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ОФИЦИАЛНО ИЗДАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Петък, 20 юни 2014 г.

София

Цена 0,80 лв.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ
Министерство
на здравеопазването

Министерски съвет
 Постановление № 160 от 13 юни
2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Държавна
агенция „Национална сигурност“ за
2014 г.
 Решение № 398 от 12 юни 2014 г. за
даване на разрешение за промяна в
размера на площ Блок 1-12 Кнежа за
търсене и проучване на суров нефт
и природен газ – подземни богатства
по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, разположена в областите Враца, Плевен, Ловеч, Габрово
и Велико Търново
 Решение № 399 от 12 юни 2014 г. за
предоставяне на концесия за добив на
подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 3 от Закона за подземните богатства – нефт и природен газ – природен газ и кондензат, от находище
„Искър-запад“, разположено на територията на общините Кнежа и Искър, област Плевен, на „Проучване и
добив на нефт и газ“ – АД, София

2

Министерство
на образованието и науката
 Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 5 от 2003 г. за оценяване и одобряване на учебници и учебни
помагала
17

2

Министерство
на околната среда и водите
 Наредба № 1 от 4 юни 2014 г. за реда
и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на
публични регистри
18
Върховен
административен съд
 Решение № 14576 от 6 ноември 2013 г.
по административно дело № 7810 от
2013 г.
126

4

Министерство
на отбраната
 Меморандум за разбирателство
между Министерството на отбраната на Република България и Министерството на отбраната на Република
Латвия за сътрудничество в областта на отбраната

 Наредба № 9 от 12 юни 2014 г. за определяне на реда за издаване на здравен сертификат за износ на продукти
и стоки със значение за здравето на
човека
10

9

Централна избирателна
комисия
 Решение № 601-НС от 17 юни 2014 г.
за обявяване за избрана за народен
представител в 23. многомандатен изборен район – София, Ирена Тодорова
Анастасова от листата на коалиция
„Коалиция за България“ в 42-то Народно събрание на мястото на Георги
Стоянов Кадиев
127
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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 160
ОТ 13 ЮНИ 2014 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Държавна агенция „Национална
сигурност“ за 2014 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи в
размер 3 600 000 лв. по бюджета на Държавна
агенция „Национална сигурност“ за 2014 г. за
закупуване на нови моторни превозни средства
с нормална и повишена проходимост.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на предвидените за целта разходи по
централния бюджет за 2014 г.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат разходите по бюджета на Държавна
агенция „Национална сигурност“ за 2014 г.
по „Политика в областта на защитата на националната сигурност“, бюджетна програма
„Национална сигурност“.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 25, ал. 3 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2014 г.
Чл. 3. Председателят на Държавна агенция
„Национална сигурност“ да извърши съответните промени по бюджета на Държавна
агенция „Национална сигурност“ за 2014 г. и
да уведоми министъра на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2014 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на председателя на Държавна агенция
„Национална сигурност“.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
Главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
4142

РЕШЕНИЕ № 398
ОТ 12 ЮНИ 2014 Г.

за даване на разрешение за промяна в размера на площ Блок 1-12 Кнежа за търсене и
проучване на суров нефт и природен газ – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, разположена в
областите Враца, Плевен, Ловеч, Габрово и
Велико Търново
На основание чл. 5, т. 2 и чл. 50, ал. 1, т. 2
от Закона за подземните богатства, Решение
№ 655 на Министерския съвет от 2008 г. (обн.,
ДВ, бр. 101 от 2008 г. и в Официален вестник
на Европейския съюз, серия С, номер 36 от
12 февруари 2009 г., стр. 9 – 10), Решение № 177
на Министерския съвет от 2010 г. (ДВ, бр. 28
от 2010 г.) и сключения Договор за търсене
и проучване на суров нефт и природен газ в
площ Блок 1-12 Кнежа, подписан на 21 юни
2010 г., и мотивирано предложение от министъра на икономиката и енергетиката
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Дава разрешение на „Проучване и добив на нефт и газ“ – АД, София, да промени
размера на площ Блок 1-12 Кнежа за търсене
и проучване на нефт и природен газ, разположена на територията в областите Враца,
Плевен, Ловеч, Габрово и Велико Търново.
2. Размерът на площ Блок 1-12 Кнежа се
намалява от 1348,45 кв. км на 1324 кв. км и се
определя с координатите на точките съгласно
приложението.
3. В площта по т. 2 титулярят на разрешението – „Проучване и добив на нефт и
газ“ – АД, София, се задължава да извърши
търсещо-проучвателни работи по видове и
обеми съгласно работна програма – неразделна част от допълнителното споразумение
към договора за търсене и проучване.
4. Упълномощава министъра на икономиката и енергетиката да подпише допълнително споразумение към Договора за търсене и
проучване на нефт и природен газ в Блок 1-12
Кнежа в едномесечен срок от обнародването
на решението в „Държавен вестник“.
5. Контролът по изпълнението на това разрешение и на сключения договор за търсене
на нефт и природен газ се осъществява от
министъра на икономиката и енергетиката.
6. Решението може да се обжалва в 14-дневен срок от датата на обнародването му в
„Държавен вестник“.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
Главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
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Приложение
към т. 2
Координатен регистър на граничните точки,
описващи площ за търсене и проучване „Блок
1-12 Кнежа“
Географски координати, система „1950“

ВЕСТНИК

С Т Р. 3

1

2

3

39.

43°15'00.564"N

24°56'46.162"E

40.

43°14'58.643"N

24°55'00.856"E

41.

43°16'06.724"N

24°54'59.946"E

42.

43°16'03.664"N

24°50'25.123"E

43.

43°16'46.999"N

24°50'23.595"E

44.

43°16'43.387"N

24°42'14.701"E

№

Географска ширина

Географска
дължина

1

2

3

45.

43°18'45.393"N

24°42'16.751"E

46.

43°18'44.934"N

24°37'09.106"E

1.

43°40'48.001"N

23°40'59.816"E

2.

43°40'48.013"N

24°06'25.066"E

47.

43°19'22.362"N

24°37'08.736"E

48.

43°19'22.622"N

24°28'34.908"E

3.

43°38'43.514"N

24°06'25.068"E

4.

43°38'43.379"N

24°13'59.816"E

49.

43°20'30.033"N

24°28'34.907"E

43°20'30.129"N

24°23'38.037"E

5.

43°36'26.823"N

24°13'59.821"E

50.

6.

43°36'26.750"N

24°18'08.081"E

51.

43°23'00.101"N

24°23'38.025"E

7.

43°33'55.093"N

24°18'07.901"E

52.

43°22'59.900"N

24°12'03.837"E

43°26'42.019"N

24°12'03.832"E

8.

43°33'53.755"N

24°16'42.378"E

53.

9.

43°33'02.717"N

24°16'44.698"E

54.

43°26'42.017"N

24°08'16.834"E

43°29'03.016"N

24°08'16.831"E

10.

43°32'57.996"N

24°13'28.245"E

55.

11.

43°33'15.317"N

24°13'27.441"E

56.

43°29'03.010"N

24°00'01.833"E

43°28'32.011"N

24°00'01.834"E

12.

43°33'10.256"N

24°09'59.828"E

57.

13.

43°29'11.318"N

24°09'59.830"E

58.

43°28'32.015"N

23°57'47.833"E

14.

43°29'11.320"N

24°13'59.829"E

59.

43°28'00.015"N

23°57'47.833"E

60.

43°28'00.010"N

23°51'59.833"E

15.

43°27'56.878"N

24°13'59.832"E

16.

43°28'00.548"N

24°18'15.600"E

61.

43°31'00.010"N

23°51'59.829"E

43°31'00.015"N

24°07'09.828"E

43°35'52.765"N

24°07'09.822"E

17.

43°26'25.117"N

24°18'17.023"E

62.

18.

43°26'22.353"N

24°13'59.835"E

63.

19.

43°23'47.021"N

24°13'59.835"E

64.

43°35'52.766"N

24°08'38.822"E

43°37'30.015"N

24°08'38.819"E

20.

43°23'47.029"N

24°32'03.379"E

65.

21.

43°23'04.419"N

24°32'01.928"E

66.

43°37'30.011"N

24°01'59.822"E

43°38'00.011"N

24°01'59.821"E

22.

43°23'04.207"N

24°35'49.872"E

67.

23.

43°21'45.736"N

24°35'52.422"E

68.

43°38'00.001"N

23°40'59.820"E

43°40'48.001"N

23°40'59.816"E

24.

43°21'46.006"N

24°40'50.003"E

69.

25.

43°25'11.604"N

24°40'50.585"E

26.

43°25'13.739"N

24°46'22.596"E

Площта на „Блок 1-12 Кнежа“ не включва
следните концесионни площи:

27.

43°26'34.297"N

24°46'22.636"E

28.

43°26'34.165"N

24°49'02.103"E

1.

43°32'18.149"N

24°08'41.354"E

29.

43°22'03.988"N

24°49'03.052"E

2.

43°32'19.259"N

24°09'25.838"E

30.

43°22'03.708"N

25°02'01.396"E

3.

43°31'46.897"N

24°09'27.360"E

31.

43°17'04.122"N

25°02'01.669"E

4.

43°31'45.788"N

24°08'42.882"E

32.

43°17'05.012"N

24°58'52.671"E

5.

43°32'18.149"N

24°08'41.354"E

33.

43°14'27.241"N

24°58'51.963"E

34.

43°14'27.436"N

25°05'50.514"E

1.

Концесионна площ на находище „Долни
Луковит-запад“

Концесионна площ на находище „Бутан-юг“
43°38'58.552"N

23°42'56.011"E

35.

43°17'48.479"N

25°05'45.429"E

2.

43°38'57.834"N

23°45'54.455"E

36.

43°17'57.362"N

25°25'11.519"E

3.

43°38'03.733"N

23°45'54.202"E

37.

43°12'26.759"N

25°25'20.536"E

4.

43°38'03.803"N

23°42'55.773"E

38.

43°12'16.754"N

24°56'46.164"E

5.

43°38'58.552"N

23°42'56.011"E
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Концесионна площ на находище
„Искър-запад“
1.

43°26'18.322"N

24°12'19.868"E

2.

43°26'17.943"N

24°12'04.031"E

3.

43°26'30.613"N

24°12'03.974"E

4.

43°26'42.117"N

24°12'03.986"E

5.

43°26'42.113"N

24°11'45.929"E

6.

43°26'42.020"N

24°11'26.848"E

7.

43°26'42.131"N

24°11'06.614"E

8.

43°26'50.160"N

24°11'07.457"E

9.

43°26'53.647"N

24°10'50.123"E

10.

43°26'57.685"N

24°10'32.620"E

11.

43°27'02.137"N

24°10'15.968"E

12.

43°27'03.321"N

24°09'58.685"E

13.

43°27'06.050"N

24°09'38.668"E

14.

43°27'10.341"N

15.
16.
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45.

43°28'48.049"N

24°11'37.100"E

46.

43°28'47.690"N

24°11'55.918"E

47.

43°28'49.576"N

24°12'13.660"E

48.

43°28'53.213"N

24°12'31.121"E

49.

43°28'55.877"N

24°12'48.654"E

50.

43°28'58.072"N

24°13'07.782"E

51.

43°28'43.661"N

24°13'10.432"E

52.

43°28'29.674"N

24°13'12.733"E

53.

43°28'15.303"N

24°13'14.493"E

54.

43°28'04.734"N

24°13'15.071"E

55.

43°27'51.377"N

24°13'15.824"E

56.

43°27'39.365"N

24°13'18.291"E

57.

43°27'26.313"N

24°13'21.140"E

58.

43°27'14.583"N

24°13'10.177"E

24°09'21.701"E

59.

43°26'58.535"N

24°12'45.622"E

43°27'15.574"N

24°09'04.213"E

60.

43°26'18.322"N

24°12'19.868"E

43°27'21.351"N

24°08'47.579"E
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17.

43°27'24.701"N

24°08'38.245"E

18.

43°27'35.925"N

24°08'44.604"E

19.

43°27'41.106"N

24°09'00.655"E

20.

43°27'44.034"N

24°09'18.674"E

21.

43°27'44.558"N

24°09'37.367"E

22.

43°27'50.260"N

24°09'52.850"E

23.

43°27'55.621"N

24°10'10.242"E

24.

43°28'00.614"N

24°10'25.182"E

25.

43°28'06.596"N

24°10'41.740"E

26.

43°28'12.652"N

24°10'57.232"E

27.

43°28'16.589"N

24°11'14.204"E

28.

43°28'23.201"N

24°11'13.911"E

29.

43°28'24.278"N

24°10'58.133"E

30.

43°28'26.693"N

24°10'40.997"E

31.

43°28'26.949"N

24°10'22.446"E

32.

43°28'28.092"N

24°10'06.224"E

33.

43°28'30.546"N

24°09'51.980"E

34.

43°28'37.041"N

24°09'38.778"E

35.

43°28'42.642"N

24°09'31.614"E

36.

43°28'53.960"N

24°09'30.548"E

37.

43°28'52.970"N

24°09'48.065"E

38.

43°28'59.704"N

24°10'00.277"E

39.

43°29'09.071"N

24°10'03.898"E

40.

43°29'03.966"N

24°10'17.345"E

41.

43°28'58.972"N

24°10'32.923"E

42.

43°28'54.643"N

24°10'46.522"E

43.

43°28'51.262"N

24°11'02.932"E

44.

43°28'49.356"N

24°11'20.924"E

РЕШЕНИЕ № 399
от 12 юни 2014 г.

за предоставяне на концесия за добив на
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от
Закона за подземните богатства – нефт и
природен газ – природен газ и кондензат, от
находище „Искър-запад“, разположено на
територията на общините Кнежа и Искър,
област Плевен, на „Проучване и добив на
нефт и газ“ – АД, София
На основание чл. 54, ал. 5 и 6 във връзка
с чл. 5, т. 3, чл. 6, ал. 3 и чл. 29 от Закона
за подземните богатства, чл. 95е, ал. 1 от
Закона за концесиите във връзка с чл. 71
от Закона за подземните богатства и чл. 4,
ал. 2, т. 16 във връзка с § 1, т. 24а и 24б от
Закона за енергетиката, както и чл. 60, ал. 1
от Административнопроцесуалния кодекс, и
мотивирано предложение на министъра на
икономиката и енергетиката
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Предоставя концесия за добив с предмет – експлоатация на подземни богатства
по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните
богатства – нефт и природен газ – природен
газ и кондензат, представляващи изключителна държавна собственост, от находище
„Искър-запад“, разположено на територията
на общините Кнежа и Искър, област Плевен,
който се извършва със средства на концесионера и на негов риск.
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2. Определя концесионна площ с размер
17 985 дка, която съвпада с площта на находището и е индивидуализирана с координатите
на точки от № 1 до № 59 по външния контур
в координатна система „1970 г.“ съгласно
приложението.
3. Определя срок на концесията 35 години. Началният срок на концесията е датата
на влизане в сила на концесионния договор.
4. Концесионният договор влиза в сила
от датата на подписването му от страните
и след предоставяне на банковата гаранция
по т. 8.1.2.
5. Определя за концесионер „Проучване и
добив на нефт и газ“ – АД, София, титуляр на
Удостоверение за търговско откритие № 0478
от 10 януари 2014 г., издадено от министъра
на икономиката и енергетиката.
6. Концесията да се осъществява при следните условия:
6.1. Добивът на подземното богатство по т. 1
се осъществява след съгласуване от министъра
на икономиката и енергетиката на проектите
и плановете по това решение, изготвени въз
основа на мерките и условията на Решение
№ ПН 64 ПР на директора на Регионалната
инспекция по околна среда и води – Плевен,
от 2013 г.
6.2. При експлоатацията на подземните
богатства да се спазват нормативните изисквания, свързани с опазването на земните
недра, околната среда, водите, човешкото
здраве, защитените със закон територии и
обекти, културните ценности, националната
сигурност, отбраната на страната и обществения ред, пътищата и пътната инфраструктура.
6.3. Правата и задълженията по концесията да не се прехвърлят на трети лица освен
с разрешение на Министерския съвет при
условията и по реда на действащото законодателство.
6.4. При осъществяване на концесията и
на свързаните с нея дейности концесионерът
е длъжен:
6.4.1. да спазва изискванията за осигуряване
на здравословни и безопасни условия на труд;
6.4.2. да извършва всички дейности по
предоставената концесия в съответствие с
установените техническ и и технологични
стандарти;
6.4.3. да спазва указанията, давани от министъра на икономиката и енергетиката при
съгласуване на проектите.
6.5. Концесионерът да не разкрива и да
не предоставя на трети лица придобитата
геоложка и техническа документация и информация, свързана с обекта на концесия,
без изрично писмено съгласие от министъра
на икономиката и енергетиката.
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6.6. За осъществяване на правата и изпълнение на задълженията по концесията
не се изискват задължителни и/или трайни
подобрения в находището.
6.7. Концесионерът може да упражнява
правата, произтичащи от предоставената
концесия, само върху земя от концесионната площ, върху която е придобил съответни
права и е променил предназначението є при
условията и по реда на действащото законодателство.
7. Определя основните права и задължения
по концесията, както следва:
7.1. Основни права на концесионера:
7.1.1. да добива природен газ и кондензат
от находището по т. 1;
7.1.2. право на собственост върху добитите за срока на концесията подземни богатства – природен газ и кондензат;
7.1.3. да извършва за своя сметка всички необходими дейности, свързани с добива, включително допроучване в границите
на находище „Искър-запад“, складирането,
преработката, транспорта и продажбата на
подземните богатства по т. 1;
7.1.4. да ползва за срока за концесията
съществуващата до момента на подписването на концесионния договор геоложка и
техническа документация и информация за
находището по т. 1;
7.1.5. с допълнително споразумение към
концесионния договор да получи право да
допроучи и за срока на концесията да добива
полезни изкопаеми от минните отпадъци,
получени в резултат на дейностите по концесията, както и подземните богатства по
т. 7.2.6; с допълнителното споразумение се
определят размерът, условията и редът за
внасяне на концесионното плащане, дължимо за допълнително добиваните полезни
изкопаеми.
7.2. Основни задължения на концесионера:
7.2.1. да извършва добива на подземните
богатства по т. 1, като:
7.2.1.1. изпълнява съгласуваните проекти и
планове по това решение и по концесионния
договор;
7.2.1.2. изземва подземните богатства от
земните недра при минимални загуби, като
спазва изискванията за правилно и безопасно
разработване;
7.2.1.3. не застрашава компонентите на
околната среда;
7.2.2. да извършва концесионното плащане
при условия и в срокове, определени в концесионния договор;
7.2.3. да застрахова дейностите и съоръженията, свързани с добива и транспортирането
на природен газ и кондензат, срещу рискове
от природни бедствия и/или аварии, с което
да покрива щети от замърсяване и други отговорности към трети страни;
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7.2.4. да изготви и съгласува с министъра на
икономиката и енергетиката, а при необходимост – с други компетентни държавни органи,
при условия, по ред и в срокове, определени
в концесионния договор:
7.2.4.1. цялостен работен проект за добив
и първична преработка;
7.2.4.2. изменения и допълнения на цялостния работен проект за добив и първична
преработка – при възникнала необходимост
от това;
7.2.4.3. годишни работни проекти за добив
и първична преработка;
7.2.4.4. цялостен работен проект за ликвидация или консервация на добивния обект и за
рекултивация на засегнатите земи, представляващ неразделна част от проекта по т. 7.2.4.1;
7.2.4.5. годишни работни проекти за ликвидация или консервация на добивния обект
и за рекултивация на засегнатите земи;
7.2.4.6. план за управление на минните
отпадъци;
7.2.5. да уведомява компетентните държавни органи при условия и по ред, определени
в концесионния договор, за всяко обстоятелство, което може да създаде опасност
за земните недра, околната среда, водите,
човешкото здраве, защитените със закон
територии и обекти, културните ценности,
националната сигурност, отбраната на страната и обществения ред, пътищата и пътната
инфраструктура;
7.2.6. да уведомява незабавно министъра
на икономиката и енергетиката, в случай че
установи наличие на други, освен природен газ
и кондензат, подземни богатства, и да осигури
на министъра на икономиката и енергетиката
проба от тях;
7.2.7. да съставя и води геоложка и техническа документация за дейностите по концесията съгласно изискванията на действащото
законодателство;
7.2.8. да представя при условия, по ред и в
срокове, определени в концесионния договор:
7.2.8.1. шестмесечни отчети за добитите
количества природен газ и кондензат, общите
кумулативни приходи от дейността, общите
кумулативни разходи и R-фактора за съответния период;
7.2.8.2. отчети за изпълнението на съответния годишен работен проект за добив и първична преработка и за вложените инвестиции през
изтеклата година, както и за изменението на
запасите и ресурсите, включващ необходимите
документи и доказателства, удостоверяващи
верността на посоченото в отчета;
7.2.8.3. геоложки доклад с изчисление на
запасите при наличие на други подземни
богатства по смисъла на т. 7.2.6;
7.2.8.4. геоложки доклад за остатъчните
запаси в находището при доказана необходимост от ликвидация на добивния обект;
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7.2.9. да осигурява пълен достъп до концесионния обект, съоръженията и документацията, свързани с дейностите по концесията, на
оправомощени органи и/или лица;
7.2.10. при откриване на находки, имащи
признаци на култу рни ценности, да спре
временно работа и да уведоми незабавно
министъра на икономиката и енергетиката,
кмета на съответната община, директора на
регионалния музей и регионалния инспекторат по опазване на културното наследство
по местонахождение на културната ценност;
7.2.11. добивни те работ и п ри никак ви
обстоятелства да не засягат териториите на
недвижимите културни ценности и техните
охранителни зони и за дейностите по концесията да бъдат уведомявани специалистите
в Регионалния исторически музей – Плевен;
7.2.12. да извърши ликвидация и консервация на добивния обект и рекултивация на
засегнатите земи за своя сметка, при условия
и в срокове, определени в съгласувания проект
по т. 7.2.4.4;
7.2.13. да съгласува добивните дейности в
обслужващите зони на пътищата и пътните
съоръжения с компетентните органи в съответствие с нормативните изисквания;
7.2.14. при прекратяване на концесионния
договор да предаде концесионния обект при
условия и по ред, определени в концесионния
договор.
7.3. Основни права на концедента:
7.3.1. да получава дължимото концесионно
плащане при условия и в срокове, определени
в концесионния договор;
7.3.2. при условия и по ред, определени в
концесионния договор, да контролира изпълнението на задълженията от концесионера,
включително:
7.3.2.1. като изисква от концесионера представянето на документите и информацията
по т. 7.2.8.2;
7.3.2.2. чрез вземане на проби от всяка
продукция, резултат от експлоатацията на
находището;
7.3.3. право на съсобственост с концесионера, а след прекратяване на концесията – право
на собственост, върху придобитата по време
на концесията геоложка и техническа документация;
7.3.4. право да усвои при условия и по ред,
определени в концесионния договор, изцяло
или част от банковата гаранция по т. 8.1;
7.3.5. при условия и по ред, определени в
концесионния договор, да прекрати едностранно договора при неизпълнение от страна на
концесионера на което и да е от основните
задължения по това решение и по договора
и/или при нарушаване на условие за осъществяване на концесията.
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7.4. Основни задължения на концедента:
7.4.1. да оказва съдействие на концесионера
при осъществяване на концесията, след като
такова бъде поискано, при условия и по ред,
определени в концесионния договор;
7.4.2. да осъществява контрол за спазване
на условията по концесията и за изпълнение
на задълженията по концесионния договор.
8. Определя следните видове гаранции за
изпълнение на задълженията на концесионера
по концесионния договор:
8.1. Безусловна и неотменяема годишна
банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението на всички задължения по концесионния
договор, в т. ч. концесионно плащане, ДДС,
лихви за забавено изпълнение на задължението за концесионно плащане, извършване на
годишна вноска от обезпечението по т. 8.2,
както и неустойки – при неизпълнение или
забавено, или неточно изпълнение на всяко
едно непарично задължение:
8.1.1. за всяка година от срока на концесията гаранцията е в размер 100 на сто
от стойността на дължимото концесионно
плащане за предходната година с начислен
ДДС и се предоставя в срок до 31 януари на
съответната година;
8.1.2. банковата гаранция за първата година
от срока на концесията е в размер 1 782 000 лв.
и се предоставя в срок до 7 дни след датата
на подписване на концесионния договор;
8.1.3. банковата гаранция по т. 8.1.1 и 8.1.2 е
валидна до 28 февруари на следващата година;
8.1.4. при усвояване изцяло или на част от
гаранцията по т. 8.1 концесионерът е длъжен да
възстанови нейния размер в 10-дневен срок от
уведомлението на концедента за усвояването є.
8.2. Финансово обезпечение за изпълнение
на дейностите по техническа ликвидация или
консервация на добивния обект и за рекултивация на засегнатите земи, което се предоставя
за всяка година от срока на концесионния
договор. Видът на финансовото обезпечение и
предвиденият размер на средствата се договарят между страните в концесионния договор.
8.3. Неустойки и лихви при неизпълнение
или при забавено или неточно изпълнение
на всички договорни задължения. Формите
на неизпълнение, условията и редът за тяхното установяване, както и видът и размерът
на санкциите се определят в концесионния
договор.
9. Определя годишно парично концесионно плащане за добито подземно богатство за
съответния период, върху размера на което
се дължи ДДС, както следва:
9.1. Парични плащания за срока на концесията, дължими на 6-месечни вноски, като
срокът на плащане е 31 юли – за първия
отчетен период, и 31 януари – за втория отчетен период.
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9.2. Отчетните периоди се определят от
1 януари до 30 юни и от 1 юли до 31 декември за всяка календарна година от срока на
концесията.
9.3. Годишното парично концесионно плащане се определя като процент от общия
приход на концесионера от продажбата на
природен газ и кондензат, добиван от находище „Искър-запад“.
9.4. За определяне на концесионното плащане се приема скала на R-фактор, определен
като отношение на общите кумулативни приходи от дейността, намалени със заплатените
концесионни плащания, към общите кумулативни разходи за дейността по концесията,
както следва:
9.4.1. при R-фактор под 1,5 концесионерът
дължи 2,5 на сто от общия приход от продажбата на природен газ и кондензат, добивани
от находището;
9.4.2. при R-фактор от 1,5 до 1,75 включително концесионерът дължи 5,0 на сто от
общия приход от продажбата на природен газ
и кондензат, добивани от находището;
9.4.3. при R-фактор от 1,75 до 2,0 включително концесионерът дължи от 7,5 на сто до
10,0 на сто от общия приход от продажбата
на природен газ и кондензат, добивани от
находището;
9.4.4. при R-фактор от 2,0 до 2,5 включително концесионерът дължи от 10,0 на сто до
12,5 на сто от общия приход от продажбата
на природен газ и кондензат, добивани от
находището;
9.4.5. при R-фактор от 2,5 до 3,0 включително концесионерът дължи от 12,5 на сто до
22,5 на сто от общия приход от продажбата
на природен газ и кондензат, добивани от
находището;
9.4.6. при R-фактор над 3,0 концесионерът
дължи от 25,0 на сто до 30,0 на сто от общия
приход от продажбата на природен газ и кондензат, добивани от находището.
10. Петдесет на сто от извършеното от
концесионера годишно концесионно плащане без ДДС се превежда по бюджетите на
общините Кнежа и Искър, област Плевен,
съобразно пропорционалното разпределение
на концесионната площ върху територията на
съответната община, както следва:
10.1. 99,987 % – община Кнежа.
10.2. 0,013 % – община Искър.
11. Размерът на концесионното плащане по
т. 9 се променя с допълнително споразумение
към концесионния договор при промяна на
законодателството, уреждащо реда за неговото определяне, при условията и по реда,
предвидени в концесионния договор.
12. Оправомощава министъра на икономиката и енергетиката:
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12.1. Да проведе преговори и да сключи
концесионния договор с „Проучване и добив
на нефт и газ“ – АД, София, в тримесечен
срок от влизането в сила на решението за
предоставяне на концесия.
12.2. Да представлява Министерския съвет
по концесионния договор с изключение на
неговото прекратяване.
12.3. Да организира контрола по изпълнение
на концесионния договор.
12.4. Да предявява вземанията на концедента по съдебен ред и да представлява
държавата по дела, свързани с изпълнението
на концесионния договор.
13. На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуални я кодекс допуска
предварително изпълнение на решението,
като приема, че отлагането на изпълнението
му би довело до блокиране добива на природен газ, което е в разрез с националните
приоритети и със стремежа към енергийна
независимост на Република България и е
необходимо да се защити като особено важен
държавен интерес.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
Главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
Приложение
към т. 2
Координатен регист ър на граничните
точки на концесионната площ на находище
„Искър-запад“
Координатна система „1970 г.“
Точка

Координати

№

X (север), м

Y (изток), м

1

2

3

1.

