на отпадъци от регистъра на търговеците и брокерите на отпадъци 

 

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

 

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

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

 

Дата:..........................“ 

 

§ 31.  Приложение № 35 се изменя така: 

 

Приложение № 35 към чл. 22, ал. 1 

 

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗАДЕЙНОСТИ С ОТПАДЪЦИ ПО РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1013/2006 
ОТНОСНО ПРЕВОЗА НА ОТПАДЪЦИ 

ЗА  ...........  ГОДИНА  

I. ДАННИ ЗА ЮРИДИЧЕСКОТО ЛИЦЕ:     

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

     Адрес на управлението:     

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

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

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

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

Да се избере едно от следните:  

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

 Лице, при чиято дейност се образуват отпадъци 

(възможносамо при  износ; превоз от България)  