4722899

8578370

2.

4722883

8578014

3.

4723274

8578008

4.

4723629

8578004

5.

4723624

8577598

6.

4723616

8577169

7.

4723614

8576714

8.

4723862

8576730

9.

4723965

8576339

10.

4724085

8575944

11.

4724218

8575568

12.

4724250

8575179

13.

4724329

8574728

14.

4724457

8574345

15.

4724614

8573950
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16.

4724788

8573574

17.

4724889

8573363

18.

4725237

8573502

19.

4725401

8573861

20.

4725496

8574265

21.

4725517

8574685

22.

4725697

8575031

23.

4725867

8575420

24.

4726025

8575754

25.

4726214

8576124

26.

4726405

8576470

27.

4726531

8576850

28.

4726735

8576841

29.

4726764

8576486

30.

4726834

8576100

31.

4726837

8575683

32.

4726868

8575318

33.

4726940

8574997

34.

4727137

8574698

35.

4727308

8574535

36.

4727657

8574507

37.

4727631

8574901

38.

4727842

8575173

39.

4728132

8575251

40.

4727978

8575555

41.

4727828

8575907

42.

4727698

8576214

43.

4727598

8576584

44.

4727544

8576989

45.

4727508

8577353

46.

4727502

8577776

47.

4727565

8578174

48.

4727682

8578565

49.

4727769

8578958

50.

4727842

8579387

51.

4727398

8579452

52.

4726967

8579509

53.

4726524

8579554

54.

4726198

8579571

55.

4725786

8579593

56.

4725416

8579653

57.

4725014

8579722

58.

4724649

8579480

59.
4144

4724147

8578934
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ОТБРАНАТА
МЕМОРАНДУМ
ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО

меж д у Министерството на отбраната на
Република България и Министерството на
отбраната на Република Латвия за сътрудничество в областта на отбраната
(Одобрен с Решение № 139 от 14 март 2014 г.
на Министерския съвет. В сила от датата на
подписването му – 4 юни 2014 г.)
Министерството на отбраната на Република България и Министерството на отбраната
на Реп ублика Лат ви я, по -дол у нари чани
„Участн ици“,
Позовавайки се на разпоредбите на Северноатлантическия договор от 14 април 1949 г.,
Позовавайки се на Споразумението между
ст раните по Северноатлантическ и я договор относно статута на техните въоръжени
сили (NATO SOFA), подписан в Лондон на
19 юни 1951 г.,
В принос към укрепването на международната сигурност и стабилност в рамките на
Организацията на обединените нации, Организацията на Северноатлантическия договор,
Организацията за сигурност и сътрудничество
в Европа и Европейския съюз,
Отчитайки Споразумението между правителството на Република България и правителството на Република Латвия за взаимна
защита на класифицираната информация,
подписано в Рига на 5 юли 2002 г.,
Желаещи да укрепят добрите приятелски
взаимоотношения,
Желаещи да развият и укрепят сътрудничеството в области от взаимен интерес,
Се споразумяха за следното:
Раздел 1
Цел и обхват
1.1. Този Меморандум за разбирателство в
областта на отбраната и военните отношения
(по-нататък наричан „Меморандум“) определя рамките за сътрудничество в областта
на отбраната и военните отношения между
Участниците в области от взаимен интерес.
1.2. Този Меморандум няма да влиза в
противоречие с националното законодателство
и действащите двустранни или многостранни
международни договорености на Участниците.
В случай на възникване на противоречие на
ционалното законодателство и международ-
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ните договорености ще имат преимущество.
Участниците се уведомяват взаимно и провеждат необходимите консултации.
Раздел 2
Области и форми на сътрудничество
2.1. Сътрудничеството се осъществява на
английски език и може да включва, наред с
други теми, следните области:
• военни аспекти на сигурността и отбранителната политика;
• хуманитарни операции, операции по
поддържане на мира и операции по
управление на кризи;
• военно образование, обучение и подготовка;
• администриране и управление на човешките ресурси;
• военна география;
• въпроси по опазване на околната среда;
• други области по взаимно съгласие на
Участниците.
2.2. Формите на сътрудничество могат да
бъдат, както следва:
• официални посещения, работни срещи
и семинари;
• консултации и обмяна на опит;
• военнa подготовка и учения;
• обмен на информация, документи или
служители;
• културни и спортни дейности;
• други дейности по взаимно съгласие
на Участниците.
2.3. Изпълнението на разпоредбите на
този Меморандум може да е предмет на или
подробно посочено в отделни споразумения,
подписани от упълномощени от Участниците
представители.
Раздел 3
Планиране
В края на всяка година Участниците се
споразумяват за съвместните дейности за
следващата година и в случай на необходимост
изготвят подробен план за сътрудничество.
Този план може да бъде изменян по всяко
време по взаимно съгласие на Участниците.
Раздел 4
Финансови въпроси
Освен ако не е уговорено друго от Участниците, всеки Участник поема собствените
си разходи, свързани с изпълнението на този
Меморандум.
Раздел 5
Защита на информацията
Участниците няма да разгласяват получената или разменена информация по силата на
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този Меморандум на която и да било трета
страна без предварителното писмено съгласие
на предоставящия я Участник. Участниците
гарантират защита на информацията съгласно
съответното национално законодателство и
международни споразумения.
Раздел 6
Спорове
Споровете, възникнали във връзка с тълкуването или изпълнението на този Меморандум,
се уреждат добронамерено чрез консултации
между Участниците и не се отнасят за разрешаване към национални или международни
трибунали или трети страни.
Раздел 7
Заключителни разпоредби
7.1. Този Меморандум влиза в сила от
датата на неговото подписване и се сключва
за неограничен период от време, освен ако
някой от Участниците не предостави писмено
уведомление към другия Участник в шест
месечен предварителен срок за намерението
си да прекрати Меморандума.
7.2. В случай на прекратяване на този
Меморандум разпоредбите на раздел 5 (Защита на информацията) остават в сила, а
разпоредбите на раздел 4 (Финансови въпроси) и раздел 6 (Спорове) остават в сила
до окончателното уреждане на дължимите
плащания и искове.
7.3. От датата на влизане в сила на този
Меморандум се отменя Споразумението между
Министерството на отбраната на Република
България и Министерството на отбраната
на Република Латвия за сътрудничество в
областта на отбраната, подписано в София
на 27 април 2001 г.
7.4. Този Меморандум може да бъде изменян по всяко време по взаимно писмено
съгласие на Участниците. Измененията влизат
в сила от датата на полагане на последния
подпис.
Подписан в две оригина лни копи я на
английски език, по едно за всеки Участник.
За Министерството
на отбраната
на Република
България:
Ангел Найденов,
министър на
отбраната
Дата и място:
04.06.2014 г.
в Брюксел,
Кралство Белгия
4104

За Министерството
на отбраната
на Република
Латвия:
Раймондс Вейонис,
министър на
отбраната
Дата и място:
04.06.2014 г.
в Брюксел,
Кралство Белгия
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МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
НАРЕДБА № 9
от 12 юни 2014 г.
за определяне на реда за издаване на здравен
сертификат за износ на продукти и стоки със
значение за здравето на човека
Раздел І
Общи положения
Чл. 1. (1) С тази наредба се определят
редът за издаване на здравен сертификат за
износ на продукти и стоки със значение за
здравето на човека и условията и редът за
водене на регистър на издадените здравни
сертификати.
(2) Здравният сертификат по ал. 1 удостоверява, че продуктите и стоките са пуснати
на пазара в съответствие с изискванията
на националното законодателство и се разпространяват свободно на територията на
страната.
Чл. 2. (1) Здравен сертификат за износ на
продукти и стоки със значение за здравето
на човека се издава от главния държавен
здравен инспектор по искане на заинтересованите лица.
(2) Здравният сертификат по ал. 1 се издава само за продукти и стоки със значение
за здравето на човека, които са произведени
в страната.
Чл. 3. Наредбата не се прилага за лекарствените продукти, дрехите втора употреба,
химичните вещества и смеси и медицинските
изделия.
Раздел ІІ
Ред за издаване на здравен сертификат за
износ на продукти и стоки със значение за
здравето на човека
Чл. 4. (1) За издаване на здравен сертификат за износ на продукти и стоки със значение за здравето на човека заинтересованите
лица подават заявление по образец съгласно
приложение № 1 до главния държавен здравен инспектор съгласно чл. 37 от Закона за
здравето.
(2) При установяване на несъответствия на
продукта със здравните изисквания, непълнота
или нередовност на документите по чл. 37,
ал. 2 и 3 от Закона за здравето заявителят в
срока по чл. 37, ал. 4 от Закона за здравето
се уведомява писмено за това и за срока за
отст ран яване на констатираните несъот-
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ветствия и предоставяне на необходимата
информация, като сроковете по издаване на
здравния сертификат спират да текат.
(3) Главният държавен здравен инспектор
може да удължи срока по ал. 2, когато заявителят представи обосновано искане за това.
(4) Когато заявителят не отстрани непълнотите в документите в срока по ал. 2, съответно по ал. 3, процедурата по издаване на
здравен сертификат се прекратява, за което
заявителят се уведомява писмено.
(5) Здравният сертификат за износ се издава
по образец съгласно приложение № 2.
(6) Главният държавен здравен инспектор
п ра ви мо т иви ран о т каз за изда ва нет о на
зд ра вен сер т ификат за износ на п род у к т и и
с т ок и със значение за зд ра вет о на човека в
сл у чаи т е, когат о са нару шени нормат ивно
установените здравни изиск вани я към прод у к т ите и сток ите, предназначени за износ.
Раздел ІІІ
Ред за издаване на здравен сертификат за
износ на козметични продукти и бутилирани
натурални минерални, изворни и трапезни
води
Чл. 5. (1) За издаване на здравен сертификат за износ на козметичен продукт
заинтересованото лице подава заявление по
образец съгласно приложение № 3 до главния
държавен здравен инспектор съгласно чл. 37
от Закона за здравето.
(2) Към заявлението по ал. 1 се посочва
информацията по чл. 37, ал. 2 и 3 от Закона за
здравето, като към списъка на козметичните
продукти по чл. 37, ал. 3, т. 2 от Закона за
здравето се посочва референтният номер, под
който е нотифициран козметичният продукт
в Нотификационния портал за козметични
продукти на Европейската комисия съгласно чл. 13 от Регламент (ЕО) № 1223/2009
на Европейския парламент и на Съвета от
30 ноември 2009 г. относно козметичните
продукти (ОВ, L 342 от 22.12.2009 г.), както
и наименованието и категорията, с които
продуктът е нотифициран в Нотификационния портал.
(3) Здравни ят сертификат за износ на
козметични продукти се издава по образец
съгласно приложение № 4.
Чл. 6. (1) За издаване на здравен сертификат
за износ на бутилирана натурална минерална,
изворна или трапезна вода заинтересованото
лице подава заявление по образец съгласно
приложение № 5 до главния държавен здравен
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инспектор, в което се посочва информацията
по чл. 37, ал. 2 и 3 от Закона за здравето и
следната допълнителна информация:
1. вид на бутилираната натурална минерална, изворна или трапезна вода съгласно
чл. 2, ал. 2 на Наредбата за изискванията към
бутилираните натурални минерални, изворни
и трапезни води, предназначени за питейни
цели, приета с ПМС № 178 от 2004 г. (ДВ,
бр. 68 от 2004 г.);
2. номер на удостоверението за регистрация по чл. 12, ал. 9 от Закона за храните на
производственото предприятие, в което се
бутилира натуралната минерална, изворна
или трапезна вода, предназначена за износ.
(2) Към заявлението по ал. 1 се прилага и
технологичната документация за бутилираната
натурална минерална, изворна или трапезна
вода, предназначена за износ, съгласно чл. 73,
ал. 2 от Наредба № 5 от 2006 г. за хигиената
на храните (ДВ, бр. 55 от 2006 г.).
(3) Здравният сертификат за износ на бутилирана натурална минерална вода се издава
по образец съгласно приложение № 6, а за
износ на бутилирана изворна или трапезна
вода – по образец съгласно приложение № 7.
Раздел ІV
Условия и ред за водене на регистър на издадените здравни сертификати за износ на
продукти и стоки със значение за здравето
на човека
Чл. 7. (1) За издадените здравни сертификати за износ на продукти и стоки със значение за здравето на човека в Министерството
на здравеопазването се създава и поддържа
регистър, който включва данните по чл. 37а,
ал. 1 от Закона за здравето.
(2) Всеки здравен сертификат има индивидуален регистрационен номер, който се
състои от 7 цифри: първите две са година на
издаване; следващите две – код на групата
продукти и стоки съгласно приложение № 8, и
последните три – пореден номер на вписване
в регистъра.
(3) Регистърът по ал. 1 се води на електронен
носител по образец съгласно приложение № 9.
(4) Здравният сертификат за износ на продукти и стоки със значение за здравето на
човека се вписва в регистъра по ал. 1 в срок
до 5 дни от издаването му.
Чл. 8. (1) При промяна в данните и обстоятелствата, вписани в регистъра по чл. 7,
ал. 1, заинтересованото лице, на което е
и зда ден зд ра вен с ер т ифи к ат, у ведом я ва
гла вни я д ържа вен зд ра вен инспек т ор за
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промяната в 7-дневен срок от настъпването
є, като представя съответните документи,
свързани с нея.
(2) В случаите, когато промяната в данните и обстоятелствата, вписани в регистъра
по чл. 7, ал. 1, не налага издаването на нов
здравен сертификат, в 7-дневен срок от уведомяването настъпилите промени се вписват
в регистъра.
Допълнителна разпоредба
§ 1. „Заинтересовани лица“ по смисъла на
тази наредба са физически лица, еднолични
търговци или юридически лица, които са
производители или търговци на продукти и
стоки със значение за здравето на човека.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 37,
ал. 8 и чл. 37а, ал. 3 от Закона за здравето
и отменя Наредба № 14 от 2008 г. за реда за
издаване на здравен сертификат за износ на
продукти и стоки със значение за здравето на
човека (обн., ДВ, бр. 62 от 2008 г.; изм. с Протокол от 17.12.2008 г. на ВАС на РБ – бр. 11 от
2009 г.; изм. с Решение № 4043 от 27.03.2009 г.
на ВАС на РБ – бр. 39 от 2009 г.; изм. и доп.,
бр. 27 от 2013 г.).
§ 3. Наредбата влиза в сила в деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Таня Андреева
Приложение № 1
към чл. 4, ал. 1

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Пл. „Св. Неделя“ № 5, София 1000

www.mh.government.bg

Рег. № ………….……...…..
………….…………… 20 ... г.
До
………………………………………...........…………….
Главен държавен здравен инспектор
на Република България
З А Я В Л Е Н И Е
за издаване на здравен сертификат за износ
на ………………………………………………………………..
От ………………………………………………………………………………
(трите имена)
Адрес: гр./с. ................................................................
община...........................................................................
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ж.к./ул. .............................................. № ..... бл. ......
вх. ...... ап. ...... тел. ....................................................
в качеството си на ....................................................
.........................................................................................
(собственик, управител, изпълнителен директор,
представител по пълномощие – номер и дата на
нотариално заверено пълномощно)
на износителя .............................................................
със седалище ..............................................................
адрес на управление: ж.к./ул. ..............................
....................................................... № ........... бл. ......
вх. ....... ап. ..... тел. ..................................................
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖО/ГОСПОДИН …………
……………………….........................................................…….,
На основание чл. 37, ал. 1 от Закона за здравето и чл. 4, ал. 1 от Наредбата за определяне на
реда за издаване на здравен сертификат за износ
на продукти и стоки със значение за здравето на
човека моля да бъде издаден здравен сертификат
за износ на продуктите и стоките, описани в
приложения списък.
Вид и наименование на продукта/стоката:
…………………………………………………………………………………….
Наименование и адрес на производителя:
………………………………...…………………………………………………
………………………………...…………………………………………………
Наименование на държавата, за която се изнасят
продуктите и стоките: ………………………………...………
……………………………………………………………………………………
Обосновка на необходимостта за издаване на
здравния сертификат: ………………………………...………
…………………………………………………………………………………….
………………………………...…………………………………………………
Към заявлението прилагам:
1. данни за единния идентификационен код на
едноличните търговци и юридическите лица от
търговския регистър, а за дружествата, регистрирани в държава – членка на Европейския съюз,
или в държава – страна по Споразумението за
Европейското икономическо пространство – документ за актуална регистрация по националното
законодателство, издаден от компетентен орган
на съответната държава;
2. списък на продуктите и стоките, предназначени за износ, на български език с точното
им наименование, търговска марка (ако такава
има регистрирана) и вид на опаковката;
3. документ за платена държавна такса.
Декларирам, че предназначените за износ
продукти и стоки, посочени в настоящото заявление, са пуснати на пазара в съответствие с
изискванията на националното законодателство
и се разпространяват свободно на територията
на страната.
При промяна на изложените по-горе данни
и обстоятелства се задължавам да Ви уведомя
в 7-дневен срок от настъпването им.
Дата .………………….

С уважение: …......………….
(подпис)

БРОЙ 51

ДЪРЖАВЕН

Приложение № 2
към чл. 4, ал. 5

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Пл. „Св. Неделя“ № 5, София 1000

www.mh.government.bg

З Д Р А В Е Н С Е Р Т И Ф И К А Т
за износ на ……………………….
№ ………………... от …………...... г.
На основание чл. 37, ал. 1 от Закона за здравето, чл. 4 от Наредбата за определяне на реда
за издаване на здравен сертификат за износ
на продукти и стоки със значение за здравето на човека и във връзка със заявление вх.
№ ……………./.………………..
Министерството на здравеопазването издава
настоящия здравен сертификат на:
…………………………………………………………………………………….
(заявител)
за износ на следния произведен в страната
продукт или стока:
Вид на продукта/стоката:
……………………………………………………………………………………
Наименование (търговска марка, ако има регист
рирана такава) на продукта/стоката:
………………………………………………………………………………………
……..........................................................………………………
Произведен/а от:
……………………………………………………………………………………
……………………………….........................................................
Здравният сертификат удостоверява, че посоченият по-горе продукт и/или стока е пуснат на
пазара в Република България в съответствие с
изискванията на националното законодателство
и се разпространява свободно на територията
на страната.
При промяна на състава и/или наименованието на продукта и/или стоката настоящият
сертификат се обезсилва.
Продуктът или стоката ще се изнася за: …………
…................................................……………………………………
Здравният сертификат е валиден за срок три
години от датата на издаването му.
ГЛАВЕН ДЪРЖ АВЕН
ЗДРАВЕН ИНСПЕКТОР
НА РЕПУБЛИК А БЪЛГАРИЯ:

Приложение № 3
към чл. 5, ал. 1

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Пл. „Св. Неделя“ № 5, София 1000

Рег. № ………….……...…..
………….…………… 20 ... г.
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До
………………………………………...........…………….
Главен държавен здравен инспектор
на Република България
З А Я В Л Е Н И Е
за издаване на здравен сертификат за износ
на козметичен продукт
От ………………………………………………………………………………
(трите имена)
Адрес: гр./с. ..................................................................
община ............................................................................
ж.к./ул. ............................................... № ..... бл. ......
вх. ...... ап. ...... тел. .....................................................
в качеството си на ........................................................
..........................................................................................
(собственик, управител, изпълнителен директор,
представител по пълномощие – номер и дата на
нотариално заверено пълномощно)
на износителя ............................................................
със седалище ................................................................
адрес на управление: ж.к./ул. ...............................
........................................................ № ........... бл. ......
вх. ...... ап. ..... тел. ....................................................
УВАЖ АЕМА ГОСПОЖО/ГОСПОДИН ………
…………………………........................................................…,
На основание чл. 37, ал. 1 от Закона за здравето и чл. 5, ал. 1 от Наредбата за определяне
на реда за издаване на здравен сертификат за
износ на продукти и стоки със значение за здравето на човека моля да бъде издаден здравен
сертификат за износ на козметичен продукт/
козметични продукти, описан/описани в приложения списък:
Категория на козметичния продукт (съгласно
нотификацията в Нотификационния портал за
козметични продукти на Европейската комисия):
…………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………
Наименование и адрес на производителя:
………………………………...…………………………………………………
………………………………...…………………………………………………
Наименование на държавата, за която се изнася
козметичният продукт: ………………………………...………
……………………………………………………………………………………
Обосновка на необходимостта за издаване на
здравния сертификат: ………………………………...………
……………………………………………………………………………………
………………………………...…………………………………………………
Към заявлението прилагам:
1. данни за единния идентификационен код на
едноличните търговци и юридическите лица от
търговския регистър, а за дружествата, регистрирани в държава – членка на Европейския съюз,
или в държава – страна по Споразумението за
Европейското икономическо пространство – документ за актуална регистрация по националното
законодателство, издаден от компетентен орган
на съответната държава;
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2. списък на козметичните проду кти, предназначен и за износ, с посочен референ т ен
номер, под който е нотифициран козметичн и я т п р од у к т в Но т ифи к а ц ион н и я пор т а л
з а ко зме т и ч н и п р од у к т и н а Е вр опейс к ат а
комиси я съгласно чл. 13 от Регламент (ЕО)
№ 1223/2009 на Европейск и я парламент и на
Съвета от 30 ноември 2009 г. относно козметичните проду кти (ОВ, L 342 от 22.12.2009 г.),
както и наименованието и категорията, с които
проду кт ът е нотифициран в Нотификационни я
портал и вид на опаковката;
3. оценка на безопасността на козметичния
продукт;
4. документ за платена държавна такса.
Декларирам, че предназначеният за износ
козметичен прод у кт, посочен в настоящото
заявление, е пуснат на пазара в съответствие с
изискванията на националното законодателство
и се разпространява свободно на територията
на страната.
При промяна на изложените по-горе данни
и обстоятелства се задължавам да Ви уведомя
в 7-дневен срок от настъпването им.
Дата .………………….
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Здравният сертификат удостоверява, че посоченият по-горе козметичен продукт е пуснат на
пазара в Република България в съответствие с
нормативните изисквания и се разпространява
свободно на територията на страната.
Съгласно оценката на безопасността козметичният продукт се определя като безопасен
при нормални и разумно предвидими условия
на употреба.
При промяна на състава и/или наименованието на козметичния продукт настоящият
сертификат се обезсилва.
Козметичният продукт ще се изнася за: ………
…………............................................………………………………
Здравният сертификат е валиден за срок три
години от датата на издаването му.
ГЛАВЕН ДЪРЖ АВЕН
ЗДРАВЕН ИНСПЕКТОР
НА РЕПУБЛИК А БЪЛГАРИЯ:

Приложение № 5
към чл. 6, ал. 1

С уважение: …......………….
(подпис)

Приложение № 4
към чл. 5, ал. 3

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Пл. „Св. Неделя“ № 5, София 1000

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Пл. „Св. Неделя“ № 5, София 1000

www.mh.government.bg

З Д Р А В Е Н С Е Р Т И Ф И К А Т
за износ на козметичен продукт
№ ………………... от ………...... г.
На основание ч л. 37, а л. 1 от Закона за
здравето, чл. 4 и 5 от Наредбата за определяне на реда за издаване на здравен сертификат
за износ на продукти и стоки със значение за
здравето на човека и във връзка със заявление
вх. № ……………./.………………..
Министерството на здравеопазването издава
настоящия здравен сертификат на:
…………………………………………………………………………………….
(заявител)
за износ на следния произведен в страната
козметичен продукт:
Наименова ние (търговска марка, ако има ре
гистрирана такава) на козметичния продукт: ……
…………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………..
Категория на козметичния продукт:
…………………………………………………………………………………….
Произведен от:
…………………………………………………………………………………….

www.mh.government.bg

Рег. № ………….……...…..
………….…………… 20 ... г.
До
………………………………………...........…………….
Главен държавен здравен инспектор
на Република България
З А Я В Л Е Н И Е
за издаване на здравен сертификат за износ на
бутилирана натурална минерална, изворна или
трапезна вода
От ………………………………………………………………………………
(трите имена)
Адрес: гр./с. ................................................................
община ..........................................................................
ж.к./ул. ............................................................ № .....
бл. ...... вх. ...... ап. ...... тел. .....................................
в качеството си на ....................................................
.........................................................................................
(собственик, управител, изпълнителен директор,
представител по пълномощие – номер и дата на
нотариално заверено пълномощно)
на износителя ............................................................
със седалище ...............................................................
адрес на управление: ж.к./ул. ...............................
...................................................... № ........... бл. .......
вх. ...... ап. ..... тел. ....................................................
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УВАЖ АЕМИ ГОСПОЖО/ГОСПОДИН ………
…………………………......................................................…….,
На основание чл. 37, ал. 1 от Закона за здравето и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за определяне
на реда за издаване на здравен сертификат за
износ на продукти и стоки със значение за здравето на човека моля да бъде издаден здравен
сертификат за износ на бутилирана натурална
минерална, изворна или трапезна вода, описана
в приложения списък.
Вид на бу тилираната нат у рална минерална,
изворна или трапезна вода съгласно чл. 2, ал. 2
от Наредбата за изискванията към бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни
води, предназначени за пи тейни цели (ДВ,
бр. 68 от 2004 г.)
………………………………...…………………………………………………
………………………………...………………………………………………….
Наименование и адрес на производителя:
………………………………...………………………………………………….
………………………………...……………………………………………………
Номер на удостоверението за регистрация по
чл. 12, ал. 9 от Закона за храните на производственото предприятие, в което се бутилира
натуралната минерална, изворна или трапезна
вода, предназначена за износ:
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
Наименование на държавата, за която се изнася
бутилираната вода:
……………………………...……………………………………………………
Обосновка на необходимостта за издаване на
здравния сертификат:
………………………………...………………………………………………….
………………………………...………………………………………………….
Към заявлението прилагам:
1. данни за единния идентификационен код на
едноличните търговци и юридическите лица от
търговския регистър, а за дружествата, регистрирани в държава – членка на Европейския съюз,
или в държава – страна по Споразумението за
Европейското икономическо пространство – документ за актуална регистрация по националното
законодателство, издаден от компетентен орган
на съответната държава;
2. списък на бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води, предназначени
за износ, на български език с точното им наименование и търговска марка (ако такава има
регистрирана) и вид на опаковката;
3. технологична документация за бутилираната натурална минерална, изворна или трапезна
вода, предназначена за износ, съгласно чл. 73,
ал. 2 от Наредба № 5 от 2006 г. за хигиената на
храните (ДВ, бр. 55 от 2006 г.);
4. документ за платена държавна такса.
Декларирам, че предназначената за износ
бутилирана натурална минерална или трапезна
вода, посочена в настоящото заявление, е произведена и пусната на пазара в съответствие с
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изискванията на националното законодателство
и се разпространява свободно на територията
на страната.
При промяна на изложените по-горе данни
и обстоятелства се задължавам да Ви уведомя
в 7-дневен срок от настъпването им.
Дата .………………….

С уважение: …......………….
(подпис)

Приложение № 6
към чл. 6, ал. 3

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Пл. „Св. Неделя“ № 5, София 1000

www.mh.government.bg

З Д Р А В Е Н С Е Р Т И Ф И К А Т
за износ на бутилирана натурална
минерална вода
№ ……………….... от ……………......г.
На основание чл. 37, а л. 1 от Закона за
здравето, чл. 4 и 6 от Наредбата за определяне на реда за издаване на здравен сертификат
за износ на продукти и стоки със значение за
здравето на човека и във връзка със заявление
вх. № ……………./.………………..
Министерството на здравеопазването издава
настоящия здравен сертификат на:
……………………………………………………………………………………,
(заявител)
за износ на следната произведена в страната
бутилирана натурална минерална вода:
Вид и търговско наименование (търговска марка,
ако има регистрирана такава) на бутилираната
натурална минерална вода:
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Произведена от:
…………………………………………………………………………………….
Здравният сертификат удостоверява, че посочената по-горе бутилирана натурална минерална
вода е пусната на пазара в Република България
в съответствие с изискванията на националното
законодателство и се разпространява свободно
на територията на страната.
За минералната вода, добита от водовземно
съоръжение „………………..“, находище на минера л на вода …………………………………………………………
…………………………………, има издаден сертификат
№ …………………………………………………. на МЗ, с който се
удостоверяват произходът, съставът, свойствата
и качествата на минералната вода.
Натуралната минерална вода е включена в
списъка на признатите натурални минерални
води в Република България.
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При промяна на състава и/или наименованието на бутилираната натурална минерална вода
настоящият сертификат се обезсилва.
Бутилираната натурална минерална вода ще
се изнася за: ………………………………………………………………
Здравният сертификат е валиден за срок три
години от датата на издаването му.
ГЛАВЕН ДЪРЖ АВЕН
ЗДРАВЕН ИНСПЕКТОР
НА РЕПУБЛИК А БЪЛГАРИЯ:

Приложение № 7
към чл. 6, ал. 3

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Пл. „Св. Неделя“ № 5, София 1000

www.mh.government.bg

З Д Р А В Е Н С Е Р Т И Ф И К А Т
за износ на бутилирана изворна
или трапезна вода
№ ……………….... от ……………...... г.
На основание ч л. 37, а л. 1 от Закона за
здравето, чл. 4 и 6 от Наредбата за определяне на реда за издаване на здравен сертификат
за износ на продукти и стоки със значение за
здравето на човека и във връзка със заявление
вх. № ……………./.………………..
Министерството на здравеопазването издава
настоящия здравен сертификат на:
………………………………………………………………………………………,
(заявител)
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за износ на следната произведена в страната
бутилирана изворна или трапезна вода:
Ви д и т ърг ов ско н а и менова н ие (търговска
марка, ако има регистрирана такава) на бу тилираната вода:
………………………………………………………………………………………
……………………………..........................................................
Произведена от:
………………………………………………………………………………………
Здравният сертификат удостоверява, че посочената по-горе бутилирана изворна или трапезна
вода е пусната на пазара в Република България
в съответствие с изискванията на националното
законодателство и се разпространява свободно
на територията на страната.
При промяна на състава и/или наименованието на бутилираната, изворна или трапезна вода
настоящият сертификат се обезсилва.
Бутилираната вода ще се изнася за: ……………
……………………………….................................................……
Здравният сертификат е валиден за срок три
години от датата на издаването му.
ГЛАВЕН ДЪРЖ АВЕН
ЗДРАВЕН ИНСПЕКТОР
НА РЕПУБЛИК А БЪЛГАРИЯ:

Приложение № 8
към чл. 7, ал. 2
Индивидуални кодове на продуктите и стоките със значение за здравето на човека,
предназначени за износ
01 – продукти и стоки със значение за здравето на човека, различни от тези по код 02 и 03;
02 – козметични продукти;
03 – бутилирани натурални минерални, изворни или трапезни води.

Приложение № 9
към чл. 7, ал. 3
Р Е Г И С Т Ъ Р
на изда дените здравни сертификати за износ на прод у кти и сток и със значение за здравето
на човека
№ на
здравния
сертификат за
износ

4085

Дата
на
издаване

Дата
на
вписване в регистъра

Износител
наименование

адрес

Производител
наименование

адрес

Държава,
за която
Списък на продуктите
ще се изи стоките, включени в
нася просертификата за износ
дуктът/
стоката
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МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО
И НАУКАТА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 5 от 2003 г. за оценяване и одобряване на
учебници и учебни помагала (обн., ДВ, бр. 49
от 2003 г.; изм. и доп., бр. 72 от 2003 г.; изм.,
бр. 46 от 2004 г., бр. 1 и 49 от 2006 г.; изм. и
доп., бр. 33 от 2007 г.; изм., бр. 79 от 2008 г.
и бр. 17 от 2009 г.)
§ 1. В чл. 5 думите „или подготвителните
класове“ се заличават.
§ 2. В чл. 6, ал. 2 думите „във в. „Аз Буки“
и“ се заличават.
§ 3. В чл. 7 думите „във в. „Аз Буки“ се
заменят с „на интернет страницата на Министерството на образованието и науката“.
§ 4. В чл. 11 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) Процедура за оценяване и одобряване
на учебник може да се открие при непроменени учебни програми след изтичане на
4-годишен период на използване на учебника
в обучението. Процедурата се открива след
извършване на анализ и обективна оценка на
ефективността и приложимостта на учебниците в учебния процес.“
2. Досегашните ал. 2, 3 и 4 стават ал. 3, 4
и 5, като в ал. 5 изразът „ал. 2 и 3“ се заменя
с „ал. 3 и 4“, а думите „във в. „Аз Буки“ и“
се заличават.
§ 5. В чл. 12, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В т. 3 след думата „страните“ се поставя
запетая и се добавя „със заличени търговски
и финансови условия“.
2. Точка 5 се заличава.
§ 6. В чл. 13, ал. 1 изразът „ал. 2“ се заменя с „ал. 3“.
§ 7. В чл. 15 ал. 2 се изменя така:
„(2) При установяване на несъответствия в
документите по чл. 12, ал. 1 вносителите се
уведомяват писмено, като се определя дву
дневен срок за отстраняването им.“
§ 8. В чл. 17 ал. 1 се изменя така:
„(1) В комисията по оценяване на съдържанието се включват петима оценители – специалист в съответната научна област,
експерт от Министерството на образованието
и науката или от регионален инспекторат по
образованието по съответния учебен предмет
или професионално направление и учители.“
§ 9. Член 19 се изменя така:
„Чл. 19. (1) За установяване съответствието
на проекта на учебник с всяко изискване по
чл. 17, ал. 2 и чл. 18, ал. 2 се формира оценка,
която може да е:
1. „да“ за случаите, в които проектът отговаря напълно на съответното изискване;
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2. „не“ за случаите, в които проектът не
отговаря на съответното изискване.
(2) Всяка оценка „не“ се мотивира писмено.“
§ 10. В чл. 20, ал. 2 текстът „отговаря
напълно“ се заменя с „да“ и изразът „чл. 11,
ал. 3“ се заменя с „чл. 11, ал. 4“.
§ 11. В чл. 24 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 3 след думата „извършва“ се добавя
„в информационна система за класиране на
Министерството на образованието и науката“.
2. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Списъкът по ал. 4 се публикува на
интернет страницата на Министерството на
образованието и науката.“
3. Алинея 6 се изменя така:
„(6) Министърът на образованието и науката
определя реда и условията за организирането
и провеждането на избора в училищата.“
§ 12. Член 24а се заличава.
§ 13. В чл. 25 ал. 2 се заличава.
§ 14. В чл. 26 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) В случаите по ал. 1 директорът на
училището попълва протокол по образец в
информационната система за класиране на
Министерството на образованието и науката.“
2. Досегашните ал. 2 и 3 се заличават.
§ 15. Член 27 се изменя така:
„Чл. 27. (1) Изборът във всяко училище се
извършва според приложимостта на проектите
на учебник от учителите, които преподават
учебния предмет за класовете от съответния
етап на степента на образование, с изключение
на командированите и отсъстващите, поради
ползване на законоустановен отпуск.
(2) От всички проекти на учебник всеки
учител по ал. 1 избира три и отразява своя
избор чрез електронно гласуване в информационната система за класиране на Министерството на образованието и науката.
(3) Учителят осъществява своя избор професионално, обективно и безпристрастно.“
§ 16. В чл. 29 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 текстът „се организира от МОН и“
се заличава и след думата „избора“ се добавя
„в информационната система за класиране на
Министерството на образованието и науката“.
2. В ал. 2 и 3 текстът „отговаря напълно“
се заменя с „да“.
§ 17. В чл. 30, ал. 1 изразът „чл. 11, ал. 2,
т. 3“ се заменя с „чл. 11, ал. 3, т. 3“.
§ 18. В чл. 33б, ал. 2 текстът „25 до 31
януари“ се заменя с „25 до 30 септември“.
§ 19. В чл. 34, ал. 1, т. 2 думата „два“ се
заменя с „четири“.
§ 20. В чл. 36 ал. 1 се изменя така:
„(1) При промяна на съдържанието на
учебника министърът на образованието и
науката определя трима оценители – двама
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учители и един експерт от Министерството
на образованието и науката или от регионален инспекторат по образованието по съответния учебен предмет или професионално
направление, които изготвят индивидуални
становища.“
§ 21. В чл. 38 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Министърът на образованието и науката
със заповед одобрява проекта на променен
учебник, когато становищата за съдържанието,
становището за графичния дизайн и становището за полиграфическото изпълнение са
със заключение „Предлага за одобрение“, и
отказва да одобри проекта на променен учебник, когато има становище със заключение
„Не предлага за одобрение“.“
2. Създава се нова ал. 5:
„(5) В случаите на отказ за одобрение на
проект на променен учебник на вносителите
се предоставят становищата със заключения
„Не предлага за одобрение“, при заявено писмено искане. Искането се подава в 7-дневен
срок от получаване на съобщението по ал. 4.“
§ 22. В чл. 39 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) Върху учебниците по ал. 1 към имената
на членовете на комисията по оценяване на
съдържанието и на комисията по оценяване
на графичния дизайн и полиграфическото
изпълнение се добавят и имената на оценителите по чл. 36, ал. 1, 2 и 3.“
2. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
§ 23. В чл. 42 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Заявлението по ал. 1 може да се подава
всяка календарна година от 1 до 5 април и
от 1 до 5 ноември.“
2. В ал. 4 думите „във в. „Аз Буки“ и“ се
заличават.
§ 24. В чл. 43 правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова т. 2:
„2. заверено от вносителя копие от издателски или друг договор, удостоверяващ правото за възпроизвеждане и разпространение,
или извлечение от договора, което трябва да
съдържа предмета на договора и подписите
на страните, със заличени търговски и финансови условия;“.
2. Досегашните т. 2 и 3 стават т. 3 и 4.
§ 25. В чл. 48 ал. 1 се изменя така:
„(1) В комисията по оценяване на съдържанието се включват трима оценители – двама
учители и експерт от Министерството на
образованието и науката или от регионален
инспекторат по образованието по съответния
учебен предмет, професионално или образователно направление.“
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§ 26. Член 50 се изменя така:
„Чл. 50. (1) За установяване съответствието
на всяко изискване по чл. 48, ал. 2 и чл. 49,
ал. 2 с проекта на учебно помагало се поставя
оценка, която може да е:
1. „да“;
2. „не“.
(2) Всяка оценка „не“ се мотивира писмено.“
§ 27. В чл. 51 ал. 2 се изменя така:
„(2) Общата оценка е „Съответства на
държавните образователни изисквания за
учебниците и учебните помагала“, когато не
по-малко от 85 % от общия брой на оценките
са „да“ и всички оценки по изискванията на
чл. 19 от Наредбата за учебниците и учебните
помагала са „да“.“
§ 28. В чл. 54 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) Върху учебното помагало по ал. 1
на подходящо място се изписват и имената
на членовете на комисията по оценяване на
съдържанието и на комисията по оценяване
на графичния дизайн и полиграфическото
изпълнение.“
2. Досегашната ал. 2 става ал. 3, като след
текста „по ал. 1“ се добавя „и ал. 2“.
§ 29. В приложение № 4 към чл. 43, т. 1
след текста „(възрастова група/клас/класове)“ се добавя „Вид на учебното помагало по
чл. 8 от Наредбата за учебниците и учебните
помагала ……………………………………………………………“.
Преходна разпоредба
§ 30. За процедурите по оценяване и одобряване на учебници и учебни помагала, които
не са приключили към момента на влизане
в сила на тази наредба, се прилагат досега
действащите разпоредби.
Министър:
Анелия Клисарова
4105

МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
НАРЕДБА № 1
от 4 юни 2014 г.
за реда и образците, по които се предоставя
информация за дейностите по отпадъците,
както и реда за водене на публични регистри
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С тази наредба се определят:
1. редът и образците за водене на отчетност
за дейностите по отпадъците;
2. редът и образците за предоставяне на
информация за дейностите по отпадъците;
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3. редът за предоставяне на информация
от лицата, които пускат на пазара продукти,
след употребата на които се образуват масово
разпространени отпадъци;
4. редът за водене на публичните регистри
по чл. 45, ал. 1 от Закона за управление на
отпадъците (ЗУО);
5. изграждането и поддържането на информационна система за отпадъци.
Чл. 2. Целта на тази наредба е:
1. получаване на пълна и достоверна информация за дейностите по отпадъците чрез
определяне на реда за водене на отчетност и
за реда и сроковете за предоставяне на информация по съответните образци от лицата
по чл. 44 ЗУО;
2. получаване на пълна и достоверна информация за пуснатите на пазара продукти,
след употребата на които се образуват масово
разпространени отпадъци, по наредбите съгласно чл. 13, ал. 1 ЗУО.
Чл. 3. Информацията по чл. 2 се събира чрез:
1. документите относно отчета, определени
с тази наредба;
2. документите, изискващи се съгласно:
а) наредбите по чл. 13, ал. 1 ЗУО от лицата,
пускащи на пазара продукти, след употребата
на които се образуват масово разпространени
отпадъци;
б) наредбата по чл. 43, ал. 3 ЗУО;
в) наредбата по чл. 43, ал. 4 ЗУО;
г) наредбата по чл. 43, ал. 5 ЗУО;
д) наредбата по чл. 43, ал. 6 ЗУО.
Чл. 4. Задължени лица по тази наредба са:
1. лицата, чиято дейност е свързана с
образуване на производствени и/или опасни отпадъци, с изключение на отпадъците,
образувани от домакинства, търговските и
административните сгради;
2. лицата, чиято дейност е свързана със
събиране и транспортиране и/или събиране
и съхраняване и/или третиране на производствени и/или опасни отпадъци;
3. лицата, чиято дейност е свързана със
събиране и транспортиране и/или събиране
и съхраняване и/или третиране на битови и/
или строителни отпадъци;
4. лицата, чиято дейност е свързана със
събиране и транспортиране и/или събиране
и съхраняване и/или третиране на масово
разпространени отпадъци;
5. лицата, които пускат на пазара продукти,
след употребата на които се образуват масово
разпространени отпадъци;
6. организациите по оползотворяване и
лицата, изпълняващи задълженията си индивидуално по наредбите съгласно чл. 13,
ал. 1 ЗУО;
7. регионални сдружения за управление
на отпадъци;
8. лицата, извършващи дейности като търговец и/или брокер на отпадъци.
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Чл. 5. (1) Документи за водене на отчетност
и предоставяне на информация за дейностите
по отпадъци са:
1. отчетни книги по чл. 44, ал. 1 ЗУО;
2. годишни отчети по чл. 44, ал. 6 ЗУО;
3. идентификационен документ по чл. 29,
ал. 5 ЗУО.
(2) Документи за регистриране в публичните регистри са регистрационни образци.
(3) Документи за регистриране в информационната система за водене на отчетност
и предоставяне на информация са регистрационни форми.
Чл. 6. Разпоредбите на чл. 39, ал. 1 ЗУО
се прилагат при предаване на отпадъци от
черни и цветни метали (ОЧЦМ), които нямат
битов характер, от лицата, при чиято дейност
се образуват отпадъците. Приемането и предаването на тези отпадъци се отчита чрез
вписване в отчетните книги.
Г л а в а

в т о р а

РЕД И ОБРАЗЦИ ЗА ВОДЕНЕ НА ОТЧЕТНОСТ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОТПАДЪЦИ
Раздел I
Ред и образци за водене на отчетните книги
Чл. 7. Отчетните книги се водят от:
1. лицата, чиято дейност е свързана с образуване на производствени и/или опасни отпадъци, по образец съгласно приложение № 1;
2. лицата, чиято дейност е свързана със
събиране и транспортиране на отпадъци, с
изключение на ОЧЦМ, по образец съгласно
приложение № 2;
3. лицата, чиято дейност е свързана със
събиране и съхраняване (оползотворяване
с код R13 по смисъла на приложение № 2
към § 1, т. 13 от допълнителните разпоредби
(ДР) на ЗУО и/или обезвреждане с код D15
по смисъла на приложение № 1 към § 1, т. 11
от ДР на ЗУО) на отпадъци, с изключение
на отпадъци от ОЧЦМ, по образец съгласно
приложение № 2;
4. лицата, чиято дейност е свързана с депониране на отпадъци, по образец съгласно
приложение № 3;
5. лицата, чиято дейност е свързана с
оползот воряване и/и ли обезвреж дане на
отпадъците, вкл. предварително третиране
преди оползотворяване (код R12 по смисъла
на приложение № 2 към § 1, т. 13 от ДР на
ЗУО и/или предварително третиране преди
обезвреждане с код D13 по смисъла на приложение № 1 към § 1, т. 11 от ДР на ЗУО),
с изключение на дейностите по т. 3 и 4, по
образец съгласно приложение № 4;
6. търговците и брокерите на отпадъци по
образец съгласно приложение № 5;
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7. лицата, чиято дейност е свързана със
събиране и транспортиране на ОЧЦМ, по
образец съгласно приложение № 6;
8. лицата, чиято дейност е свързана със
събиране и съхраняване (оползотворяване с
код R13 по смисъла на приложение № 2 към
§ 1, т. 13 от ДР на ЗУО) на ОЧЦМ, по образец
съгласно приложение № 6;
9. лицата, чиято дейност е свързана с
оползотворяване на ОЧЦМ, с изключение
на дейностите по т. 8, по образец съгласно
приложение № 4.
Чл. 8. (1) Отчетните книги по чл. 7, т. 1 се
водят за всяка площадка по кодове.
(2) Отчетните книги по чл. 7, т. 3, 4, 5, 8 и
9 се водят за всяко съоръжение/инсталация/
площадка, в което се третират отпадъци.
(3) Отчетните книги по чл. 7, т. 2, 6 и 7
се водят по една за съответната дейност с
отпадъци.
(4) В случай на образуване на отпадъци от
третиране на отпадъци, както и от дейността на площадка/съоръжение/инсталация за
третиране на отпадъци се води само отчетна
книга по чл. 7, т. 5, а в случай на третиране на
отпадъци от ОЧЦМ се попълва само отчетна
книга по чл. 7, т. 9.
(5) В една отчетна книга по ал. 1 може да
се водят два или повече отпадъци, като за
всеки код на отпадък трябва да има отделно
обособена част/раздел на общата книга.
(6) В случай че на една и съща площадка
се извършват дейности с отпадъци, за които
се изисква водене на отчетни книги по чл. 7,
т. 3 и 5, се води само отчетна книга по приложение № 4.
(7) В случай че на една и съща площадка
се извършват дейности с ОЧЦМ, за които се
изисква водене на отчетни книги по чл. 7,
т. 8 и 9, се води само отчетна книга по приложение № 4.
Чл. 9. (1) Лицата по чл. 7 са длъжни да
поискат заверяване на отчетната книга след
1 месец от заверяване на работни листове и/
или издаване на разрешение по чл. 35 ЗУО при
завеждането на нова отчетната книга в случай
на добавяне на нова дейност или нови кодове
отпадъци в разрешението/регистрационния
документ/комплексното разрешително или в
заявленията за търговци и/или брокери, както
и в случай, че водените са на приключване
или са повредени.
(2) Отчетните книги по чл. 7, т. 2 – 9 се
заверяват от:
1. компетентния орган, издал разрешението
или регистрационния документ;
2. директора на РИОСВ, на чиято територия
се извършва дейността – за лица, притежаващи комплексно разрешително;
3. директора на РИОСВ, на чиято територия е седалището – за търговци и брокери
на отпадъци;
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4. директора на РИОСВ – София – за чуждестранни лица.
(3) Отчетните книги по чл. 7, т. 1 се заверяват от РИОСВ, на чиято територия се
намира площадката.
(4) Заверката се извършва в 14-дневен
срок от постъпване на искането по ал. 1 и
съдържа най малко подпис на директора на
съответната РИОСВ или оправомощено от него
длъжностно лице, дата на заверката и печат.
(5) Липсата на заверка при воденето на
отчетните книги се счита за водене на невярна отчетност.
(6) При водене на отчетната книга в информационната система заверката се извършва
по електронен път.
(7) В случаите по чл. 36 ЗУО и по чл. 9,
ал. 4 лицата могат да водят незаверени отчетни
книги до произнасяне на компетентния орган.
Чл. 10. (1) Отчетните книги по чл. 7, т. 1 се
попълват минимум веднъж месечно за всеки
календарен месец до 5 дни след изтичането му.
(2) Отчетните книги по чл. 7, т. 2 – 9 се
попълват, като всяка дейност с отпадъци се
отразява по дати.
(3) В случай че през календарен месец или
период от месеца не са извършвани дейности
с отпадъци, респективно с конкретен отпадък,
това също се отразява в отчетната книга,
като еднократно се записва на един ред „не
е извършвана дейност с отпадъци за месец/
период от месец“ и се посочва месецът или
периодът от месеца, през който не е извършвана дейност с отпадъци.
(4) В случай че през календарен месец или
период от месеца не са образувани отпадъци,
това също се отразява в отчетната книга, като
еднократно се записва на един ред „не са образувани отпадъци за месец/период от месец“
и се посочва месецът или периодът от месеца,
през който не са образувани отпадъците.
(5) В случаите по ал. 3 и 4 записи се правят
в съответната отчетна книга в срок до 5 дни
след изтичането на съответния месец.
(6) В отчетните книги по чл. 7, т. 2 – 4
и 6 – 9 при приключване на календарната
година се правят записи на отделни редове
за наличните количества към 31 декември
на годината за всички отпадъци във всички
таблици на съответната отчетна книга.
(7) В случаите по ал. 4 в таблицата „Получен отпадък“ се правят записи за всички
отпадъци, които не са приемани, а в случаите
по ал. 5 в таблицата „Образуван отпадък“ се
правят записи за всички отпадъци, които не
са образувани.
(8) В случай че третираните отпадъците
са придобили статус „край на отпадъка“, в
отчетните книги вместо код се записва „край
на отпадъка“, а като основание за притежание
на отпадъците се записва „………….“
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Чл. 11. (1) Отчетните книги по чл. 7 се
водят на хартиен носител или по електронен
път в информационната система, поддържана
от Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС), при наличие на квалифициран
електронен подпис по смисъла на чл. 13,
ал. 3 от Закона за електронния документ и
електронния подпис (ЗЕДЕП).
(2) Отчетните книги по чл. 7 се водят по
електронен път от лице, което се идентифицира
с електронен подпис по смисъла на чл. 13,
ал. 3 ЗЕДЕП и въз основа на електронен образ
на изрично заявление и електронен образ на
пълномощно от задълженото лице, подадено
до изпълнителния директор на ИАОС за воденето на отчетните книги.
(3) Отчетните книги по чл. 7 не могат да
се водят едновременно на хартиен носител и
по електронен път.
(4) Отчетните книги по чл. 7, които се водят
на хартиен носител, задължително съдържат
трите имена, подпис и длъжност на лице с
представителна власт, както и печат на дружеството, поставени на последната страница
на отчетната книга.
Чл. 12. (1) В случаите на превоз на опасни отпадъци товародателят изготвя идентификационен документ по образец съгласно
приложение № 8.
(2) И ден т ификационни я т док у мен т по
ал. 1 се попълва на хартиен носител от товародателя, превозвача и товарополучателя
в случаите, когато:
1. се променя притежателят на отпадъка
и се извършва транспортиране между две
площадки;
2. две от лицата – товародател, превозвач
или товарополучател, съвпадат;
3. не се променя притежателят, но отпадъкът се транспортира по републиканската
пътна мрежа между две площадки.
(3) Идентификационният документ се попълва за всеки отпадък последователно от
товародателя, превозвача и товарополучателя.
(4) Идентификационни ят док у мент задължително съдържа трите имена, подпис
и длъжност на лице с представителна власт
или пълномощник.
(5) И ден т ифика ц ион н и я т док у мен т се
попълва за всеки отпадък в шест еднакви
екземпляра.
(6) Екземплярите с номера 1, 2 и 3 се съхраняват съответно от товародателя, превозвача
и товарополучателя.
(7) В 15-дневен срок след получаване на
товара товарополучателят изпраща екземпляр
№ 4 на РИОСВ, на чиято територия се намира
товародателят, екземпляр № 5 – на РИОСВ,
на чиято територия се намира товарополучателят, и екземпляр № 6 – на товародателя.
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Раздел II
Ред и образци за изготвяне и предоставяне
на годишните отчети по отпадъци
Чл. 13. Лицата, чиято дейност е свързана
с образуване на производствени или опасни
отпадъци, предоставят годишен отчет по образец съгласно приложение № 9.
Чл. 14. Лицата, чиято дейност е свързана
със събиране и транспортиране, предоставят
годишен отчет за:
1. производствени и/или опасни отпадъци,
с изключение на ОЧЦМ, по образец съгласно
приложение № 10;
2. битови и/или строителни отпадъци по
образец съгласно приложение № 11;
3. ОЧЦМ по образец съгласно приложение
№ 17.
Чл. 15. (1) Лицата, чиято дейност е свързана
със събиране и съхраняване (оползотворяване
с код R13 по смисъла на приложение № 2
към § 1, т. 13 от допълнителните разпоредби
(ДР) на ЗУО и/или обезвреждане с код D15
по смисъла на приложение № 1 към § 1, т. 11
ДРЗУО) на производствени и/или опасни отпадъци (в т. ч. излезлите от употреба моторни
превозни средства (ИУМПС), извън обхвата
на Наредбата за излезлите от употреба моторни превозни средства (ДВ, бр. 7 от 2013 г.), с
изключение на ОЧЦМ, предоставят годишен
отчет по образец съгласно приложение № 12.
(2) Лицата, чиято дейност е свързана със
събиране и съхраняване (оползотворяване
с код R13 по смисъла на приложение № 2
към § 1, т. 13 от допълнителните разпоредби
(ДР) на ЗУО и/или обезвреждане с код D15
по смисъла на приложение № 1 към § 1, т. 11
ДРЗУО) на следните масово разпространени
отпадъци, предоставят годишен отчет за:
1. негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА) по образец съгласно приложение № 13;
2. излязло от употреба електрическо и
електронно оборудване (ИУЕЕО) по образец
съгласно приложение № 14;
3. излезли от употреба моторни превозни
средства (ИУМПС), попадащи в обхвата на
Наредбата за излезлите от употреба моторни
превозни средства, по образец съгласно приложение № 15;
4. отработени масла по образец съгласно
приложение № 16.
(3) Лицата по ал. 2 не попълват годишен
отчет по ал. 1.
(4) Лицата, чиято дейност е свързана със
събиране и съхраняване на ОЧЦМ (оползотворяване с код R13 по смисъла на приложение № 2 към § 1, т. 13 ДРЗУО), предоставят
годишен отчет по образец съгласно приложение № 7.
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Чл. 16. (1) Лицата, чиято дейност е свързана с оползотворяване, в т.ч. рециклиране и/
или обезвреждане, включително подготовка
преди оползотворяване или обезвреждане (с
изключение на депониране) на производствени и/или опасни отпадъци (в т. ч. ИУМПС,
извън обхвата на Наредбата за излезлите от
употреба моторни превозни средства), предоставят годишен отчет по образец съгласно
приложение № 18.
(2) В случай на образуване на отпадъци
от дейността на съоръжение/инсталация/
площадка за третиране на отпадъци се предоставя само годишен отчет по образец съгласно
приложение № 18.
(3) Лицата, чиято дейност е свързана с
оползотворяване, в т.ч. рециклиране и/или
обезвреждане на отпадъци от опаковки, предоставят годишен отчет за:
1. стъклени опаковки по образец съгласно
приложение № 19а;
2. хартиени и картонени опаковки по образец съгласно приложение № 19б;
3. метални опаковки по образец съгласно
приложение № 19в;
4. пластмасови опаковки по образец съгласно приложение № 19г;
5. дървени опаковки по образец съгласно
приложение № 19д;
6. композитни опаковки или опаковки
от други опаковъчни материали по образец
съгласно приложение № 19е.
(4) Лицата, чи я то дейност е свързана
с подготовка преди оползотворяване или
обезвреждане на отпадъци от опаковки, предоставят годишен отчет по образец съгласно
приложение № 20.
(5) Лицата, чиято дейност е свързана с
образуване на утайки от пречиствателни станции на отпадъчни води, предоставят годишен
отчет по образец съгласно приложение № 21.
(6) Лицата, чи ято дейност е свързана
с оползотворяване и/или обезвреждане (с
изключение на депониране) на утайки от
пречиствателни станции на отпадъчни води,
предоставят годишен отчет по образец съгласно
приложение № 18.
(7) Лицата по ал. 3 и 4 не попълват годишен отчет по ал. 1.
(8) Лицата по ал. 5 не попълват годишен
отчет по чл. 13.
(9) Лицата, чиято дейност е свързана с
оползотворяване, в т.ч. рециклиране и/или
обезвреждане, включително подготовка преди оползотворяване или обезвреж дане (с
изключение на депониране) на ОЧЦМ, предоставят годишен отчет по образец съгласно
приложение № 18.
Чл. 17. (1) Лицата, чиято дейност е свързана
с оползотворяване, в т.ч. рециклиране и/или
обезвреждане, включително подготовка преди
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оползотворяване или обезвреждане на масово
разпространени отпадъци (с изключение на
депониране), предоставят годишен отчет за:
1. НУБА в зависимост от химичния състав
по приложения IV, V или VI от Регламент
(ЕС) № 493/2012 г. на Комисията за определяне, в съответствие с Директива 2006/66/ЕО
на Европейския парламент и на Съвета, на
подробни правила за изчисляване на ефективността на рециклирането на процесите
на рецик лиране на отпадъчни батерии и
акумулатори (ОВ, 151/12.06.2012 г.), наричан
по-нататък „Регламент (ЕС) № 493/2012 г.“;
2. ИУЕЕО по образец съгласно приложение № 22;
3. ИУМПС, попадащи в обхвата на Наредбата за излезлите от употреба моторни
превозни средства, по образец съгласно приложение № 23;
4. отработени масла по образец съгласно
приложение № 24;
5. излезли от употреба гуми (ИУГ) по
образец съгласно приложение № 25.
(2) Лицата по ал. 1 не попълват годишен
отчет по чл. 16, ал. 1 и в случай на образуване
на отпадъци от дейността на съоръжение/инсталация/площадка за третиране на отпадъци
не попълват годишен отчет по чл. 13.
(3) Лицата, предоставящи годишен отчет
по ал. 1, т. 1, предоставят и годишен отчет
по образец съгласно приложение № 26 за
произхода и лицата, от името и за сметка на
които са рециклирани НУБА за изпълнение
на целите, в т.ч. и за количеството рециклирани НУБА.
(4) Приложенията по ал. 1, т. 1 се попълват
при спазване изискванията на Регламент (ЕС)
№ 493/2012 г.
(5) В случай на образуване на отпадъци от
дейност по оползотворяване, в т.ч. рециклиране
и/или обезвреждане, включително подготовка
преди оползотворяване или обезвреждане (с
изключение на депониране) на отпадъци от
ИУМПС и ИУЕЕО, в годишните отчети по
ал. 1, т. 2 и 3 се записват всички образувани
кодове отпадъци в резултат от дейността.
Чл. 18. (1) Лицата, чиято дейност е свързана с подготовка преди оползотворяване
или обезвреждане на отпадъци с произход от
бита, предоставят годишен отчет по образец
съгласно приложение № 20.
(2) В случай че съвместно се извършват
дейностите по ал. 1 и по чл. 16, ал. 1 или 3,
или 6 или 9 или чл. 17, ал. 1, се предоставя
само съответният годишен отчет по чл. 16,
ал. 1, 3, 6 или 9 или чл. 17, ал. 1.
(3) В случай че съвместно се извършват
дейностите по ал. 1 и по чл. 16, ал. 4, се
предоставя само годишният отчет по ал. 1.
Чл. 19. (1) Лицата, чиято дейност е свързана с подготовка преди оползотворяване или
обезвреждане на строителни отпадъци, както
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и за произведените рециклирани строителни
материали, предоставят годишен отчет по
образец съгласно приложение № 28.
(2) Лицата, чиято дейност е свързана с влагане на строителни материали от оползотворени
строителни отпадъци, предоставят годишен
отчет по образец съгласно приложение № 29.
(3) Лицата, чиято дейност е свързана с
оползотворяване на строителни отпадъци в
обратни насипи, предоставят годишен отчет
по образец съгласно приложение № 30.
Чл. 20. (1) Лицата, чиято дейност е свързана с депониране на отпадъци, предоставят
годишен отчет по образец съгласно приложение № 31.
(2) Регионалните сдружения по чл. 24, ал. 1
ЗУО предоставят годишен отчет по образец
съгласно приложение № 32.
(3) Лицата, чиято дейност е свързана с
компостиране, анаеробно разграждане и механично-биологично третиране на биоотпадъци, предоставят годишен отчет по образец
съгласно приложение № 33.
(4) Лицата по ал. 3 не попълват годишен
отчет по чл. 18.
Чл. 21. (1) Лицата, извършващи дейности
като търговец по § 1, т. 45 ДРЗУО, предоставят годишен отчет по образец съгласно
приложение № 34.
(2) Лицата, извършващи дейности като брокер по § 1, т. 5 ДРЗУО, предоставят годишен
отчет по образец съгласно приложение № 34.
Чл. 22. (1) Лицата, извършващи дейности
по Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни
2006 г. относно превози на отпадъци (OB L
190/1), наричан по-нататък „Регламент (ЕО)
№ 1013/2006“, в качеството си на нотификатори, получатели на отпадъци или съоръжения
за оползотворяване, предоставят годишен
отчет по образец съгласно приложение № 35.
(2) Лицата, уреждащи превози на отпадъци
по Регламент (ЕО) № 1013/2006, в случаите,
за които не се изисква нотификация, предоставят годишна справка-декларация по образец
съгласно приложение № 36.
(3) Към годишната справка-декларация
по ал. 2 се прилагат копия на формулярите по Приложение VII на Регламент (ЕО)
№ 1013/2006, попълнени и подписани в полета
13 и 14, за всеки извършен превоз/износ.
Чл. 23. (1) Годишни отчети по чл. 13 – 22 за
предходната календарна година се предоставят
ежегодно до 10 март на текущата на хартиен
носител или по електронен път в информационната система, поддържана от ИАОС, при
наличие на квалифициран електронен подпис
по смисъла на чл. 13, ал. 3 ЗЕДЕП.
(2) Годишни отчети се предоставят по електронен път от лице, което се идентифицира
с електронен подпис по смисъла на чл. 13,
ал. 3 ЗЕДЕП и въз основа на електронен образ
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на изрично заявление и електронен образ на
пълномощно от задълженото лице, подадено
до изпълнителния директор на И АОС за
предоставяне на годишните отчети.
(3) Годишните отчети не могат да се предоставят едновременно на хартиен носител и
по електронен път.
(4) Годишните отчети, които се предоставят
на хартиен носител, задължително съдържат
трите имена, подпис и длъжност на лице с
представителна власт, както и печат на дружеството.
(5) Годишните отчети, които се предоставят
на хартиен носител, се изготвят в 2 еднообразни екземпляра, като един от екземплярите
от годишните отчети се изпраща в ИАОС,
а вторият остава на съхранение в лицата,
отговорни за изготвянето им.
(6) В случай на необходимост от коригиране на информацията от годишните отчети
по ал. 1 се предоставя коригиран годишен
отчет в срок до 31 март на годината, следваща
отчетната година.
(7) След изтичане на срока по ал. 6 лицата
не могат да извършват промяна на предоставените данни.
(8) В случай че през отчетния период не са
образувани отпадъци и/или не са извършвани
дейности с отпадъци, се изготвя уведомително писмо, в което се посочват конкретните
площадки и кодове на отпадъци, които не са
образувани и/или с които не е извършвана
конкретна дейност.
(9) Лицата, отговорни за водене на отчетността и информацията, изискваща се с тази
наредба, са длъжни да осигурят образците
за своя сметка, като могат да се използват и
ксерокопия от образците.
Г л а в а

т р е т а

РЕД ЗА ВОДЕНЕ НА ПУБЛИЧНИТЕ РЕГИСТРИ
Чл. 24. (1) Изпълнителният директор на
ИАОС или оправомощено от него длъжностно
лице води публични регистри на:
1. лицата, които пускат на пазара:
а) батерии и акумулатори, включително
вградени в уреди и моторни превозни средства;
б) електрическо и електронно оборудване
(ЕЕО);
в) масла по смисъла на § 1, т. 7 от ДР на
Наредбата за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти, приета с ПМС № 352 от
2012 г. (ДВ, бр. 2 от 2013 г.);
г) гуми;
д) полимерни торбички;
2. разрешенията по чл. 67 ЗУО, в т.ч. на
тези от тях с прекратено действие, и регистрационните документи по чл. 78 ЗУО, в т.ч.
на тези от тях с прекратено действие;
3. площадки за дейности с ОЧЦМ, ИУЕЕО,
ИУМПС и НУБА;
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4. лицата, извършващи дейности като търговец и/или като брокер на отпадъци.
(2) Изпълнителният директор на ИАОС или
оправомощено от него длъжностно лице води
публични регистри по чл. 145, т. 6 от Закона
за опазване на околната среда (ЗООС) на:
1. депа за съхранение на отпадъци;
2. инсталации за оползотворяване/обезвреждане на отпадъци.
(3) Министърът на околната среда и водите
или оправомощено от него длъжностно лице
води регистрите по чл. 95, ал. 3 ЗУО.
Чл. 25. (1) За вписването в регистрите
по чл. 24, ал. 1, т. 1 и 4 лицата предоставят
регистрационни образци в информационната
система, поддържана от ИАОС, както следва за:
1. батерии и акумулатори, включително
вградени в уреди и моторни превозни средства, по образец съгласно приложение № 37;
2. електрическо и електронно оборудване
по образец съгласно приложение № 38;
3. масла по смисъла на § 1, т. 7 от ДР на
Наредбата за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти по образец съгласно
приложение № 39;
4. гуми по образец съгласно приложение
№ 40;
5. полимерни торбички по образец съгласно
приложение № 41;
6. търговец и/или брокер на отпадъци по
образец съгласно приложение № 42.
(2) За вписване в регистъра по ал. 1, т. 6
към заявлението се предоставя и документ за
платена такса по реда на Тарифата за таксите,
които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите, приета с
ПМС № 136 от 2011 г. (ДВ, бр. 39 от 2011 г.).
Чл. 26. (1) За вписване в регистрите по
чл. 24, ал. 1, т. 1 задължените лица в едномесечен срок от започване на дейността си
попълват и предоставят по електронен път на
интернет страницата на ИАОС съответния регистрационен образец по чл. 25, ал. 1, т. 1 – 5.
(2) При промяна на някои от данните,
представени с информацията по чл. 25, ал. 1,
т. 1 – 5, лицата са длъжни в едномесечен срок
от настъпване на промяната да уведомят изпълнителния директор на ИАОС, предоставяйки актуализиран регистрационен образец.
(3) Когато лицата по чл. 24, ал. 1, т. 1
престанат да извършват съответна дейност, са
длъжни в едномесечен срок да се отпишат от
съответния регистър, като уведомят за това
изпълнителния директор на ИАОС, предоставяйки актуализиран регистрационен образец.
(4) В 10-дневен срок от получаване на информацията по съответния регистрационен образец
по чл. 25, ал. 1, т. 1, 2, 4 и 5 изпълнителният
директор на ИАОС предоставя по подходящ
начин на заявителя регистрационен номер.
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(5) В 7-дневен срок от получаване на регистрационния образец по чл. 25, ал. 1, т. 3
изпълнителният директор на ИАОС предоставя по подходящ начин на заявителя регистрационен номер.
(6) В 10-дневен срок от получаване на
информацията по ал. 2 и 3 изпълнителният
директор на ИАОС отразява промените.
(7) Всяка промяна в данните, вписани в
регистрите, подлежи на отбелязване, в т.ч.
отписването, като се извършва по начин,
който не засяга целостта на информацията
за вписаните вече данни.
(8) В случаите по ал. 7 в регистрите се
вписва основанието и датата на извършеното
действие.
Чл. 27. (1) За вписване в регистъра по
чл. 24, ал. 1, т. 4 преди започване на дейността
задължените лица попълват и предоставят
по електронен път на интернет страницата
на ИАОС регистрационен образец по чл. 25,
ал. 1, т. 6 и документ съгласно чл. 25, ал. 2.
(2) Алинея 1 не се прилага за лицата, притежаващи документ по чл. 35 ЗУО.
(3) При нередности в предоставените данни за вписване в регистъра по чл. 24, ал. 1,
т. 4 изпълнителният директор на ИАОС в
15-дневен срок уведомява писмено лицето за
това и определя срок за отстраняването им.
(4) В 15-дневен срок от предоставяне на
заявлението за вписване в регистъра по чл. 24,
ал. 1, т. 4 или от отстраняване на нередностите
по ал. 3 изпълнителният директор на ИАОС
вписва лицето в регистъра.
(5) Изпълнителният директор на ИАОС
отказва вписване в регистъра по чл. 24, ал. 1,
т. 4 съгласно условията на чл. 106 ЗУО.
(6) При промяна на някои от данните,
предоставени с информаци ята по чл. 25,
ал. 1, т. 6, лицата са длъжни в 7-дневен срок
от настъпване на промяната да уведомят
изпълнителния директор на ИАОС, предоставяйки актуализиран регистрационен образец и
документ по чл. 25, ал. 2 по електронен път.
(7) Когато лицата по чл. 24, ал. 1, т. 4
престанат да извършват съответна дейност,
са длъжни в едномесечен срок да се отпишат от съответния регистър, като уведомят
за това изпълнителния директор на ИАОС,
предоставяйки актуализиран регистрационен
образец по електронен път.
(8) Изпълнителният директор на ИАОС
прекратява регистрацията на вписан в регистъра по чл. 24, ал. 1, т. 4 търговец или брокер
съгласно условията на чл. 107 ЗУО.
(9) В 15-дневен срок от получаване на
информацията по ал. 6 и 7 изпълнителният
директор на ИАОС отразява промените.
Чл. 28. (1) Директорът на РИОСВ предоставя на изпълнителния директор на ИАОС
издадените и влезли в сила, в т. ч. и тези с
прекратено действие или отнети през пред
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ходния месец разрешения по чл. 67 ЗУО,
регистрационни документи по чл. 78 ЗУО и
списък на документите по образец съгласно
приложение № 43.
(2) Директорът на РИОСВ предоставя на
изпълнителния директор на ИАОС информация за въведените в експлоатация депа и
инсталации и такива с прекратена дейност
през предходния месец по образец съгласно:
1. приложение № 44 – за депа;
2. приложение № 27 – за инсталации за
оползотворяване или обезвреждане на отпадъци, различни от депа.
(3) Информацията по ал. 1 и 2 се изпраща
по електронен път в срок до 5-о число на
текущия месец.
(4) В слу чай че през един календарен
месец няма издадени и влезли в сила, в т.ч.
и с прекратено действие или отнети през
предходния месец, разрешения по чл. 67 ЗУО
и регистрационни документи по чл. 78 ЗУО,
както и няма въведени в експлоатация депа
и инсталации и такива с прекратена дейност,
се изпраща уведомително писмо съгласно
сроковете на ал. 3.
(5) В 20-дневен срок от получаване на
приложенията по ал. 1 и 2 изпълнителният
директор на ИАОС актуализира публичните
регистри по чл. 24, ал. 1, т. 2 и ал. 2.
Ч л . 29. (1) Пу б л и ч н и т е р ег и с т р и п о
чл. 24 – 28 се поддържат в електронен вид.
(2) На обществен достъп се предоставят
данните от чл. 45, ал. 2 – 6 ЗУО, публикувани
на интернет страницата на ИАОС.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА
Чл. 30. Информационната система се изгражда с цел:
1. регистриране на задължените лица съгласно наредбите по чл. 13, ал. 1 ЗУО и тази
наредба;
2. водене на отчетност съгласно разпоредбите на тази наредба;
3. предоставяне на информация съгласно:
а) наредбите по чл. 13, ал. 1 ЗУО;
б) наредбите по чл. 43, ал. 3 – 6 ЗУО;
в) тази наредба.
Чл. 31. Регистрирането в публичните регистри, воденето на отчетност и предоставянето
на информация в информационната система,
поддържана от ИАОС при наличие на квалифициран електронен подпис по смисъла на
чл. 13, ал. 3 ЗЕДЕП, се извършва съгласно
реда, сроковете и образците, определени с
тази наредба и наредбите по чл. 13, ал. 1 ЗУО.
Чл. 32. (1) Лицата, задължени да се регистрират в публичните регистри по чл. 24, ал. 1,
т. 1 и 4, попълват и предоставят регистрационни образци по електронен път на интернет
страницата на ИАОС.
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(2) Лицата, чиято дейност е свързана с
образуване, събиране, транспортиране и/
или третиране на отпадъци, както и лицата,
притежаващи разрешение, комплексно разрешително или регистрационен документ по
чл. 35 ЗУО и са задължени да водят отчетност
и предоставят информация, се регистрират в
информационната система чрез предоставяне
по електронен път на попълнена регистрационна форма на интернет страницата на ИАОС.
(3) За приемане или отказ на регистра
ционния образец и/или регистрационната форма за регистрация информационната система
визуализира съобщение, което се изпраща и
по електронна поща на адреса, посочен в регистрационния образец или регистрационната
форма. При отказ в съобщението се посочват
и причините за това. В случай на отказ за
извършване на електронна услуга заявителят
може да подаде нов регистрационен образец
и/или регистрационна форма.
(4) Изпълнителният директор на ИАОС
извършва регистрацията в 15-дневен срок
от получаване на заявка за регистрация от
търговци и/или брокери на отпадъци.
(5) Изпълнителният директор на ИАОС
извършва регистрацията в 10-дневен срок от
получаване на заявка за регистрацията от
задължените лица, с изключение на лицата
по ал. 4.
(6) В случай на необходимост от корекция
на заявените в регистрационния образец или
регистрационната форма данни на лицето се
изпраща съобщение по електронна поща на
адреса, посочен в регистрационния образец
или регистрационната форма.
(7) В 10-дневен срок от получаване на
съобщението лицето е длъжно да коригира
информацията, за да приключи регистрацията.
При неспазване на срока процесът на регистрация се прекратява и заявката се счита за
неподадена.
(8) След потвърждаване на регистрацията
лицето получава потребителско име и парола по електронна поща на адреса, посочен в
регистрационния образец или регистрационната форма.
(9) При успешно регистриране на лицата
по ал. 1 информационната система генерира
уникален регистрационен номер.
(10) При промяна на данните, вписани в
регистрационния образец на търговци и/или
брокери на отпадъци, лицето е длъжно в
7-дневен срок да отрази настъпилите промени
чрез редактиране на данните в информационната система.
(11) При промяна на данните, вписани в
регистрационния образец или регистрационната форма, с изключение на лицата по ал. 10,
лицето е длъжно в едномесечен срок да отрази
настъпилите промени чрез редактиране на
данните в информационната система.
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(12) Регистрацията в информационната
система се прекратява при следните случаи:
1. по искане на регистрираните лица или
при прекратяване на дейността, за която се
изисква регистрация в регистрите по чл. 24,
ал. 1, т. 1 и 4;
2. по искане на регистрираните лица, водещи отчетност и предоставящи информация
за дейностите по отпадъците, в едномесечен
срок от прекратяване на дейността им.
Чл. 33. Информационната система протоколира чрез системни записи датата и часа
на извършването на следните действия:
1. регистрация;
2. промени в регистрацията;
3. заверяване на отчетни книги;
4. хронология на воденето на отчетните
книги;
5. генериране на отчети;
6. промяна статуса на отчетите – в процес
на попълване; подаден за одобрение; върнат
за корекция; одобрен.
Чл. 34. (1) При попълване и предоставяне
на отчетите се извършва автоматична верификация на предоставените данни от информационната система.
(2) В случаите, когато отчетът не отговаря
на верификационните правила, не може да бъде
предоставен до отстраняване на грешките.
(3) След преминаване на отчета през верификация на лицето се визуализира съобщение,
което се изпраща и по електронна поща на
адреса, посочен в регистрационния образец
или регистрационната форма, за потвърждение
за успешно предоставяне на отчета.
(4) След успешно предоставяне на отчета
лицата не могат да извършват промяна на
предоставените данни.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Водене на отчетност“ е попълване на
отчетни книги, идентификационни документи
и отчети, определени с тази наредба.
2. „Информационна система“ е съвкупност
от системен и приложен софтуер, хардуер,
мрежи и комуникации, използвани за регистриране, събиране, обработка, натрупване,
съхранение, търсене и използване на информацията от документите по чл. 3, осигуряващи
изпълнение на изискванията на Закона за
електронния документ и електронния подпис.
3. „Товародател“ е едноличен търговец или
юридическото лице, регистрирани по ЗТР,
предаващо отпадъци за транспортиране.
4. „Превозвач“ е едноличен търговец или
юридическото лице, извършващо транспортиране на отпадъци между площадките на
товародателя и товарополучателя.
5. „Товарополучател“ е едноличен търговец
или юридическото лице, приело отпадъци за
третиране.

ВЕСТНИК
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6. „Отчети“ са годишните отчети съгласно
чл. 44, ал. 6 ЗУО и информация за продуктите,
след употребата на които се образуват масово
разпространени отпадъци съгласно наредбите
по чл. 13, ал. 1 ЗУО.
7. „Отчетна книга“ е документ за водене на
отчетност, в който се записва в хронологичен
ред информация за количеството, естеството
и произхода на отпадъците, както и други
данни, определени с тази наредба.
8. „Съоръжение“ е техническо средство за
осъществявяне на една или повече дейности с
отпадъци, както и всякакви други дейности,
има техническа връзка с другите дейности
на този обект и би могло да повлияе върху
замърсяването на околната среда.
9. „Инсталация“ е система от съоръжения
за осъществявяне на дейности с отпадъци.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Наредбата се издава на основание
чл. 48, ал. 1 ЗУО.
§ 3. Наредбата влиза в сила от 3.06.2014 г.
§ 4. Указания по прилагане на наредбата
дава изпълнителният директор на ИАОС.
§ 5. Формите за регистриране по чл. 25 се
предоставят в ИАОС на хартиен и електронен
носител до изграждането на информационната
система за представянето им по електронен път.
§ 6. Документите за водене на отчетност по
тази наредба се водят единствено на хартиен
носител до изграждането на информационната система, отговаряща на изискванията
на ЗЕДЕП.
§ 7. Oтчетните книги се прошнуроват,
заверяват, като страниците им се номерират.
Отчетните книги съгласно чл. 8, ал. 1 и 2
се съхраняват на площадката, на която се
извършват дейности с отпадъци, а отчетните
книги по чл. 8, ал. 3 се съхраняват на място,
по адрес на управлението.
§ 8. Член 17, ал. 1, т. 1, ал. 3 и 4 влизат
в сила от 1 януари 2014 г. Първият годишен
отчет по чл. 17, ал. 1, т. 1 се предоставя през
2015 г. за отчетната 2014 г.
§ 9. Документите за предоставяне на информация по тази наредба се предоставят
в ИАОС единствено на хартиен носител до
изграждането на информационната система,
отговаряща на изискванията на ЗЕДЕП.
§ 10. Заверените отчетни книги по Наредба
№ 2 от 2013 г. за реда и образците, по които
се предоставя информация за дейностите
по отпадъците, както и реда за водене на
публични регистри (ДВ, бр. 10 от 2013 г.) се
водят до приключването им.
Министър:
Искра Михайлова

2

тон

Количество
образуван

3

Дата

5

ЕИК

Предаден отпадъка на

Юридическо лице/ едноличен търговец/ собствена
площадка/ страна
4

ІІ.ПРЕДАДЕН ОТПАДЪК

6

7

тон

Количество

Приложение № 1 към чл. 7, т. 1

ДЪРЖАВЕН

Забележки:
Колона 4 – попълва се името на юридическо лице или едноличен търговец или адрес на друга собствена площадка или името на страната, за която е извършен износ/ изпращане на отпадъците.
В случайте на предаване на отпадъците за износ/ изпращане извън територията на страната в колона 5 се попълва юридическото лице приело отпадъка за третиране,
Колона 6 - попълва се № на документ съгласно чл. 35 ЗУО
Колона 7 – попълва се количествата предаден отпадък, като в случай на предаване на опасен отпадък се попълва и номера и датата на идентификационния документ

1

Дата

Таблица 1
І.ОБРАЗУВАН ОТПАДЪК

Основание за притежание на отпадъка

Юридическо лице/ едноличен търговец:.........................................................
ЕИК.............:..................................
Адрес на площадката:.........................................................................................................
Община:...............................Населено място:..........................ЕКАТТЕ/на населеното място/ :.........................
Описание на основната дейност: ....................................................................................
Код на отпадъка:...........................................

Забележка: информацията по т. 1-6 се попълва в момента на завеждане на отчетната книга
т.6 - попълва се кода на отпадъка съгласно Наредбата по чл.3, ал.1 ЗУО

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Отчетна книга за образувани производствени и/или опасни отпадъци
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Юридическо лице/ едноличен търговец: .........................................................
ЕИК.............:..................................
Адрес на управлението:.........................................................................................................
Община:...............................Населено място:..........................ЕКАТТЕ/на населеното място/ :..........................
Описание на основната дейност: ....................................................................................

2

1

11

ЕИК

Основание за предаване
на отпадъка
12
13

код
14

описание

Дейност, за която е предаден

15

тон

Количество

Основание за притежание на отпадъка
7
8

тон

Количество

ВЕСТНИК

Забележки:
Колона 2 - попълва се кода на отпадъка съгласно Наредбата по чл.3, ал.1 ЗУО
Колона 3 и 4 се попълват само при приемане на ИУЕЕО и НУБА:
За прието ИУЕЕО се попълва:
Колона 3 - Категория от Приложение 1 към Наредбата за излязло от употреба електрическо и електронно оборудване
Колона 4 - 1.1 за произход от бита и наличие на маркировка; 1.2 за произход от бита и липса на маркировка; 2.1 за произход извън бита и наличие на маркировка; 2.2 за произход извън бита и липса на маркировка"
За приети НУБА се попълва:
Колона 3 - Вид на НУБА: А-автомобилни; И-индустриални; П-портативни
Колона 4 - попълва се описание на НУБА - например: оловно - кисели; никел - кадмиеви; литиеви - йонни; никел - метал хидридни; и т.н.
Колона 5 – попълва се името на юридическо лице или едноличен търговец или адрес на друга собствена площадка (при дейности по събиране и съхраняване) или физическо лице или името на страната, от която е извършен
внос/ въвеждане на отпадъка.

9

Юридическо лице/
едноличен търговец
10

Предаден отпадък

6

ЕИК

Произход на отпадъка
Юридическо лице/
едноличен търговец /
физическо лице
5

ДЪРЖАВЕН

Дата

Произход и маркировка на
ИУЕЕО/ Наименование на
НУБА
4

Специфични данни за ИУЕЕО и НУБА

Категория ИУЕЕО / Вид на
НУБА
3

28

IІ. ПРЕДАДЕН ОТПАДЪК

Код на отпадъка

Дата

Таблица 1
І.ПОЛУЧЕН ОТПАДЪК

Забележка: информацията по т. 1-5 се попълва в момента на завеждане на отчетната книга
В т.5 се посочва дейността за която се води отчетната книга: 1.събиране и транспортиране или 2,събиране и съхраняване

1.
2.
3.
4.
5.

Отчетна книга за събиране и транспортиране или за събиране и съхраняване (оползотворяване с код R13 по смисъла на Приложение 2 от
ЗУО и/или обезвреждане с код D15 по смисъла на Приложение 1 от ЗУО)

Приложение № 2 към чл. 7, т. 2 и 3

С Т Р.
БРОЙ 51

3

ЕИК

Основание за притежание на отпадъка
4
5

6

Приключила процедура за основно охарактеризиране (да/не)

Клет
ка

8

Количество депониран отпадък
тон
7

9

Участък

10

Особености
на депото/
клетката

2

1

3

Участък
4

Особености на запръстяването

ВЕСТНИК

Забележки:
Колони 2 и 3 се попълват само при запръстяване на клетка и/ или участък
Колона 2 – попълва се: О- клетка за опасни; Н- клетка за неопасни ; И- клетка за инертни
Колона 3 – попълва се: 1- участък за опасни; 2- участък за неопасни; 3- участък за инертни

Клетка

Дата

Таблица 2
ІІ.ЗАПРЪСТЯВАНЕ

Забележки:
Колона 2 – попълва се името на юридическо лице или едноличен търговец или физическо лице.
В случай на произход на отпадъка от физически лица в Колона 2 се записва „физическо лице“ и Колона 3 не се попълва
Колона 4 - попълва се № на документ съгласно чл. 35 ЗУО или лице, при чиято дейност се образува отпадъка; в случай на предаване на опасен отпадък се попълва и номера и датата на идентификационния документ
Колона 5 - попълва се кода на отпадъка съгласно Наредбата по чл.3, ал.1 ЗУО
Колони 8 и 9 се попълват само при наличие на клетка и/ или участък
Колони 8 – попълва се: О- клетка за опасни; Н- клетка за неопасни; И- клетка за инертни
Колони 9 – попълва се: 1- участък за опасни; 2- участък за неопасни; 3- участък за инертни

2

Юридическо лице/ едноличен
търговец / физическото лице

Произход на отпадъка

Приложение № 3 към чл. 7, т. 4

ДЪРЖАВЕН

1

Дата

Таблица 1
І.ДЕПОНИРАНИ ОТПАДЪЦИ
Код на отпадъка

Клас на депото: ................................................

Забележка: информацията по т. 1-6 се попълва в момента на завеждане на отчетната книга

6.

/регионално, общинско, на юридическо лице/

Юридическо лице/ едноличен търговец:.........................................................
ЕИК:..............................................
Адрес на площадката:........................................................................................
Община:...............................Населено място:..........................ЕКАТТЕ/на населеното място/ :..........................
Вид на депото:.....................................................

1.
2.
3.
4.
5.

Отчетна книга за депа за отпадъци

В случай на произход на отпадъка от друга страна в Колона 5 се попълва наименованието на страната, в Колона 6 се попълва юридическото лице, от което се получава отпадъка.
В случай на произход на отпадъка от физически лица в Колона 5 се попълвава „физическо лице“, а Колона 6 не се попълва.
Колона 7- 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 като изрично се упоменава
произхода на отпадъка – 1.от бита или 2.извън бита, освен в случайте когато отпадъка се получава от лице извършващо дейности по събиране и транспортиране или събиране и съхраняване на отпадъци
Колона 10 – попълва се името на юридическо лице или едноличен търговец или адрес на друга собствена площадка (при дейности по събиране и съхраняване) или името на страната, за която е извършен износ/ изпращане на
отпадъка или лощадка, определена от съответните власти, на която се извършват дейности по натрупване на предварително събрани ОЧЦМ с цел подготвяне за транспортиране с кораб или влак.
В случаите на предаване на отпадъци за друга страна в Колона 10 се попълва наименованието на страната, в Колона 11 се попълва юридическото лице, на което се предава отпадъка.
Колона 12 - попълва се № на документ съгласно чл. 35 ЗУО или № на търговец на отпадъци от регистъра на търговеците и брокерите на отпадъци.
Колони 13 – попълва се дейността съгласно Приложение 1 към §1, т.11 и Приложение 2 към §1, т. 13 ЗУО
Колона 14 – попълва се описание на дейността по третиране (напр. балиране, шредиране, разкомплектоване и т.н.)

БРОЙ 51
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Специфични данни за ИУЕЕО и НУБА
Категория ИУЕЕО Произход и маркировка
/ Вид НУБА
на ИУЕЕО/ Тип на НУБА в зависимост от химичния им състав
2
3
4

Дата

Произход на отпадъка
Юридическо лице/ еднолиЕИК
чен търговец / физическо
лице/ собствена площадка/
страна
5
6
7

8

Количество
тон

ДЪРЖАВЕН

Забележки:
Колона 1 - попълва се кода на отпадъка съгласно Наредбата по чл.3, ал.1 ЗУО и вида на отпадъка (напр. мед, алуминий, олово, цинк и т.н.)
Колона 2 и 3 се попълват само при приемане на ИУЕЕО и НУБА
За прието ИУЕЕО се попълва:
Колона 2 - Категория от Приложение 1 към Наредбата за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване
Колона 3 - 1.1 за произход от бита и наличие на маркировка; 1.2 за произход от бита и липса на маркировка; 2.1 за произход извън бита и наличие на маркировка; 2.2 за произход извън бита и липса на маркировка
За приети НУБА се попълва:
Колона 2 - Вид на НУБА: А-автомобилни; И-индустриални; П-портативни
Колона 3 - попълва се типа на НУБА, например оловно-кисели; никел кадмиеви; алкални и т.н.
За дейности с ОЧЦМ не се попълват колони 2 и 3
Колона 5 – попълва се името на юридическо лице или едноличен търговец или адрес на друга собствена площадка или физическо лице или името на страната, от която е извършен внос/ въвеждане на отпадъка.
В случай на произход на отпадъка от друга страна в Колона 5 се попълва наименованието на страната, в Колона 6 се попълва юридическото лице, от което се получава отпадъка.
В случай на произход на отпадъка от физически лица в Колона 5 се попълвава „физическо лице“, а Колона 6 не се попълва.
Колона 7 - 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, или вида и дата на сертификата/декларацията за произход на ОЧЦМ, като изрично се упоменава произхода на отпадъка – 1.от бита или 2.извън бита, освен в случайте когато отпадъка се получава от лице извършващо дейности по събиране и транспортиране или събиране и съхраняване на отпадъци

1

Код на
отпадъка

ІІ.ПОЛУЧЕН ОТПАДЪК

30

Таблица 1
І.ОТПАДЪК
Основание за
притежание на
отпадъка

Отчетна книга за оползотворяване и/или обезвреждане (с изключение на депониране) на отпадъци

Юридическо лице/ едноличен търговец: .........................................................
ЕИК................................................
Адрес на площадката:.........................................................................................................
Община:...............................Населено място:..........................ЕКАТТЕ/на населеното място/:..........................
Описание на основната дейност: ....................................................................................
Описание на инсталацията.........................................
Операции по третиране Код: ..................................
Описание на операцията по третиране...............................................................................................

Забележка: информацията по т. 1-7 се попълва в момента на завеждане на отчетната книга
т.7 и 8 – попълват се дейностите и наименованията съгласно Приложение 1 към §1, т.11 и Приложение 2 към §1, т. 13 ЗУО

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Приложение № 4 към чл. 7, т. 5 и 8

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 51

2

1

3

Категория
ИУЕЕО / Вид
НУБА

Произход и маркировка на ИУЕЕО/ Тип на
НУБА в зависимост от
химичния им състав
4

Специфични данни за ИУЕЕО и НУБА

5

код

6

описание

Дейност

7

тон

Количество

2

3

4

Специфични данни за ИУЕЕО и НУБА
Произход и маркировка на ИУЕКатегория ИУЕЕО
ЕО/ Тип на НУБА в зависимост от
химичния им състав
5

Описание на
отпадъка

6

тон

Количество

ВЕСТНИК

Забележки:
Колона 2 - попълва се кода на отпадъка съгласно Наредбата по чл.3, ал.1 ЗУО
Колона 3 и 4 се попълват само при образуване на отпадъци от третиране на ИУЕЕО и НУБА
За образуване на отпадъци от третиране на ИУЕЕО се попълва:
Колона 3 - Категория от Приложение 1 към Наредбата за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване
Колона 4 - 1.1 за произход от бита и наличие на маркировка; 1.2 за произход от бита и липса на маркировка; 2.1 за произход извън бита и наличие на маркировка; 2.2 за произход извън бита и липса на маркировка
За образуване на отпадъци от третиране на НУБА се попълва:
Колона 3 – не се попълва
Колона 4 - попълва се типа на НУБА, например оловно-кисели; никел кадмиеви; алкални и т.н.
За дейности с ОЧЦМ не се попълват колони 3 и 4
Колона 5 – попълва се вида на отпадъка

1

Дата

Код на отпадъка

ДЪРЖАВЕН

Таблица 3
IV. ОБРАЗУВАНИ ОТПАДЪЦИ ОТ ТРЕТИРАНЕ

Забележки:
Колона 2 - попълва се код на отпадъка съгласно Наредбата по чл.3, ал.1 ЗУО и вида на отпадъка (напр. мед, алуминий, олово, цинк и т.н.)
Колона 3 и 4 се попълват само при третиране на ИУЕЕО и НУБА
За третирано ИУЕЕО се попълва:
Колона 3 - Категория от Приложение 1 към Наредбата за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване
Колона 4 - 1.1 за произход от бита и наличие на маркировка; 1.2 за произход от бита и липса на маркировка; 2.1 за произход извън бита и наличие на маркировка; 2.2 за произход извън бита и липса на маркировка
За третирани НУБА се попълва:
Колона 3 - Вид на НУБА: А-автомобилни; И-индустриални; П-портативни
Колона 4 - попълва се типа на НУБА, например оловно-кисели; никел кадмиеви; алкални и т.н.
За дейности с ОЧЦМ не се попълват колони 3 и 4
Колони 5 – попълва се дейността съгласно Приложение 1 към §1, т.11 и Приложение 2 към §1, т13 ЗУО
Колона 6 – попълва се описание на дейността по третиране (напр. балиране, шредиране, разкомплектоване и т.н.)

Код на
отпадъка

Дата

Таблица 2
IIІ. ТРЕТИРАН ОТПАДЪК

БРОЙ 51
С Т Р. 3 1   

2

1

3

Категория
ИУЕЕО
4

Произход и маркировка
на ИУЕЕО/ Тип на НУБА
в зависимост от химичния им състав
5

Юридическо лице/
едноличен търговец /
собствена площадка/
страна
6

ЕИК

Предаден отпадък на

7

Основание за
притежание на
отпадъка
8

9

Дейност за която е
предаден
код
описание

10

тон

Количество

32

Забележки:
Колона 2 - попълва се кода на отпадъка съгласно Наредбата по чл.3, ал.1 ЗУО и вида на отпадъка (напр. мед, алуминий, олово, цинк и т.н.)Колона 3 и 4 се попълват само при предаване на отпадъци от ИУЕЕО и НУБА
За предаване на отпадъци ИУЕЕО се попълва:
Колона 3 - Категория от Приложение 1 към Наредбата за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване
Колона 4 - 1.1 за произход от бита и наличие на маркировка; 1.2 за произход от бита и липса на маркировка; 2.1 за произход извън бита и наличие на маркировка; 2.2 за произход извън бита и липса на маркировка
За предаване на отпадъци от НУБА се попълва:
Колона 3 – не се попълва
Колона 4 - попълва се типа на НУБА, например оловно-кисели; никел кадмиеви; алкални и т.н.
За дейности с ОЧЦМ не се попълват колони 3 и 4
Колона 5 – попълва се името на юридическо лице или едноличен търговец или адрес на друга собствена площадка или името на страната, за която е извършен износ/ изпращане на отпадъка или лощадка, определена от съответните власти, на която се извършват дейности по натрупване на предварително събрани ОЧЦМ с цел подготвяне за транспортиране с кораб или влак..
В случаите на предаване на отпадъци за друга страна в Колона 5 се попълва наименованието на страната, в Колона 6 се попълва юридическото лице, на което се предава отпадъка.
Колона 7 - попълва се № на документ съгласно чл. 35 ЗУО или № на търговец на отпадъци от регистъра на търговеците и брокерите на отпадъци .
Колони 8 – попълва се дейността съгласно Приложение 1 към §1, т.11 и Приложение 2 към §1, т13 ЗУО
Колона 9 – попълва се описание на дейността по третиране (напр. балиране, шредиране, разкомплектоване и т.н.)
При предаване на компоненти за повторна употреба, колона 8 не се попълва , а в колона 9 се записва "повторна употреба"

Код на отпадъка

Дата

Специфични данни за ИУЕЕО и НУБА

Таблица 4
V. ПРЕДАДЕНИ ОТПАДЪЦИ

С Т Р.
ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК
БРОЙ 51

2

1

Юридическо лице/ едноличен търговец /страна
9

10

ЕИК

Основание за притежаване на
отпадъка
11
12

тон

Количество

5

ЕИК

Произход на отпадъка

7

тон

Количество

Забележка:
Колона 4 – попълва се името на юридическо лице или едноличен търговец или името на страната, от която е извършен внос/ въвеждане на отпадъка.
В случай на произход на отпадъка от друга страна в Колона 4 се попълва наименованието на страната, в Колона 5 се попълва юридическото лице, от което се получава отпадъка.
Колона 6 - 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
Колона 9 – попълва се името на юридическо лице или едноличен търговец или името на страната, за която е извършен износ/ изпращане на отпадъка или лощадка, определена от съответните власти, на която се извършват
дейности по натрупване на предварително събрани ОЧЦМ с цел подготвяне за транспортиране с кораб или влак..
В случаите на предаване на отпадъци за друга страна в Колона 9 се попълва наименованието на страната, в Колона 10 се попълва юридическото лице, на което се предава отпадъка.
Колона 11 - попълва се № на документ съгласно чл. 35 ЗУО или № на търговец/ брокер на отпадъци от регистъра на търговеците и брокерите на отпадъци или нотификация по Регламент 1013/2006 (ЕО) или Приложение VII
по Регламент 1013/2006 (ЕО)

8

Юридическо лице/ едноличен
търговец / страна
4

Прeдаден отпадък

3

Дата

ІІ.ПОЛУЧЕН ОТПАДЪК

ДЪРЖАВЕН

Дата

IІI. ПРЕДАДЕН ОТПАДЪК

Описание

Код на
отпадъка

Таблица 1
І.ОТПАДЪК
Основание за притежание на
отпадъка
6

Юридическо лице/ едноличен търговец: .........................................................
ЕИК...............................................
Адрес на управлението:.........................................................................................................
Община:...............................Населено място:..........................ЕКАТТЕ/на населеното място/ :..........................
Описание на основната дейност: ....................................................................................

Забележка: информацията по т. 1-5 се попълва в момента на завеждане на отчетната книга
В т.5 се посочва дейността за която се води отчетната книга: 1.търговец на отпадъци или 2,брокер на отпадъци

1.
2.
3.
4.
5.

Отчетна книга за търговците или брокерите на отпадъци

Приложение № 5 към чл. 7, т. 6

БРОЙ 51
ВЕСТНИК
С Т Р. 3 3   

Юридическо лице/ едноличен търговец: .........................................................
ЕИК:...............................................
Адрес на управлението:.........................................................................................................
Община:...............................Населено място:..........................ЕКАТТЕ/на населеното място/ :..........................
Описание на основната дейност: ....................................................................................

9

10

ЕИК

Предаден отпадък

11

12

13

Дейност за която е
предаден
код
описание

5

Сертификат/ декларация за
произход

Основание за притежаване
на отпадъка

Юридическо лице/ едноличен търговец / физическо лице / собствена
площадка
4

Произход на отпадъка

14

тон

Количество

Дата на издаване на сертификата / декларацията
за произход
6

7

тон

Количество

ВЕСТНИК

Забележка:
Колона 1 - попълва се кода на отпадъка съгласно Наредбата по чл.3, ал.1 ЗУО
Колона 2 – посочва се вида на отпадъка (напр.-мед, алуминий, олово, цинк и т.н.) , като изрично се упоменава произхода на отпадъка – 1.от бита или 2.извън бита, освен в случайте когато отпадъка се получава от лице извършващо дейности по събиране и транспортиране или събиране и съхраняване на отпадъци
Колона 4 – попълва се името на юридическо лице или едноличен търговец или адрес на друга собствена площадка (при дейности по събиране и съхраняване) или физическо лице или името на страната, от която е извършен
внос/ въвеждане на отпадъка..
В случай на произход на отпадъка от друга страна в Колона 4 се попълва наименованието на страната и юридическото лице, от което се получава отпадъка.
Колона 5 – посочва се вида на съответния документ
В случай на произход на отпадъка от физически лица в Колона 4 се попълвава „физическо лице“, а Колона 5 се попълва декларацията за произход

8

Дата

3

Юридическо лице/ едноличен търговец / собствена
площадка/ страна

2

1

Дата

ДЪРЖАВЕН

IIІ. ПРЕДАДЕН ОТПАДЪК

Описание на отпадъка

IІ.ПОЛУЧЕН ОТПАДЪК

34

Код на отпадъка

Таблица 1
I.ОТПАДЪК

Забележка: информацията по т. 1-5 се попълва в момента на завеждане на отчетната книга
т.5 се посочва дейността за която се води отчетната книга: 1.събиране и транспортиране или 2,събиране и съхраняване

1.
2.
3.
4.
5.

Отчетна книга за събиране и транспортиране или за събиране и съхраняване (оползотворяване с код R13 по смисъла на Приложение 2
към §1, т. 13 от ДР на ЗУО) на отпадъци от черни и цветни метали

Приложение № 6 към чл. 7, т. 7 и 8

С Т Р.
БРОЙ 51

/на населеното място/

2

1

2

3

тон
4

Предадени
тон
6

Приети
тон
5

4

ЕКАТТЕ

Адрес на площадката

тон
7

Налични към 31 декември
на отчетната година

5

ВЕСТНИК

Забележки:
Колона 1 - попълва се номера на площадката от т. II.
Колона 2 - попълва се код на отпадъка съгласно наредбата по чл.3, ал.1 ЗУО
Колона 3 – посочва се наименованието на отпадъка, съгласно наредбата по чл.3, ал.1 ЗУО

1

Налични към 1
Номер
Код на Наименование на януари на отчетната година
площадката отпадъка
отпадъка

III. КОЛИЧЕСТВЕНИ ДАННИ

3

Населено място

ДЪРЖАВЕН

Забележки:
Колона 4 - попълва се ЕКАТТЕ на населеното място

Община

Номер на
площадката

II. СПИСЪК И МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА ПЛОЩАДКИТЕ НА ЮРИДИЧЕСКОТО ЛИЦЕ

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

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

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

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

I. ДАННИ ЗА ЮРИДИЧЕСКОТО ЛИЦЕ:

Приложение № 7 към чл. 15, ал. 4
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА СЪБИРАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ЧЕРНИ И ЦВЕТНИ МЕТАЛИ
ЗА .............. ГОДИНА

В случай на произход на отпадъка от друго юридическо лице/ едноличен търговец или друга собствена площадка, които не са генератори на отпадъка в Колона 5 се записва ЕИК на юридическото лице/едноличния търговец
или адрес на другата площадка, а Колона 6 не се попълва.
Колона 9 – попълва се името на юридическо лице или едноличен търговец или адрес на друга собствена площадка (при дейности по събиране и съхраняване) или името на страната, за която е извършен износ/ изпращане на
отпадъка или лощадка, определена от съответните власти, на която се извършват дейности по натрупване на предварително събрани ОЧЦМ с цел подготвяне за транспортиране с кораб или влак..
В случаите на предаване на отпадъци за друга страна в Колона 9 се попълва наименованието на страната, а в Колона 10 се попълва юридическото лице, на което се предава отпадъка.
Колона 11 - попълва се № на документ съгласно чл. 35 ЗУО или № на търговец на отпадъци от регистъра на търговеците и брокерите на отпадъци.
Колони 12 – попълва се дейността съгласно Приложение 1 към §1, т.11 и Приложение 2 към §1, т.13 ЗУО
Колона 13 – попълва се описание на дейността по третиране (напр. балиране, шредиране, разкомплектоване и т.н.)

БРОЙ 51
С Т Р. 3 5   

Юридическо
лице/ едноличен търговец

3

Код на отпадъка

2
4

ЕИК
5

Основание за
притежание
на отпадъка
тон
6

Количество

2

1

3

Юридическо
лице/ едноличен търговец
4

ЕИК
5

Основание за притежание на отпадъка
тон
6

Количество

Дата:..........................

/на лице с представителна власт/

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

Други бележки: ......................................................
/длъжност, подпис и печат/

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

ДЪРЖАВЕН

Забележки:
Колона 1 - попълва се номера на площадката от т. II
Колона 2 – попълва се код на отпадъка, съгласно наредбата по чл.3, ал.1 ЗУО
Колона3 – попълва се името на юридическо лице или едноличен търговец или адрес на друга собствена площадка или името на страната, за която е извършен износ/ изпращане на отпадъка.
В случай на предаване на отпадъка за друга страна в Колона 3 се попълва наименованието на страната, а в колона 4се попълва юридическото лице, на което се предава отпадъка.
Колона 5 – попълва се № на документ съгласно чл. 35 ЗУО

Код на отпадъка

V. СПИСЪК НА ЛИЦАТА, НА КОИТО СА ПРЕДАДЕНИ ОТПАДЪЦИТЕ

Забележки:
Колона 1 - попълва се номера на площадката от т. II.
Колона 2 – попълва се код на отпадъка, съгласно наредбата по чл.3, ал.1 ЗУО
Колона 3 – попълва се името на юридическо лице или едноличен търговец или адрес на друга собствена площадка или физическо лице или името на страната, от която е извършен внос/ въвеждане на отпадъка.
В случай на произход на отпадъка от друга страна в Колона 3 се попълва наименованието на страната, а в колона 4се попълва юридическото лице, от което се получава отпадъка.
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. като изрично се упоменава
произхода на отпадъка – 1.от бита или 2.извън бита, освен в случайте когато отпадъка се получава от лице извършващо дейности по събиране и транспортиране или събиране и съхраняване на отпадъци
В случай на произход на отпадъка от физически лица в Колона 3 се попълвава „физическо лице“, а Колона 4 не се попълва

1

Номер на
площадката

IV. СПИСЪК НА ЛИЦАТА, ОТ КОИТО СА ПРИЕТИ ОТПАДЪЦИТЕ
36

Номер на
площадката

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 51

БРОЙ 51

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 7   

Приложение № 8 към чл. 12, ал. 1
РАЗДЕЛ А

ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ №...........

ТОВАР
Код на отпадъка: ......................... Наименование на отпадъка .............................................................
/попълват се код и наименованието на отпадъка, съгласно наредбата по чл.3, ал.1 ЗУО /

Произход: .......................... .......................... .......................... .......................... ..........................
/попълва се произходът на отпадъка по технологичен процес/

Свойства, които определят отпадъка като опасен: .......................... .......................... ..........................

/попълва се цифровият знак на опасните свойства на отпадъка, съгласно Приложение № 2 на Наредба по чл.3, ал.1 ЗУО/

ООН номер: .......................... клас: ................................ шифър: ..........................
/попълва се идентификационен номер и клас по ООН/

Международен документ, по който се извършва превозът - ADR / RID / IMDG - code / ICAO
/излишното се зачертава/

Количество: ..........................тон.......................... м3
Товарът се предава от предприятието:
/маркира се с "Х" само едно от посочените/

при чиято дейност се образува отпадъка
извършило междинни операции по третиране

ТОВАРОДАТЕЛ
Юридическо лице/ едноличен търговец: .......................... .......................... ..................ЕИК:.........................................
Адрес: .......................... .......................... .......................... .......................... ...............................
Основание за притежание на отпадъка:.......................... .......................... .......................... ................
/ попълва се № на документ съгласно чл. 35 ЗУО или лице, при чиято дейност се образува отпадъка /

Лице за контакти: .......................... .......................... .......................... тел./факс: ..........................
"Удостоверявам, че товарът се допуска до превоз за съответния вид транспорт, неговото състояние отговаря на всички
изисквания по отношение на опаковка, маркировка, етикетиране и обозначение, и превозвачът е уведомен за характера
на товара и необходимите предпазни мерки."
Трите имена:..............................................................
.............................................................
/на лице с представителна власт или пълномощник/

Дата:..........................

/длъжност, подпис/

РАЗДЕЛ Б
ПРЕВОЗВАЧ
Юридическо лице/ едноличен търговец: .......................... .......................... ......................ЕИК:........................................
Адрес: .......................... .......................... .......................... .......................... ..........................
Основание за притежание на отпадъка: .......................... .......................... ..........................
/ попълва се № на документ съгласно чл. 35 ЗУО /

Лице за контакти: .......................... .......................... .......................... тел./факс: ..........................
Превозно средство вид: .......................... .......................... рег.№ .......................... ..........................
Опаковка на товара:
да
не Вид на опаковката:
контейнер
чували
/маркира се с "Х" наличието и видът на опаковка/
варели
друга /опишете/...................
Маршрут на движение: .......................... .......................... .......................... ..........................
"Удостоверявам, че товарът е в състояние, отговарящо на предписанията, и информацията в раздел А е вярна."
Трите имена:..............................................................
.............................................................
/на лице с представителна власт/

Дата:..........................

/длъжност, подпис/

РАЗДЕЛ В
ТОВАРОПОЛУЧАТЕЛ
Товарът се приема за:
/маркира се с "Х" само едно от посочените/

оползотворяване/ обезвреждане
извършване само на междинни операции с отпадъка

Юридическо лице/ едноличен търговец: .......................... .......................... ........................ЕИК:.......................................
Адрес: .......................... .......................... .......................... .......................... ..........................
Основание за притежание на отпадъка: .......................... .......................... ..........................
/ попълва се № на документ съгласно чл. 35 ЗУО /

Лице за контакти: .......................... .......................... .......................... тел./факс: ..........................
"Удостоверявам, че товарът, описан в раздел А, е доставен с превозно средство ....................................................
рег.№ ....................... на дата ........................ в ................. часа и същият отговаря на изискванията за приемане"
Трите имена:..............................................................
.............................................................
/на лице с представителна власт/

Дата:..........................

/длъжност, подпис/

ЗАБЕЛЕЖКИ
/в случай на повече от един превозвач в това поле се попълват всички данни от раздел Б за всеки следващ, както и всякакви други бележки от участниците в транспортирането/

опасен

4. Произход: ...........................................................

/описва се произходът по технологичен процес/

ПОПЪЛВА СЕ САМО ЗА ОПАСЕН ОТПАДЪК
6. Наименование: ......................................

производствен

H ........

H .........

тон
2

тон
1

Третиран на
площадката (в
т.ч. и подготовка за третиране)
тон
3

4

Описание на третирането
тон
5

Предаден
тон
6

Наличен към
31 декември на
отчетната година
7

Срок за
съхранение

Забележки:
Колона 2 – попълва се общо образуваното количество през отчетната година
Колона 3 – попълва се количеството третиран отпадък на площадката (в т.ч и от дейността по подготовка преди оползотвораване/ обезвреждане)
Колона 5 – описва се дейността по третиране
Колона 5 – попълва се общото количество предаден отпадък за последващо третиране
Колона 7 – попълва се съответно: 1 – до 1 година; 2 -от 1 до 3 години; 3 - над 3 години

Образуван

Наличен към
01 януари на
отчетната
година

III. КОЛИЧЕСТВА ОТПАДЪКII. КОЛИЧЕСТВА ОТПАДЪК

H .........

/попълва се цифровият знак на опасните свойства на отпадъка съгласно приложение № 2
на Наредба по чл.3 ЗУО; при повече от едно свойство се попълват съответните полета/

8. Свойства, които определят отпадъка като опасен:

ДЪРЖАВЕН

Базелската
конвенция за контрол на трансграничното движение на опасни отпадъци и тяхното обезвреждане/

7. Шифър на групата: Y .................
/попълва се цифровият знак от шифъра на групата съгласно Приложение № I на

/попълват се код и наименованието на отпадъка съгласно Приложение № VIII и IX на Базелската конвенция за контрол на трансграничното движение на опасни отпадъци и тяхното обезвреждане/

5. Код: ......................................

/маркира се с "Х" само едно от посочените/

3. Вид на отпадъка:

/попълват се код и наименованието на отпадъка, съгласно наредбата по чл.3, ал.1 ЗУО/

1. Код: ...................................... 2. Наименование: ............................................................................
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II. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОТПАДЪКА

Площадка №: ......................................
Адрес на площадката: .............................................................................................................
Телефон за контакти:........................... Лице за контакти:...............................................
имейл:............................................................................

/на населеното място/

Местоположение на обекта:
Община:......................... Населено място:...................... ЕКАТТЕ :...........................

/на населеното място/

Юридическо лице/ едноличен търговец:.................................................. ЕИК:...............................................
Адрес на управлението:
Община:......................... Населено място:...................... ЕКАТТЕ :.............................. Адрес:
...........................................................................................................................

I.ДАННИ ЗА ЮРИДИЧЕСКОТО ЛИЦЕ

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ОБРАЗУВАНИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ ИЛИ ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ
ЗА ........... ГОДИНА

Приложение № 9 към чл. 13

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 51

Основание за притежание на отпадъка
3

ЕИК

2

4

Количество
тон

Дата:..........................

/на лице с представителна власт/

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

Други бележки: ............................................................
/длъжност, подпис и печат/

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

Забележки:
Колона 1 – попълва се наименование - при предавна на друго юридическо лице; номера на площадката – при предаване на други собствени площадки; наименванието на страната – при износ/ изпращане
Колона 2 – попълва се ЕИК, само когато количеството е предадено на друго юридическо лице
Колона 3 - попълва се № на документ съгласно чл. 35 ЗУО или № на търговец на отпадъци от регистъра на търговеците и брокерите на отпадъци
Колона 4 – попълва се предаденото количество на съответното юридическо лице/ площадка/ страна

Юридическо лице/
едноличен търговец
/площадка/страна
1

IV. ПРЕДАДЕН ОТПАДЪКII.

БРОЙ 51
ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК
С Т Р. 3 9   

2

1

3

Код на отпадъка
4

Описание
на отпадъка
5

Произход
тон
6

Количество

2

1

Юридическо лице/ едноличен
търговец
3
4

ЕИК
5

Основание за притежание на отпадъка
6

тон

Количество

Колона 1 и 2 – попълват се код и наименование 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, като изрично се упоменава произхода на отпадъка – 1.от бита или 2.извън бита , освен в случайте когато отпадъка се получава от лице извършващо дейности по събиране и транспортиране или събиране и съхраняване на отпадъци или № на търговец на отпадъци от регистъра на търговеците и брокерите на отпадъци

Наименование
на отпадъка

Код на отпадъка

ДЪРЖАВЕН

Колона 1 и 2– попълва се име и ЕИК наОбщината от чиято територия е приет за транспортиране отпадъка
Колона 3 – попълва се код на отпадъка, съгласно наредбата по чл.3, ал.1 ЗУО
Колона 4 – попълва се описание на отпадъка
Колона 5 – попълва се произход на отпадъка 1 от бита или 2 извън бита, освен в случайте когато отпадъка се получава от лице извършващо дейности по събиране и транспортиране или събиране и съхраняване на отпадъци

ЕИК

Община
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II.ПРОИЗХОД НА ОТПАДЪЦИТЕ

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

/на населеното място/

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

/попълва се № на документа и дата на издаване/

Юридическо лице/ едноличен търговец:.............................................
ЕИК:.............................................
Документ по чл. 35 ЗУО № .............................................дата...........................

I. ДАННИ ЗА ЮРИДИЧЕСКОТО ЛИЦЕ:

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА СЪБИРАНЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИ И/ИЛИ ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ
ЗА ............. ГОДИНА

Приложение № 10 към чл. 14, т. 1

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 51

2

1

3

ЕИК
4

Основание за притежание на отпадъка
5

тон

Количество

Дата:..........................

/на лице с представителна власт/

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

Други бележки:.........................................................
/длъжност, подпис и печат/

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

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

Юридическо лице/ едноличен
търговец

Код на отпадъка

III. ПРЕДАДЕНИ ОТПАДЪЦИ

БРОЙ 51
ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК
С Т Р. 4 1   

2

1

2

1

3

Код на
отпадъка

4

Наименование
на отпадъка
тон
5

Събрани
дейност
6

тон
7

Предадени за оползотворяване

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, ал4 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 3и 4 - попълва се код и наименование на отпадъка, съгласно наредбата по чл.3, ал.1 ЗУО
Колона 6 и 8 – попълва се дейноста съгласно Приложение 1 към §1, т.11 и Приложение 2 към §1, т13 ЗУО/

Произход

Община

4

Район

дейност
8

тон
9

Предадени за обезвреждане

ДЪРЖАВЕН

III. ПРОИЗХОД НА ОТПАДЪЦИТЕ

3

ЕКАТТЕ

Забележки:
Колона 3 – попълва се ЕКАТТЕ на населеното място

Населено място

Община
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II. ОБСЛУЖВАНИ ТЕРИТОРИИ/ ПЛОЩАДКИ

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

/на населеното място/

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

/попълва се № на документа и дата на издаване/

Юридическо лице/ едноличен търговец:............................................. ЕИК:.............................................
Документ по чл. 35 ЗУО № ............................................. дата:...........................

I. ДАННИ ЗА ЮРИДИЧЕСКОТО ЛИЦЕ:

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

Приложение № 11 към чл. 14, т. 2

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 51

2

1

Основание за
притежание
на отпадъка
3
населено място
4

ЕКАТТЕ
5

Местонахождение
тон
6

Количества

Дата:..........................

/на лице с представителна власт/

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

Други бележки: ..................................................................
/длъжност, подпис и печат/

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

7

Код на отпадъка

Забележки:
Колона 3 – попълва се № на документ съгласно чл. 35 ЗУО или № на търговец на отпадъци от регистъра на търговеците 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 – описва се дейността по третиране на отпадъка

ЕИК

Юридическо лице/
едноличен търговец

IV. СПИСЪК НА СЪОРЪЖЕНИЯТА, НА КОИТО СЕ ПРЕДАВАТ ОТПАДЪЦИ

8

Дейност по
третиране

БРОЙ 51
ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК
С Т Р. 4 3   

2

1

2

3

тон
4

Предадени
тон
6

Приети
тон
5

4

ЕКАТТЕ

Забележки:
Колона 1 - попълва се номера на площадката от т.I.1
Колона 2 и 3- попълва се код и наименование на отпадъка съгласно наредбата по чл.3, ал.1 ЗУО

1

Налични към 1
Номер
Код на Наименование на януари на отчетната година
площадката отпадъка
отпадъка

3

Населено място

Адрес на площадката

тон
7

Налични към 31 декември
на отчетната година

5

ДЪРЖАВЕН

III. КОЛИЧЕСТВЕНИ ДАННИ

Забележки:
Колона 4 - попълва се ЕКАТТЕ на населеното място

Община

Номер на
площадката

Адрес на управлението:
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II. СПИСЪК И МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА ПЛОЩАДКИТЕ НА ЮРИДИЧЕСКОТО ЛИЦЕ

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

/на населеното място/

Документ по чл. 35 ЗУО:.....................................................
Община:............................. Населено място:..............................ЕКАТТЕ :..............................

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

I. ДАННИ ЗА ЮРИДИЧЕСКОТО ЛИЦЕ

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА СЪБИРАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИ И/ИЛИ ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ
ЗА ................... ГОДИНА:

Приложение № 12 към чл. 15, ал. 1

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 51

3

2
4

Основание за притежание на отпадъка
5

Код на отпадъка

6

тон

Количество

5

Дата:..........................

/на лице с представителна власт/

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

Други бележки: ..............................................................
/длъжност, подпис и печат/

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

Забележки:
Колона 1 - попълва се номера на площадката от т.I.1
При предаване на отпадъци на собствени площадки на фирмата в колона 2 се записва номера и адреса на площадката (от Таблица 1, т.I.1), а колона 3 не се попълва
При предаване на отпадъци на друга страна в колона 2 се записва страната, а колона 3 не се попълва
Колона 4 - попълва се № на документ съгласно чл. 35 ЗУО или № на търговец на отпадъци от регистъра на търговеците и брокерите на отпадъци
Колона 5 - попълва се код на отпадъка съгласно наредбата по чл.3, ал.1 ЗУО

4

ДЪРЖАВЕН

3

6

Количество

тон

Код на отпадъка

2

Основание за притежание на отпадъка

1

ЕИК

Юридическо лице/ едноличен търговец / номер
на собствена площадка
/страна

IV.Б КОЛИЧЕСТВО НА ПРЕДАДЕНИТЕ ОТПАДЪЦИ

Забележки:
Колона 1 - попълва се номера на площадката от т.I.1
Информацията за отпадъци получени директно от физически лица, се записва на един ред, като в колона 2 се записва "физически лица", а колона 3 не се попълва
При приемане на отпадъци от собствени площадки на фирмата в колона 2 се записва номера и адреса на площадката (от Таблица 1, т.I.1), а колона 3 не се попълва
При приемане на отпадъци от друга страна в колона 2 се записва страната, а колона 3 не се попълва
Колона 4 - попълва се № на документ съгласно чл. 35 ЗУО или лице, при чиято дейност се образува отпадъка, като изрично се упоменава произхода на отпадъка – 1.от бита или 2.извън бита, освен в случайте когато отпадъка
се получава от лице извършващо дейности по събиране и транспортиране или събиране и съхраняване на отпадъци или № на търговец на отпадъци от регистъра на търговеците и брокерите на отпадъци
Колона 5 - попълва се код на отпадъка съгласно наредбата по чл.3, ал.1 ЗУО

1

ЕИК

Юридическо лице/ едноличен търговец
/физическо лице/ номер
на собствена площадка/
страна

IV.А КОЛИЧЕСТВО НА ПРИЕТИТЕ ОТПАДЪЦИ

Номер на
площадката

Номер на площадката

БРОЙ 51
ВЕСТНИК
С Т Р. 4 5   

2

1

3

Населено място

4

ЕКАТТЕ
5

2

1

3

Документ съгласно
чл.81 ЗУО

4

Вид на НУБА

Забележка: Колона 4 попълва се едно от следните: 1 - портативни; 2 - автомобилни; 3 – индустриални.

ЕИК

Име на индивидуалиста/
организация по оползотворяване

тон
5

Количество
НУБА

ДЪРЖАВЕН

2.Данни за лицето от името и за сметка, на което са събрани НУБА за изпълнение целите по събиране:

Забележки: попълват се всички площадки, за които фирмата има разрешена дейност за НУБА, с код R13 по смисъла на Приложение II ЗУО
Колона 4 – попълва се ЕКАТТЕ на населеното място

Община

Номер на
площадката

1. Списък и местоположение на площадките на юридическото лице

46

Адрес на площадката

/на населеното място/

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

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

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

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

I. ДАННИ ЗА ЮРИДИЧЕСКОТО ЛИЦЕ:

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА СЪБИРАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА НЕГОДНИ ЗА УПОТРЕБА БАТЕРИИ И АКУМУЛАТОРИ
ЗА ……………… ГОДИНА

Приложение № 13 към чл. 15, ал. 2, т. 1

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 51

2

Код на
отпадъка

4

Описание
на НУБА

тон
5

Налични
НУБА към
1 януари на
отчетната
година

тон
6

ОБЩО количество
приети НУБА

тон
15

за рециклиране

на други юридически лица
за извършване
на дейност
различна от
рециклиране
тон
16
тон
17

на друга
собствена
площадка

тон
18

Налични
НУБА към
31 декември на отчетната
година

тон
8

от физически лица

тон
9

от разкомплектоване на ИУМПС

тон
10

от предварително
третиране на
ИУЕЕО

Количество приети НУБА през отчетната година:

Забележки:
Колона 1 - попълва се номера на площадката от т.I.1
Колона 2 - попълва се код на отпадъка съгласно наредбата по чл.3, ал.1 ЗУО
Колона 3 - попълва се едно от следните: 1 - портативни; 2 - автомобилни; 3 – индустриални
Колона 4- попълва се описание на НУБА - например: оловно - кисели; никел - кадмиеви; литиеви - йонни; никел - метал хидридни; и т.н.
Колона 6 - попълва се Общото количество на приетите НУБА като сума от колони 8, 9, 10, 11 и 12
Колона 7 - попълва се само за автомобилни и индустриални НУБА
Колона 14 - попълва се Общото количество на предадените НУБА като сума от колони 15, 16 и 17

тон
14

ОБЩО количество
предадени
НУБА

тон
7

в т.ч. количество на
приетите
НУБА без
електролит

Количество предадено НУБА през отчетната година:

3

Вид на
НУБА

тон
11

от други
собствени
площадки
за събиране
на НУБА
тон
12

от други юридически лица
за събиране на
НУБА

ДЪРЖАВЕН

тон
13

Образувани
НУБА от
дейноста на
фирмата

1

Номер на площадката

II. ДАННИ ПО ПЛОЩАДКИ
1.Количествени данни за НУБА

БРОЙ 51
ВЕСТНИК
С Т Р. 4 7   

Приети/ предадени

Приети

2

1
3

ЕИК

4

Основание за притежание на отпадъка
5

Код на отпадъка

6

Вид на
НУБА

7

Описание на НУБА
тон
8

Количество приети НУБА

Дата:..........................

/на лице с представителна власт/

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

Други бележки:........................................................
/длъжност, подпис и печат/

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

ДЪРЖАВЕН

Други бележки:

Забележки:
Колона 1 - попълва се номера на площадката от т.I.1
Информацията за НУБА получени директно от физически лица, се записва на един ред, като в колона 2 се записва "физически лица", а колона 3 не се попълва
При преамане на НУБА от собствени площадки на фирмата в колона 2 се записва номера и адреса на площадката (от Таблица 1, т.I.1), а колона 3 не се попълва
Колона 4 - попълва се № на документ съгласно чл. 35 ЗУО или лице, при чиято дейност се образува отпадъка, като изрично се упоменава произхода на отпадъка – 1.от бита или 2.извън бита, освен в
случайте когато отпадъка се получава от лице извършващо дейности по събиране и транспортиране или събиране и съхраняване на отпадъци или № на търговец на отпадъци от регистъра на търговеците
и брокерите на отпадъци
Колона 5 - попълва се код на отпадъка съгласно наредбата по чл.3, ал.1 ЗУО
Колона 6 - попълва се едно от следните: 1 - портативни; 2 - автомобилни; 3 – индустриални
Колона 7- попълва се описание на НУБА - например: оловно - кисели; никел - кадмиеви; литиеви - йонни; никел - метал хидридни; и т.н.

Юридическо лице/ едноличен търговец/ физическо лице/ номер на
собствена площадка

Номер на площадката

2. Количество приети/ предадени НУБА
48

Предадени

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 51

2

1

3

Населено място

4

ЕКАТТЕ
5

2

1

3

Документ съгласно чл.81 ЗУО

4

Категория
ИУЕЕО

5

Произход

тон
6

Количество
ИУЕЕО

Забележка:
Колона 4 - попълва се Категория съгласно Приложение №1 от Наредбата за излязло от употреба електрическо и електронно оборудване
Колона 5 - попълва се 01 - за бита; 02 - извън бита
Колона 6 - попълва се 03 - за маркирано; 04 – за немаркирано.

ЕИК

Име на индивидуалиста/ организация
по оползотворяване

2.Данни за лицето от името и за сметка, на което е събрано ИУЕЕО за изпълнение целите по събиране:

ДЪРЖАВЕН

Забележки: попълват се всички площадки, за които фирмата има разрешена дейност за ИУЕЕО, с код R13 по смисъла на Приложение II ЗУО
Колона 4 – попълва се ЕКАТТЕ на населеното място

Община

Номер площадка

1. Списък и местоположение на площадките на юридическото лице
Адрес на площадката

/на населеното място/

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

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

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

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

I. ДАННИ ЗА ЮРИДИЧЕСКОТО ЛИЦЕ:

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА СЪБИРАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА ИЗЛЯЗЛО ОТ УПОТРЕБА ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО
ОБОРУДВАНЕ
ЗА ……… ГОДИНА

Приложение № 14 към чл. 15, ал. 2, т. 2

БРОЙ 51
ВЕСТНИК
С Т Р. 4 9   

2

Номер площадката

1

Категория съгласно Приложение №1

3

4

5

тон
6

тон
7

тон
15

тон
16

тон
17

тон
18

тон
10

Забележки:
Колона 1 - попълва се номера на площадката от т.I.1
Колона 2 - попълва се код на отпадъка съгласно наредбата по чл.3, ал.1 ЗУО
Колона 3 – попълва се Категория съгласно Приложение №1 от Наредбата за излязло от употреба електрическо и електронно оборудване
Колона 4 - попълва се 01 - за бита; 02 - извън бита
Колона 5 - попълва се 03 - за маркирано; 04 – за немаркирано
Колона 7 - попълва се общото количество на приетото ИУЕЕО като сума от колони 8, 9, 10 и 11
Колона 13 - попълва се общото количество на предадено ИУЕЕО като сума от колони 14, 15, 16 и 17

тон
14

на друга
собствена
площадка

Налично ИУЕЕО
към 31 декември на
отчетната година

тон
9

тон
11

тон
12

ДЪРЖАВЕН

тон
13

ОБЩО коли- за повторно изза оползот- на други юричество преда- ползване като
воряване
дически лица
дено ИУЕЕО
цял уред

тон
8

Налично
образувано
ИУЕЕО към
от други
ИУЕЕО от
от
други
юри1 януари на ОБЩО колисобствени
дейността на
от
физически
от
разкомплектодически
лица
отчетната чество приеплощадки за
лица
ване на ИУМПС
за събиране на фирмата
година
то ИУЕЕО
събиране на
ИУЕЕО
ИУЕЕО

Количество прието ИУЕЕО през отчетната година:

50

Количество предадено ИУЕЕО през отчетната година:

Код на
отпадъка

Произход

II. ДАННИ ПО ПЛОЩАДКИ
1.Количествени данни за ИУЕЕО

Маркировка

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 51

2

Юридическо лице/
едноличен търговец/
физическо лице/ номер
на собствена площадка

3

ЕИК

4

Основание за
притежание на
отпадъка

5

Код на отпадъка
Категория съгласно
Приложение №1
6

Произход
7

8

Маркировка

тон
9

Количество прието ИУЕЕО

Дата:..........................

/на лице с представителна власт/

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

/длъжност, подпис и печат/

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

ДЪРЖАВЕН

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

Забележки:
Колона 1 - попълва се номера на площадката от т.I.1
Информацията за ИУЕЕО получена директно от физически лица, се записва на един ред, като в колона 2 се записва "физически лица", а колона 3 не се попълва
При преамане на ИУЕЕО от собствени площадки на фирмата в колона 2 се записва номера и адреса на площадката (от Таблица 1, т.I.1), а колона 3 не се попълва
При предаване на ИУЕЕО на собствени площадки на фирмата в колона 2 се записва номера и адреса на площадката (от Таблица 1, т.I.1), а колона 3 не се попълва
Колона 4 - попълва се № на документ съгласно чл. 35 ЗУО или лице, при чиято дейност се образува отпадъка, като изрично се упоменава произхода на отпадъка – 1.от бита или 2.извън бита, освен в
случайте когато отпадъка се получава от лице извършващо дейности по събиране и транспортиране или събиране и съхраняване на отпадъци или № на търговец на отпадъци от регистъра на търговеците
и брокерите на отпадъци
Колона 5 - попълва се код на отпадъка съгласно наредбата по чл.3, ал.1 ЗУО
Колона 6 – попълва се Категория съгласно Приложение №1 от Наредбата за излязло от употреба електрическо и електронно оборудване
Колона 7- попълва се 01 - за бита; 02 - извън бита
Колона 8 - попълва се 03 - за маркирано; 04 - за немаркирано

1

Номер площадката

2. Количество прието/ предадено ИУЕЕО

Приет/ Предаден

Приет

Предаден

БРОЙ 51
ВЕСТНИК
С Т Р. 5 1   

С Т Р.

52

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 51

Приложение № 15 към чл. 15, ал. 2, т. 3
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА СЪБИРАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА ИЗЛЕЗЛИ ОТ
УПОТРЕБА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА
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/

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

1. Списък и местоположение на площадките на юридическото лице
Номер на
площадката

Община

Населено място

ЕКАТТЕ

Адрес на площадката

1

2

3

4

5

Забележка: попълват се всички площадки, за които фирмата има разрешена дейност за ИУМПС, с код R13 по смисъла на Приложение II от ЗУО
Колона 4 – попълва се ЕКАТТЕ на населеното място

2.Данни за лицето от името и за сметка, на което са събрани ИУМПС:
Име на индивидуалиста/
организация по оползотворяване

ЕИК

Документ съгласно
чл.81 ЗУО

1

2

3

брой
4

Номер на площадката

II. ДАННИ ПО ПЛОЩАДКИ
1.Количествени данни за ИУМПС с код на отпадъка 160104*

1

Количество ИУМПС

тон
5

Налични ИУМПС
към 1 януари на
отчетната година

Количество приети
ИУМПС през отчетната година:

Количество предадени
ИУМПС през отчетната
година на център за разкомплектоване:

Налични ИУМПС
към 31 декември на
отчетната година

брой
2

брой
4

брой
6

брой
8

тон
3

Забележки:
Колона 1 - попълва се номера на площадката от т.I.1

тон
5

тон
7

тон
9

БРОЙ 51

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Номер на площадката

Юридическо лице/
едноличен търговец/ физическо
лице/ номер на
собствена площадка

ЕИК

Основание за
притежание на
отпадъка

1

2

3

4

Количество приети ИУМПС

брой
5

тон
6

Предаден

Приет

Приет/ Предаден

2. Количество приети ИУМПС с код на отпадъка 160104*

С Т Р. 5 3   

Забележки:
Колона 1 - попълва се номера на площадката от т.I.1
Информацията за ИУМПС, получена директно от физически лица, се записва на един ред, като в колона 2 се записва "физически
лица", а колона 3 не се попълва
При удостоверяване на собствени ИУМПС в колона 2, 3 и 4 се попълват данните на юридическото лице
Колона 4 - 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

Други бележки:............................................................
Трите имена:..............................................................
/на лице с представителна власт/

Дата:..........................

.............................................................
/длъжност, подпис и печат/

С Т Р.

54

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 51

Приложение № 16 към чл. 15, ал. 2, т. 4
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА СЪБИРАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА ОТРАБОТЕНИ
МАСЛА
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/
Адрес: ................................................................................................................................

1. Списък и местоположение на площадките на юридическото лице
Номер на
площадката

Община

Населено място

ЕКАТТЕ

Адрес на площадката

1

2

3

4

5

Забележка: попълват се всички площадки, за които фирмата има разрешена дейност с ОМ, с код R13 по смисъла на Приложение 2 от
ЗУО
Колона 4 – попълва се ЕКАТТЕ на населеното място

2.Данни за лицето от името и за сметка, на което са събрани ОМ:
Име на индивидуалиста/ организация по оползотворяване

ЕИК

Документ съгласно чл.81 ЗУО

1

2

3

Номер площадката

II .ДАННИ ПО ПЛОЩАДКИ
1.Количествени данни за ОМ

1

Налични
Код ОМ към
на 1 януари
отпа- на отчетната
падъка година

2

тон
3

Количество прието ОМ през отчетната
година:

от други
ОБЩО от раз- собствеколичес- комплек- ни плотво прие- товане на щадки за
то ОМ ИУМПС събиране
на ОМ
тон
4

тон
5

тон
6

от други
юридически
лица за
събиране
на ОМ
тон
7

образувани ОМ
от дейноста на
фирмата
тон
8

Количество
ОМ
тон
4

Количество предадени ОМ през отчет- Наличната година:
ни ОМ
към 31
за
ОБЩО
за
на дру- декемвповна друколичесополга соб- ри на
торно
ги юритво презотствена отчетиздически
дадени
воряплоната
ползлица
ОМ
ване
щадка година
ване
тон
9

Забележки:
Колона 1 - попълва се номера на площадката от т.I.1
Колона 2 - попълва се код на отпадъка съгласно наредбата по чл.3, ал.1 ЗУО
Колона 4 - попълва се Общото количество на приетите ОМ като сума от колони 5, 6 и 7
Колона 9 - попълва се Общото количество на предадените ОМ като сума от колони 10, 11, 12 и 13

тон
10

тон
11

тон
12

тон
13

тон
14

БРОЙ 51

ДЪРЖАВЕН

Номер площадката

С Т Р. 5 5   

Юридическо лице/
едноличен търговец/
физическо лице/ номер на собствена
площадка

ЕИК

Основание за
притежание на
отпадъка

Код на отпадъка

Количество приети ОМ

2

3

4

5

тон
6

1

Предаден

Приет

Приет/ Предаден

2. Количество приети ОМ

ВЕСТНИК

Забележки:
Колона 1 - попълва се номера на площадката от т.I.1
При предаване на ОМ на собствени площадки на фирмата в колона 2 се записва номера и адреса на площадката (от Таблица 1, т.I.1), а
колона 3 и 4 не се попълват
Колона 4 - 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
Колона 5 - попълва се код на отпадъка съгласно наредбата по чл.3, ал.1 ЗУО

Други бележки:........................................................
Трите имена:..............................................................
.............................................................
/на лице с представителна власт/

Дата:..........................

/длъжност, подпис и печат/

С Т Р.
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Приложение № 17 към чл. 14, т. 3
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА СЪБИРАНЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ
ЧЕРНИ И ЦВЕТНИ МЕТАЛИ
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.ПРОИЗХОД НА ОТПАДЪЦИТЕ
Община

ЕИК

Код на отпадъка

Описание
на отпадъка

Произход

1

2

3

4

5

Количество
тон
6

Колона 1 и 2– попълва се име и ЕИК наОбщината от чиято територия е приет за транспортиране отпадъка
Колона 3 – попълва се код на отпадъка, съгласно наредбата по чл.3, ал.1 ЗУО
Колона 4 – попълва се описание на отпадъка
Колона 5 – попълва се произход на отпадъка 1 от бита или 2 извън бита, освен в случайте когато отпадъка се получава от лице извършващо дейности по събиране и транспортиране или събиране и съхраняване на отпадъци

Код на отпадъка

Юридическо лице/ едноличен
търговец

1

ЕИК

Основание за притежание на отпадъка

Количество

3

4

5

2

тон

Колона 1 – попълва се код на отпадъка, съгласно наредбата по чл.3, ал.1 ЗУО
Колона 4 – попълва се № на документ съгласно чл. 35 ЗУО или лице, при чиято дейност се образува отпадъка, като изрично се упоменава произхода на отпадъка – 1.от бита или 2.извън бита, освен в случаите, когато отпадъкът се получава от лице извършващо
дейности по събиране и транспортиране или събиране и съхраняване на отпадъци или № на търговец на отпадъци от регистъра на
търговеците и брокерите на отпадъци

III. ПРЕДАДЕНИ ОТПАДЪЦИ
Код на отпадъка

Юридическо лице/ едноличен
търговец

1

ЕИК

2

3

Основание за притежание на отпадъка

Количество

4

5

тон

Забележка:
Колона 1 – попълва се код на отпадъка, съгласно наредбата по чл.3, ал.1 ЗУО
Колона 4 – 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/

Дата:..........................

/длъжност, подпис и печат/

БРОЙ 51
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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.
2.
3.
4.

Площадка №: ...............
Адрес на площадката: ......................................................................
Описание на съоръжението/инсталацията/площадката: .......................................................
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/

III. ПРОИЗХОД НА ОТПАДЪЦИТЕ
Собствена площадка /
юридическо лице/ едноличен търговец /
физическо лице/страна
1

ЕИК

Код на отпадъ
ка

Описание на
отпадъка

Основание за притежание на отпадъка

2

3

4

5

Количества
тон
6

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 преамане 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 търговеците и брокерите на отпадъци като изрично се упоменава произхода на отпадъка – 1.от бита или
2.извън бита, освен в случайте 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
1

Наличен отпадък
към 1 януари на
отчетната година
тон
2

Получени
тон
3

Наличен отпадък
Подготовка преди
към 31 декември на
оползотворяване
отчетната година
и/или обезвреждане
тон
тон
4
5

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

С Т Р.
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2. Оползотворяване и/или обезвреждане на отпадъци
Налични към 1
Код на януари на отчетната
отпадъка
година
тон
1
2

Получени

Оползотворени/
обезвредени

тон
3

тон
4

Налични към 31
декември на отчетната година
тон
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
R 10
“Обработване на земната повърхност, водещо до подобрения за
да
не
земеделието или околната среда ”
1.2 Предназначение:
Количество
Площ, на която са
оползотворени
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 /изгaряне, компостиране, други /:
2.2 Предназначение:
Количество
изгаряне
...........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
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.А ОТПАДЪЦИ, ОБРАЗУВАНИ ОТ РАБОТАТА НА СЪОРЪЖЕНИЕТО/ ИНСТАЛАЦИЯТА
Налични
към 1 януОписание
ари на
Код на
на отпаотчетната
отпадъка
дъка
година
1

2

тон
3

Предаден на:
Образуван

тон
4

Юридическо
Основание
лице/ едноДейност по
за притежаличен търтретиране
ние на отпаговец / стра(R/D)
дъка
на
5

6

7

Количество
тон
8

Налични
към 31
декември
на отчетната година
тон
9

Забележки:
Колона 1 – попълва се код на отпадъка, съгласно наредбата по чл.3, ал.1 ЗУО.
Колона 6 - попълва се № на документ съгласно чл. 35 ЗУО или № на търговец на отпадъци от регистъра на търговеците и брокерите на
отпадъци
Колона 7- попълва се дейноста по третиране съгласно Приложение 1 към §1, т.11 и Приложение 2 към §1, т13 ЗУО

Други бележки:................................................
Трите имена:..............................................................
/на лице с представителна власт/

Дата:..........................

.............................................................
/длъжност, подпис и печат/

БРОЙ 51
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Приложение № 19а към чл. 16, ал. 3, т. 1
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ/ ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ СТЪКЛЕНИ 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/

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 индивидуалиста/ организация по оползотворяване

ЕИК

1

2

Документ съгласно
чл.81 ЗУО

3

Количество

рециклирани
тон
4

оползотворени
тон
5

Отпадък, невъведен
в ефективен процес
на оползотворяване
към 31 декември на
предходната година

тон
3

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

тон
2

Налични отпадъци от стъклени опаковки
към 1 януари на отчетната година

тон
4

Общо количество приети отпадъци
от стъклени
опаковки от
страната

от пунктове, съдове,
общински
площадки
по чл.19,
ал.3, т.11
ЗУО
тон
5
тон
6

от обекти
по чл.33,
ал.4 ЗУО

тон
7

от системи
за разделно събиране

тон
8

от инсталации за
предварително
третиране

тон
9

депозитни
системи или
системи за
многократна
употреба
тон
10

от брак

от бутилировачи

Произход на стъклените опаковки от страната:

60
ДЪРЖАВЕН

Общо

1
Безцветно
стъкло
Зелено
стъкло
Кафяво
стъкло
Цветно
стъкло
Смесено
стъкло
В т.ч. За
опаковане
на опасни
химични
вещества

Вид на
отпадъка

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

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 51

тон
12

чрез рециклиране

тон
14

/длъжност, подпис и печат/

тон
15

Отпадък, въведен в
ефективен процес на
оползотворяване към
31 декември на отчетната година
тон
16

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

Налични отпадъци от стъклени опаковки към
31 декември на отчетната година

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

Предадени за
обезвреждане

ВЕСТНИК

Дата:..........................

/на лице с представителна власт/

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

тон
13

чрез оползотво ряване

Оползотворяване, в т.ч :

ДЪРЖАВЕН

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

тон
11

Внос/пристигания

БРОЙ 51
С Т Р. 6 1   
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Приложение № 19б към чл. 16, ал. 3, т. 2
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ/ ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА
ОТПАДЪЦИ ОТ ХАРТИЕНИ И КАРТОНЕНИ 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/

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 индивидуалиста/ организация по оползотворяване

ЕИК

1

2

Документ съгласно
чл.81 ЗУО

3

Количество

рециклирани
тон
4

оползотворени
тон
5

2

1
Смесена хартия и
картон,сортирани
Хартия и картон от
супермаркетите
Вълнообразни картони
Крафт торби
Други видове
в т.ч. за опаковане на
опасни химични
вещества
Общо

D4

A5

A4

A2

Класификация
по БДС

Видове отпадъчна
хартия

Отпадък, невъведен в
ефективен процес на
оползотворяване към
31 декември на предходната година
тон
4

Отпадък, въведен в
ефективен процес на
оползотворяване към
31 декември на предходната година
тон
3

Налични отпадъци от хартиени и картонени
опаковки към 1 януари на отчетната година

тон
5

Общо количество приети
отпадъци от
хартиени и
картонени
опаковки от
страната

тон
6

тон
7

тон
8

тон
9

Произход на отпадъци от хартиени и картонени опаковки от страната:
от пунктове, от обек- от системи от инсталации
съдове, обти по
за разделно
за предварищински
чл.33,
събиране
телно третираплощадки по
ал.4
не
чл.19, ал.3,
ЗУО
т.11 ЗУО

II . КОЛИЧЕСТВО И ПРОИЗХОД НА ОПОЛЗОТВОРЕНИ, РЕЦИКЛИРАНИ И ОБЕЗВРЕДЕНИ ОТПАДЪЦИ ОТ ОПАКОВКИ
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тон
11

чрез рециклиране

тон
12

чрез изгаряне с оползотво ряване
на енергияR1

Дата:..........................

/на лице с представителна власт/

/длъжност, подпис и печат/

тон
15

чрез изгаряне
без оползотво
ряване на енергия-D10

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

тон
14

чрез оползотворяване по друг
начин

тон
16

чрез обезвреждане по друг
начин

Предадени за обезвреждане, в.т.ч

тон
17

тон
18

Налични отпадъци от хартиени и картонени опаковки към 31 декември на отчетната
година
Отпадък, въведен в
Отпадък, невъвеефективен процес на
ден в ефективен
оползотворяване към
процес на оползотворяване към
31 декември на от31 декември на
четната година
отчетната година

ДЪРЖАВЕН

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

тон
13

чрез компостиране -R3

Оползотворяване, в т.ч :

64

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

тон
10

Внос/ пристигания

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 51

БРОЙ 51

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 6 5   

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/

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 индивидуалиста/ организация по оползотворяване

ЕИК

1

2

Документ съгласно
чл.81 ЗУО

3

Количество

рециклирани
тон
4

оползотворени
тон
5

Отпадък, невъведен в
ефективен процес на
оползотворяване към 31
декември на предходната
година
тон
3

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

тон
2

Налични отпадъци от метални опаковки към 1 януари
на отчетната година

тон
4

Общо количество приети отпадъци
от метални
опаковки от
страната

тон
5

от пунктове, съдове, общински
площадки по
чл.19, ал.3, т.11
ЗУО
тон
6

от обекти
по чл.33,
ал.4 ЗУО
тон
7

от системи
за разделно
събиране
тон
8

от инсталации за
предварително
третиране

Произход на отпадъци от метални опаковки от страната:

тон
9

Внос/ пристигания

66

Общо

1
Стомана
Алуминий
в т.ч. за опаковане на
опасни химични вещества

Вид на отпадъчния материал

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

С Т Р.
ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК
БРОЙ 51

тон

Дата:..........................

Трите имена:..............................................................
/на лице с представителна власт/

12

тон

тон

/длъжност, подпис и печат/

13

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

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

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

Налични отпадъци от метални опаковки към 31 декември на отчетната година

ДЪРЖАВЕН

Други бележки:

11

тон
10

Предадени за
обезвреждане

Рециклиране

БРОЙ 51
ВЕСТНИК
С Т Р. 6 7   

С Т Р.

68

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 51

Приложение № 19г към чл. 16, ал. 3, т. 4
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ/ ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ПЛАСТМАСОВИ 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/

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 индивидуалиста/ организация по оползотворяване

ЕИК

1

2

Документ съгласно
чл.81 ЗУО

3

Количество

рециклирани
тон
4

оползотворени
тон
5

LDPE
HDPE
PP
PE/PP смесени
PET
PVC
PS други
пластмаси
Смесени
пластмаси
в т.ч. за опаковане на
опасни химични вещества
Общо

1

Вид пластмаса

Отпадък, невъведен в
ефективен процес на
оползотворяване към
31 декември на предходната година

тон
3

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

тон
2

Налични отпадъци от пластмасови опаковки
към 1 януари на отчетната година

тон
4

Общо количество приети отпадъци
от пластмасови опаковки от страната

от пунктове,
съдове, общински
площадки по
чл.19, ал.3,
т.11 ЗУО
тон
5
тон
6

от обекти по
чл.33, ал.4
ЗУО

тон
7

от системи
за разделно
събиране

тон
8

от инсталации
за предварително третиране

тон
9

от технологичен брак

Произход на отпадъците от пластмасови опаковки от страната:

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

тон
10

Внос/присти
гания

БРОЙ 51
ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК
С Т Р. 6 9   

тон
13

Дата:..........................

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

тон
14

чрез изгаряне без
оползотво
ряване на
енергияD10
тон
15

чрез обезвреждане по
друг начин

/длъжност, подпис и печат/

тон
17

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

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

тон
16

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

Налични отпадъци от пластмасови
опаковки към 31 декември на отчетната година

ДЪРЖАВЕН

/на лице с представителна власт/

тон
12

тон
11

чрез оползотворяване по друг
начин

Предадени за обезвреждане, в.т.ч

70

Други бележки:

чрез изгаряне с
оползотво
ряване на
енергия-R1

чрез рециклиране

Оползотворяване, в т.ч :

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 51

БРОЙ 51

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 7 1   

Приложение № 19д към чл. 16, ал. 3, т. 5
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ/ ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ДЪРВЕНИ 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/

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 индивидуалиста/ организация по оползотворяване

ЕИК

1

2

Документ съгласно
чл.81 ЗУО

3

Количество

рециклирани
тон
4

оползотворени
тон
5

тон
3

тон
4

Общо количество
приети отпадъци
от дървени опаковки от страната

тон
5

от пунктове, съдове,
общински
площадки
по чл.19,
ал.3, т.11
ЗУО
тон
6

от обекти
по чл.33,
ал.4 ЗУО

тон
7

от системи за
разделно
събиране

тон
8

от инсталации за
предварително
третиране

Произход на отпадъци от дървени опаковки от страната:

тон
9

Внос/ пристигания

ДЪРЖАВЕН

Общо дървен материал

Дървен материал за
опаковане на опасни
химични вешества

Корк

Дърво

тон
2

Налични отпадъци от дървени опаковки към 1 януари на отчетната
година
Отпадък, въвеОтпадък, невъден в ефективен веден в ефектипроцес на ополвен процес на
зотворяване към оползотворяване
31 декември на към 31 декември
предходната
на предходната
година
година

72

1

Вид на отпадъчния
материал

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

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 51

тон
11

тон
10

тон
12

чрез компостиране -R3

Дата:..........................

/на лице с представителна власт/

тон
13

тон
15

чрез обезвреждане
по друг начин

/длъжност, подпис и печат/

тон
14

чрез изгаряне без
оползотво
ряване на
енергияD10

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

чрез оползотворяване по друг
начин

Предадени за обезвреждане,
в.т.ч

тон
16

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

тон
17

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

Налични отпадъци от дървени опаковки към 31 декември на отчетната
година

ДЪРЖАВЕН

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

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

чрез изгаряне с
оползотво ряване
на енергия-R1

чрез рециклиране

Оползотворяване, в т.ч :

БРОЙ 51
ВЕСТНИК
С Т Р. 7 3   

С Т Р.

74

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 51

Приложение № 19е към чл. 16, ал. 3, т. 6
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ/ ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ КОМПОЗИТНИ ОПАКОВКИ И/ИЛИ ОПАКОВКИ ОТ ДРУГИ ОПАКОВЪЧНИ МАТЕРИАЛИ 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/

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 индивидуалиста/ организация по оползотворяване

ЕИК

1

2

Документ съгласно
чл.81 ЗУО

3

Количество

рециклирани
тон
4

оползотворени
тон
5

Предимно от пластмаса
Предимно от картон
Предимно от бяла
ламарина
Предимно от алуминий
Други композитни
материали PVC
/алуминий/

2
Опаковъчни картони за течности

Общо други опаковъчни материали
В т.ч. за опаковане на опасни химични вещества
Общо композитни и други опаковъчни материали

Отпадък, невъведен в
ефективен процес на
оползотворяване към
31 декември на предходната година
тон
4

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

тон
3

Налични отпадъци от композитни опаковки
към 1 януари на отчетната година

тон
5

Общо количество приети
отпадъци от
композитни
опаковки и
други опаковъчни материали от страната

тон
6

от пунктове,
съдове, общински
площадки по
чл.19, ал.3,
т.11 ЗУО
тон
7

от обекти по
чл.33,
ал.4
ЗУО
тон
8

от системи за
разделно
събиране

тон
9

от инсталации за
предварително третиране

Произход на отпадъци от композитни опаковки и
други опаковъчни материали от страната:

тон
10

Внос/ пристигания

ДЪРЖАВЕН

Общо композитни материали
Други опакотекстил, керамика,
въчни материпорцелан и др.
али

Композитни
материали

1

Вид на отпадъчния материал

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

БРОЙ 51
ВЕСТНИК
С Т Р. 7 5   

тон
12

тон
11

/длъжност, подпис и печат/

тон
16

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

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

тон
15

чрез обезвреждане по
друг начин

тон
17

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

ВЕСТНИК

Дата:..........................

/на лице с представителна власт/

тон
14

чрез изгаряне без
оползотво ряване
на енергия-D10

Налични отпадъци от композитни опаковки
към 31 декември на отчетната година

ДЪРЖАВЕН

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

тон
13

чрез оползотворяване по друг начин

Предадени за обезвреждане, в.т.ч

76

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

чрез изгаряне с оползотво ряване
на енергияR1

чрез рециклиране

Оползотворяване, в т.ч :

С Т Р.
БРОЙ 51

2

2

1

1

3

4

отпадъка
Наименование на
отпадъка
4

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

ЕИК

Име

ка
Код на отпадъка
3

Име
ЕИК
Код наотпадъците
отпадъна
Лица, от
името на които
са третирани
сНаименование
произход от бита

5

Количество
тон
5
тон

Количество

ДЪРЖАВЕН

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

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

/на населеното място/

Юридическо лице/ едноличен търговец:...............................................................................ЕИК:.....................................
Документ по чл. 35 ЗУО:..........................................................
Адрес на управлението:
Документ по чл. 35 ЗУО:..........................................................
Община:...........................Населено място:...................................ЕКАТТЕ :............................
Адрес на управлението:
/на населеното място/
Община:...........................Населено място:...................................ЕКАТТЕ :............................
Адрес: ..................................................................................................................................
/на населеното място/
Адрес: ..................................................................................................................................
Местоположение на съоръжението/инсталацията/площадката:
Община:............................Населено място:..................................ЕКАТТЕ :...........................
Местоположение на съоръжението/инсталацията/площадката:
/на населеното място/
Община:............................Населено
място:..................................ЕКАТТЕ :...........................
Адрес:
..................................................................................................................................

I. ДАННИ ЗА ЮРИДИЧЕСКОТО ЛИЦЕ:

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

I. ДАННИ ЗА ЮРИДИЧЕСКОТО ЛИЦЕ:

Приложение № 20 към чл. 18, ал.1 и 3
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ПОДГОТОВКА ПРЕДИ ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ ИЛИПриложение
ОБЕЗВРЕЖДАНЕ
№ 20 към чл. 18, ал.1 и 3
НА ОТПАДЪЦИ
С ПРОИЗХОД
ОТ БИТА ИЛИ ОБЕЗВРЕЖДАНЕ
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ПОДГОТОВКА
ПРЕДИ
ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ
ЗА ...........
ГОДИНА ОТ БИТА
НА ОТПАДЪЦИ
С ПРОИЗХОД
ЗА ........... ГОДИНА

БРОЙ 51
ВЕСТНИК
С Т Р. 7 7   

2

1

Общо количество приети отпадъци

тон
4

Налични
отпадъци
към 1 януари на
отчетната
година

тон
3

тон
5

от общински
системи за
събиране на
смесени битови отпадъци
тон
6

тон
8

тон
9

други
източници

тон
10

Внос/прис
тигания

тон
11

Третирани
отпадъци с
произход от
бита

12

Описание
на операцията по
третиране

2

1

тон
3

тон
4

тон
5

тон
6

тон
7

тон
8

тон
9

тон
10

тон
11

Отпадъци получени от подготовката преди оползотворяване или обезвреждане на отпадъци с произход от бита
Налични
КоличесОбщо
Предадени за:
отпадъци
тво обра- количесоползотворяване чрез:
обезвреждане чрез:
към 1 янузувани
тво пре- рециклира- изгаряне с оползотворя- чрез изгарячрез обезвдепониране
ари на
отпадъци
дадено
не
оползотво
ване по друг не без ополреждане по
отчетната
за повряване на
начин
зотво рявадруг начин
година
торно
енергия-R1
не на енеризполгия-D10
ване

тон
12

Налични отпадъци към
31 декември
на отчетната
година

ДЪРЖАВЕН

Забележки:
Колона 1 и 2 - попълва се код и наименование на отпадъка съгласно наредбата по чл.3, ал.1 ЗУО

Наименование
на отпадъка

Код на
отпадъка

/за различните операции, част II се попълва за всяка отделна операция/

Вид на дейността по подготовка преди оползотворяване или обезвреждане: ............. R:............

тон
13

Налични
отпадъци
към 31
декември
на отчетната година

78

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

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

тон
7

Произход на отпадъците:
обекти и
от обекти
други
площадки по чл. 33, пунктове,
по чл.19,
ал.4
съдове и
ал.3
т. н

Забележки:
Колона 1 и 2 - попълва се код и наименование на отпадъка съгласно наредбата по чл.3, ал.1 ЗУО

Наименование
на отпадъка

Код на
отпадъка

II.А КОЛИЧЕСТВО И ПРОИЗХОД НА ОТПАДЪЦИТЕ С ПРОИЗХОД ОТ БИТА

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 51

Отпадъци получени от подготовката преди оползотворяване или обезвреждане , предадени на:
Наименование на
Количество предаЮридическо лице/
ЕИК
Основание за приотпадъка
дени отпадъци
едноличен търговец /
тежание на отпадъка
адрес на собствена
площадка /страна
тон
2
3
4
5
6

2

2

1

тон
3

Количество

тон
5

тон
6

ВЕСТНИК

Забележки:
Колона 1 и 2 - попълва се код и наименование на отпадъка съгласно наредбата по чл.3, ал.1 ЗУО

Наименование
на отпадъка

Код на отпадъка

V. ОТПАДЪЦИ, ОБРАЗУВАНИ ОТ РАБОТАТА НА СЪОРЪЖЕНИЕТО

Забележки:
Колона 1 и 2 - попълва се код и наименование на отпадъка съгласно наредбата по чл.3, ал.1 ЗУО

1

тон
4

ДЪРЖАВЕН

тон
3

Вид на съоръжението:..........................................
Капацитет на съоръжението:...........................................
Операция по третиране : .....................................
R:........................................
Количество
Код на отпа- Наименование Налични отпадъци
Налични отпадъКоличество полудъка
на отпадъка
към 1 януари на
чени за оползотво- оползотворени ци към 31 декемряване отпадъци
отпадъци
отчетната година
ври на отчетната
година

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

Забележки:
Колона 1 и 2 - попълва се код и наименование на отпадъка съгласно наредбата по чл.3, ал.1 ЗУО
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 търговеците и брокерите на отпадъци

1

Код на
отпадъка

III. ПРЕДАДЕНИ ОТПАДЪЦИ ЗА ПОСЛЕДВАЩО ТРЕТИРАНЕ

БРОЙ 51
С Т Р. 7 9   

2

1

3

тон

Количество

4

Съответствие
със стандарт
(организация за
осигуряване на
качество)

5

Описание на стандарта(система за
осигуряване на
качеството)

6

Оценка на
качеството /
клас
Юридическо
лице/ едноличен
търговец/ физическо лице/ адрес
на собствена
площадка
7

/длъжност, подпис и печат/

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

9

Предназначение

ДЪРЖАВЕН

Дата:..........................

/на лице с представителна власт/

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

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

8

ЕИК

Предадени на:

80

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

Описание
на продукта

Вид на
продукта

VI. ПРОДУКТИ, ОБРАЗУВАНИ ОТ СЪОРЪЖЕНИЕТО

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 51

БРОЙ 51

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 8 1   

Приложение № 21 към чл. 16, ал. 5
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)
Органично натоварване на третираните отпадъчни води:..............…....…….ЕЖ
Реален капацитет на ПСОВ:..............................................……………………..ЕЖ
Вид и количество на третираните отпадъчни води:
битови отпадъчни води
.................................. м3
индустриални отпадъчни води
.................................. м3
/маркира се с „Х“/

III. ОБРАЗУВАНА УТАЙКА

Общо количество образувана утайка през отчетната година

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

III. А УТАЙКА ОБРАЗУВАНА ОТ ТРЕТИРАНЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

Наименование на отпадъка: ............................................................................
/попълва се наименование на отпадъка съгласно наредбата по чл.3, ал.1
ЗУО/
Шифър на групата по Базелската конвенция: Y.................

Код на отпадъка:...............................
/попълва се код на отпадъка съгласно наредбата по чл.3, ал.1 ЗУО/
Клас на опасните свойства:H..............

/попълва се цифровият знак от шифъра на групата съгласно Приложение № I на Базелската /попълва се цифровият знак на опасните свойства на
конвенция за контрол на трансграничното движение на опасни отпадъци и тяхното обезв- отпадъка съгласно наредба по чл.3, ал.1 ЗУО/
реждане/

Образувани утайки през отчетната
година

Количество утайки:
Количество утайки:
тон сухо в-во

……………..тон
.........................м3
........% влажност
.........тон/м3 плътност
………………......(тон сухо в-во =
м3.(100-%влажност).тон/м3 плътност/100

III. Б УТАЙКА ОБРАЗУВАНА ОТ ТРЕТИРАНЕ НА ИНДУСТРИАЛНИ ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

Наименование на отпадъка: .......................................................................... Код на отпадъка:...............................
/попълва се наименование на отпадъка съгласно наредбата по чл.3, ал.1 /попълва се код на отпадъка съгласно наредбата по
чл.3, ал.1 ЗУО/
ЗУО/
Шифър на групата по Базелската конвенция:..Y........................................... Клас на опасните свойства:H..............

/попълва се цифровият знак от шифъра на групата съгласно Приложение № I на Базелската /попълва се цифровият знак на опасните свойства на
конвенция за контрол на трансграничното движение на опасни отпадъци и тяхното обезв- отпадъка съгласно наредба по чл.3, ал.1 ЗУО/
реждане/

Образувани утайки през отчетната
година

Количество утайки:
Количество утайки:
тон сухо в-во

……………..тон
.........................м3
........% влажност
.........тон/м3 плътност
………………......(тон сухо в-во =
м3.(100-%влажност).тон/м3 плътност/100

С Т Р.

82

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 51

IV. УТАЙКИ ОТ ПСОВ ПОЛУЧЕНИ ОТ ДРУГИ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА

Попълнете допълнителен списък IV ако е необходимо.
Юридическо лице/ еднолиИме: ....................................................
чен търговец
Наименование на отпадъка:
............................................................................................................
/попълва се наименование на отпадъка съгласно наредбата по чл.3, ал.1 ЗУО/

ЕИК: ...................................................
Код на отпадъка:...............................

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

Шифър на групата по Базелската конвенция:..Y........................................... Клас на опасните свойства:H..............

/попълва се цифровият знак от шифъра на групата съгласно Приложение № I на Базелската /попълва се цифровият знак на опасните свойства на
конвенция за контрол на трансграничното движение на опасни отпадъци и тяхното обезвотпадъка съгласно наредба по чл.3, ал.1 ЗУО/
реждане/

Количество утайки:

Получени утайки през отчетната година

Количество утайки:
тон сухо в-во

.........................м3
..........тон/м3 плътност
………………......(тон сухо в-во = м3.(100%влажност).тон/м3 плътност/100
……………..тон
........% влажност

V.А ТЕХНОЛОГИИ ИЗПОЛЗВАНИ ЗА ОБЕЗВОДНЯВАНЕ НА УТАЙКАТА
Наименование и кратко описание

Брой

1.
2.

Количество
тон

Забележки: посочват се съоръженията за уплътняване и обезводняване в последователността на тяхното ползване: утайкоуплътнители (гравитачни утаители), машинни уплътнители (сгъстители), камерни филтър преси, лентови филтър преси, винтови преси,
центрофуги, изсушителни полета (само в случай, че редовно се използват, а не при аварийни ситуации), лагуни и др.
Съоръженията следва да се посочат в последователността на тяхното ползване в технологичната схема за обезводняване на утайката

V.Б ТЕХНОЛОГИИ ИЗПОЛЗВАНИ ЗА СТАБИЛИЗИРАНЕ НА УТАЙКАТА
Наименование и
кратко описание

Брой

Утайки от битови отпадъчни води
тон

м3

% сухо в-во

Утайки от индустриални отпадъчни води
тон
м3
% сухо в-во

1.
2.
Забележки: посочват се съоръженията за стабилизиране – биобасейни (в случаите, когато биобасейнът работи в режим на пълна
минерализация), аеробни стабилизатори, анаеробни изгниватели (метан танкове), открити изгниватели, съоръжения за химично
стабилизиране, съоръжения за термично стабилизиране и др.

VI. КОЛИЧЕСТВА НА МЕТАНОВИТЕ ЕМИСИИ
Общо уловен метан,
м3
1

Съхранение в резервоари
за метан, м3
2

Оползотворен метан,
м3
3

Изгаряне във факел,
м3
4

VII. СЪХРАНЯВАНЕ НА СТАБИЛИЗИРАНИ УТАЙКИ ПРЕДИ ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ ИЛИ
ОБЕЗВРЕЖДАНЕ

Попълнете допълнителен списък VII ако е необходимо.
7.1Наименование на площадката / съоръжението/ инсталацията:................................................................................
7.2 Количество на утайки към 31.12. на отчетната година
- новообразувани

.........................тон сухо в-во

.................................м3

- общо

….....................тон сухо в-во

.................................м3

7.3 Характеристики на
Заета площ:..................................дка Капацитет:.......................тон
площадката / съоръжението
….....................м3
7.4 Вид на площадката / съоръжението за съхранение: ................................................................................................
7.5 Продължителност на съхранение на утайките преди оползотворяване или обезвреждане: ................................месеца

БРОЙ 51

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

VIII. ЛИЦА, НА КОИТО СА ПРЕДАДЕНИ УТАЙКИ ОТ ПСОВ
Юридическо лице/
едноличен търговец
/ адрес на собствена
площадка
1

С Т Р. 8 3   

ЕИК

Код на
отпадъка

Наименование
на отпадъка

Дейности по
оползотворяване
/ обезвреждане

Количество предадени
тон сухо в-во

2

3

4

5

6

Забележки:
При предаване на отпадъци на собствени площадки на фирмата в колона 1 се записва номера и адреса на площадката, а колона 2 не
се попълва
Колона 3 и 4 - попълва се код и наименование на отпадъка съгласно Наредбата по чл.3, ал.1 ЗУО
Колона 5 - попълва се дейноста по третиране съгласно Приложение 1 към §1, т.11 и Приложение 2 към §1, т13 ЗУО

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/

9.1 Показател
pH
Органично вещество
Сухо вещество
Escherichia coli
Salmonella spp.
Clostridium perfringens
жизнеспособни яйца на хелминти
9.2 Показател

Попълнете допълнителен списък IX, ако е
необходимо.
Стойност

Съдържание
mg/kg сухо в-во
макс.

Единица мярка
%
%
над 1 g
не се допуска в 20 g
g
1на1kg (сухо в-во)
ПДК
Брой
mg/kg
проби
сухо в-во
30.00
1600.00
350.00
600.00
3000.00
16.00
500.00
25.00

мин.
средно
Cd (кадмий)
Cu (мед)
Ni (никел)
Pb (олово)
Zn (цинк)
Hg (живак)
Cr (хром)
As (арсен)
азот (общ)
фосфор (Р2О5)
калий (общ К2О)
ПАВ (полициклични ароматни
6.50
в-ди)
13 РСВ (полихлорирани бифени1.00
ли)
14 .............................................
15 .............................................
9.3 Заключение от теста за фитотоксичност: ..............................................................................................................
9.4 Заключение от теста за екотоксичност: ............................................................................................................
9.5 Заключение от направения анализ: ............................................................................................................
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

X. ПРЕДПРИЕТИ МЕРКИ И НАПРАВЕНИ ПРОУЧВАНЕ ЗА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА
УТАЙКИТЕ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО
.................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………….……..
……………………………………………………………………………………………………..…….
……………………………………………………………………………………………………………./описва се/
Други бележки:............................................
Трите имена:..............................................................
.............................................................
/на лице с представителна власт/

Дата:..........................

/длъжност, подпис и печат/

/на населеното място/

2

1

3

Документ
съгласно
чл.81 ЗУО

4

Категория
съгласно Приложение №1

5

Произход

Количество
рециклиране
оползотворяване

тон
6

тон
7

Забележки:
В колони 1, 2 и 3 се попълват данните за организацията и/или индивидуално изпълняващо задълженията си лице, с което фирмата има сключен договор за изпълнение на целите по оползотворяване/
рециклиране от Наредбата за ИУЕЕО
Колона 5 - попълва се 01 - за бита; 02 - извън бита

ЕИК

Име на индивидуалиста/ организация
по оползотворяване

ДЪРЖАВЕН

Данни за лицето от името и за сметка, на което са третирано ИУЕЕО за изпълнение целите по оползотворяване и рециклиране:

Адрес: ..................................................................................................................................
Телефон за контакти:..................................Лице за контакти:.........................................
имейл:..................................................................
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Местоположение на съоръжението/инсталацията/площадка:
Община:............................Населено място:...................................ЕКАТТЕ :...........................

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

/на населеното място/

Документ по чл. 35 ЗУО:..........................................................
Адрес на управлението:
Община:...........................Населено място:....................................ЕКАТТЕ :............................

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

I. ДАННИ ЗА ЮРИДИЧЕСКОТО ЛИЦЕ:

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ/ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ИЗЛЯЗЛО ОТ УПОТРЕБА ЕЛЕКТРИЧЕСКО И
ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ (ИУЕЕО)
ЗА ............. ГОДИНА

Приложение № 22 към чл. 17, ал. 1, т. 2

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 51

2

1

3

4

Маркировка

Общо количество прието
ИУЕЕО през
отчетната
година

тон
6

Налично
ИУЕЕО
към 1 януари на отчетната
година
тон
5

тон
7

Общо количество предадено за
повторно
изполване
като цял
уред
тон
8

Общо количество третирани

Категория
съгласно Приложение №1

5

Код на отпадъка

4

6

Маркировка

8

тон

тон
7

извън бита

от бита

от страната

тон
11

9

тон

от бита

10

тон

извън бита

от внос/ пристигане

Количество на отпадъка

тон
10

наличност в
края на отчетния период

Налично
ИУЕЕО към
31 декември
на отчетната
година

ВЕСТНИК

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 колони 2 и 3 не се попълват
Колона 3- 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
Колона 4 - попълва се код на отпадъка съгласно наредбата по чл.3, ал.1 ЗУО
Колона 5 – попълва се Категория съгласно Приложение №1 от Наредбата за излязло от употреба електрическо и електронно оборудване
Колона 6 - попълва се 03 - за маркирано; 04 – за немаркирано

Оператори на площадки за съхраняване
(други юридически лица/ еднолични търговци / физически лица)
Физическо лице/ юриЕИК
Основание за
дическо лице/ еднолипритежание на
чен търговец
отпадъка
/собствена площадка/
страна
1
2
3

тон
9

предадено
количество

Отпадъци получени от третиране

ДЪРЖАВЕН

III. ПРОИЗХОД НА ПРИЕТОТО ИУЕЕО:

Забележки:
Колона 1 - попълва се код на отпадъка съгласно наредбата по чл.3, ал.1 ЗУО
Колона 2 – попълва се Категория съгласно Приложение №1 от Наредбата за излязло от употреба електрическо и електронно оборудване
Колона 3 - попълва се 01 - за бита; 02 - извън бита
Колона 4 - попълва се 03 - за маркирано; 04 – за немаркирано

Категория
съгласно Приложение №1

Код на
отпадъка

Произход

II. ОБЩО КОЛИЧЕСТВО ИУЕЕО:

БРОЙ 51
С Т Р. 8 5   

2

код на отпадъка

3

описание на
отпадъка

общо получено
количество от
третиране

тон
5

налични отпадъци към 1 януари
на отчетната
година

тон
4

Отпадъци, образувани от третиране

тон
6

количество

Предадени отпадъци

2

3

общо получено
количество от
третиране

тон
5

налични отпадъци към 1 януари
на отчетната
година

тон
4

тон
6

количество

7

за :
01 - транспортиране
02- търговец и/или брокер на отпадъци;
03 - рециклиране,
04 - оползотворяване, различно от рециклирането,
05 - изгаряне с оползотворяване на енергия,
07 - обезвреждане,
08 - изнесен или изпратен за рециклиране
09 - изнесен или изпратен за оползотворяване, различно от рециклирането,
10 - изнесен или изпратен за обезвреждане

Забележки:
Колона 1 – попълва се Категория съгласно Приложение № 1 от Наредбата за излязло от употреба електрическо и електронно оборудване
Колона 2 - попълва се код на отпадъка съгласно наредбата по чл.3, ал.1 ЗУО

1

описание на
отпадъка

тон
8

Налични отпадъци към 31 декември на отчетната
година

тон
8

Налични отпадъци към 31 декември на отчетната
година

ДЪРЖАВЕН

код на отпадъка

Отпадъци, образувани от третиране

IV.Б ОТПАДЪЦИ, ПОЛУЧЕНИ ОТ ТРЕТИРАНЕ НА ИУЕЕО (ШРЕДИРАНЕ):
(попълват се само отпадъците получени от шредиране на ИУЕЕО, при наличие на шредер на площадката)

Категория съгласно Приложение №1

7

за :
01 - транспортиране
02- търговец и/или брокер на отпадъци;
03 - рециклиране,
04 - оползотворяване, различно от рециклирането,
05 - изгаряне с оползотворяване на енергия,
06 – повторна употреба,
07 - обезвреждане,
08 - изнесен или изпратен за рециклиране
09 - изнесен или изпратен за оползотворяване, различно от рециклирането,
10 - изнесен или изпратен за обезвреждане

Предадени отпадъци

86

Забележки:
Колона 1 – попълва се Категория съгласно Приложение №1 от Наредбата за излязло от употреба електрическо и електронно оборудване
Колона 2 - попълва се код на отпадъка съгласно наредбата по чл.3, ал.1 ЗУО

1

Категория съгласно
Приложение №1

IV.А ОТПАДЪЦИ, ПОЛУЧЕНИ ОТ ТРЕТИРАНЕ НА ИУЕЕО (ПРЕДВАРИТЕЛНО ТРЕТИРАНЕ):

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 51

2

1

3

Основание за
притежание на
отпадъка

4

Код на отпадъка

5

описание на
отпадъка
повторно използване

тон
7

рециклиране

тон
6

оползотворяване

/длъжност, подпис и печат/

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

тон
9

ДЪРЖАВЕН

Дата:..........................

/на лице с представителна власт/

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

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

тон
8

друг вид оползотворяване

обезвреждане

Количество отпадъчни компоненти, предадени за:

Забележки:
При предаване на отпадъци на собствени площадки на фирмата в колона 1 се записва номера и адреса на площадката, а колона 2 не се попълва
При предаване на отпадъци на друга страна в колона 1 се записва страната, а колона 2 не се попълва
Колона 3 - попълва се № на документ съгласно чл. 35 ЗУО или № на търговец на отпадъци от регистъра на търговеците и брокерите на отпадъци
Колона 4 - попълва се код на отпадъка съгласно наредбата по чл.3, ал.1 ЗУО

ЕИК

Юридическо
лице/ едноличен търговец / адрес
на собствена
площадка
/страна

V. СПИСЪК НА ЛИЦАТА, НА КОИТО СА ПРЕДАДЕНИ ОТПАДЪЦИ ОТ ИУЕЕО:

БРОЙ 51
ВЕСТНИК
С Т Р. 8 7   

С Т Р.

88

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 51

Приложение № 23 към чл. 17, ал. 1, т. 3
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ/ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ИЗЛЕЗЛИ ОТ
УПОТРЕБА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА (ИУМПС)
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/

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 ИУМПС за изпълнение целите по повторна употреба и оползотворяване и повторна употреба и рециклиране:
Име на индивидуалиста/
организация по оползотворяване

ЕИК

Документ съгласно чл.81
ЗУО

1

2

3

Количество ИУМПС
повторна употреба*
повторна употреба и
и рециклиране
оползотворяване
брой
4

тон
5

брой
6

тон
7

Забележки:
В колони 1, 2 и 3 се попълват данните за организацията и/или индивидуално изпълняващо задълженията си лице, с което фирмата има сключен договор за изпълнение на целите по повторна употреба и оползотворяване/ повторна употреба и рециклиране от Наредбата за ИУМПС

* Повторната употреба се изчислява по следния начин: От теглото на моторното превозно средство (масата на МПС от свидетелството за регистрация, част I, позиция G) се изважда теглото на отделените материали и компоненти, предадени за рециклиране, друг вид оползотворяване или обезвреждане

II. ОБЩО КОЛИЧЕСТВО ИУМПС
Код на
отпадъка

1
160104*
160106

Наличност на
ИУМПС към 1
януари на отчетната година

Общо количество приети
ИУМПС през
отчетната година

Общо количество третирани
ИУМПС

брой
2

брой
4

брой
6

тон
3

тон
5

тон
7

Общо количество на отпадъци
образувани от дейността по подготовка преди оползотворяване или
обезвреждане
предадени
общо наличност
отпадъци- кона отпадъци в
личество
края на отчетната година
брой
тон
брой
тон
8
9
10
11

Наличност на
ИУМПС към
31 декември на
отчетната година

брой
12

тон
13

БРОЙ 51

ДЪРЖАВЕН

III. ПРОИЗХОД НА ПРИЕТИТЕ ИУМПС:

Оператори на площадки за събиране и съхраняване
(други юридически лица/ еднолични търговци/ физически лица)
Физическо лице/ юридическо лице/ едноличен
търговец /собствена
площадка/ страна

ЕИК

1

2

ВЕСТНИК

Код на
отпадъка

Основание за
притежание на
отпадъка
3

С Т Р. 8 9   

Количество ИУМПС
от страната

4

от внос/пристигане

брой

тон

брой

тон

5

6

7

8

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 колони 2 и 3 не се попълват
Колона 3 - 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
Колона 4 - попълва се кода на отпадъка съгласно Наредбата по чл.3, ал.1 ЗУО

IV.А ОТПАДЪЦИ, ПОЛУЧЕНИ ОТ ТРЕТИРАНЕ НА ИУМПС (РАЗКОМПЛЕКТОВАНЕ):
Отпадъци, образувани от дейности по подготовка преди оползотворяване или обезвреждане

код на отпадъка

1

описание
на отпадъка

2

Предадени отпадъци

Налични отпадъци към 1
януари на
отчетната
година

образувани
отпадъциколичество

количество

тон

тон

тон

3

4

5

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

за :
01 - транспортиране
02- търговец и/или брокер на отпадъци;
03 - рециклиране,
04 - оползотворяване,
различно от рециклирането,
05 - изгаряне с оползотворяване на енергия,
06 – повторна употреба,
07 - обезвреждане,
08 - изнесен или изпратен за рециклиране
09 - изнесен или изпратен за оползотворяване,
различно от рециклирането,
10 - изнесен или изпратен за обезвреждане
6

Налични
отпадъци,
към 31
декември
на отчетната година

тон
7

С Т Р.

90

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 51

IV.Б ОТПАДЪЦИ, ПОЛУЧЕНИ ОТ ТРЕТИРАНЕ НА ИУМПС (ШРЕДИРАНЕ):

(попълват се само отпадъците получени от шредиране на ИУМПС, при наличие на шредер на площадката)

Отпадъци, образувани от дейности по подготовка преди оползотворяване или обезвреждане

код на отпадъка

1

описание
на отпадъка

Предадени отпадъци

Налични отпадъци към 1
януари на
отчетната
година

образувани
отпадъциколичество

количество

тон

тон

тон

3

4

5

2

за :
01 - транспортиране
02- търговец и/или
брокер на отпадъци;
03 - рециклиране,
04 - оползотворяване,
различно от рециклирането,
05 - изгаряне с оползотворяване на енергия,
07 - обезвреждане,
08 - изнесен или
изпратен за рециклиране
09 - изнесен или
изпратен за оползотворяване, различно
от рециклирането,
10 - изнесен или
изпратен за обезвреждане
6

Налични
отпадъци,
към 31
декември
на отчетната година

тон

7

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

V. СПИСЪК НА ЛИЦАТА, НА КОИТО СА ПРЕДАДЕНИ ОТПАДЪЦИТЕ ОТ ТРЕТИРАНЕ НА
ИУМПС:
Юридическо
лице/
едноличен търговец /
адрес на
собствена площадка
/страна
1

ЕИК

2

Основание за
притежание на
отпадъка

3

Код на
отпадъка

описание на
отпадъка

4

5

Предадени за:

оползотворяване чрез:

обезвреждане

рециклиране

повторна
употреба

изгаряне с
оползотворяване на
енергията

друг вид
оползотворяване

тон

тон

тон

тон

тон

6

7

8

9

10

Колона 4 - попълва се код на отпадъка съгласно наредбата по чл.3, ал.1 ЗУО
При предаване на отпадъци на собствени площадки на фирмата в колона 1 се записва номера и адреса на площадката, а колона 2 не се попълва
При предаване на отпадъци на друга страна в колона 1 се записва страната, а колона 2 не се попълва
Колона 3 - 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/

Дата:..........................

.............................................................
/длъжност, подпис и печат/

2

1

3

Документ съгласно чл.81 ЗУО

тон
4

Количество
ОМ

Забележки:
В колони 1, 2 и 3 се попълват данните за организацията и/или индивидуално изпълняващо задълженията си лице, с което фирмата има сключен договор за изпълнение на целта по оползотворяване по Наредбата за отработени масла и отпадъчни нефтопродукти

ЕИК

Име на индивидуалиста/ организация по оползотворяване

ДЪРЖАВЕН

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

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

/на населеното място/

Местоположение на съоръжението/ инсталацията/площадката:
Община: ............................Населено място:...................................ЕКАТТЕ :...........................

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

/на населеното място/

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

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

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

I. ДАННИ ЗА ЮРИДИЧЕСКОТО ЛИЦЕ:

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ/ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТРАБОТЕНИ МАСЛА (ОМ)
ЗА …….. ГОДИНА

Приложение № 24 към чл. 17, ал. 1, т. 4

БРОЙ 51
ВЕСТНИК
С Т Р. 9 1   

Основание за
притежание на
отпадъка
3

ЕИК

2

4

Код на
отпадъка
5

Наименование
на отпадъка

Количество
от страната
от внос/ пристигане
тон
тон
6
7

2

1

тон
3

тон
4

Наличен
Получен
отпадък
отпадък
към
през от1 януари на
четната
отчетната
година
година
тон
5

регенериране

тон
6

изгаряне с оползотворяване на
енергия

Оползотворени чрез:

тон
7

други методи

тон
8

Наличен отпадък към 31 декември на отчетната година

ДЪРЖАВЕН

Забележки:
Колона 1и 2 – попълва се код и наименование на отпадъка съгласно наредбата по чл.3, ал.1 ЗУО

Наименование
на отпадъка

Код на отпадъка

III. КОЛИЧЕСТВО ОПОЛЗОТВОРЕНИ ОТРАБОТЕНИ МАСЛА

92

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 колони 2 и 3 не се попълват
Колона 3 - 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
Колона 4 и 5 - попълва се код и наименование на отпадъка съгласно наредбата по чл.3, ал.1 ЗУО

Физическо лице/ юридическо лице/ едноличен
търговец /собствена
площадка/ страна
1

II. ПРОИЗХОД НА ПРИЕТИТЕ ОМ:

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 51

Основание за притежание на отпадъка
3

Код на
отпадъка

тон
3

2

4

5

.............................................................
/длъжност, подпис и печат/

ВЕСТНИК

Дата:..........................

/на лице с представителна власт/

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

Други бележки:……………………………………..

Забележки:
При предаване на отпадъци на собствени площадки на фирмата в колона 1 се записва номера и адреса на площадката, а колона 2 не се попълва
При предаване на отпадъци на друга страна в колона 1 се записва страната, а колона 2 не се попълва
Колона 3 - попълва се № на документ съгласно чл. 35 ЗУО или № на търговец на отпадъци от регистъра на търговеците и брокерите на отпадъци
Колона 4 и 5 - попълва се код и наименование на отпадъка съгласно Наредбата по чл.3, ал.1 ЗУО

Юридическо лице/ едноличен търговец / адрес на собствена площадка /страна
1

тон
6

Количество

Складови наличности към
31 декември на отчетната
година
тон
4

Наименование
на отпадъка

Количество на реализираните
продукти

ДЪРЖАВЕН

V. СПИСЪК НА ЛИЦАТА, НА КОИТО СА ПРЕДАДЕНИ ПОЛУЧЕНИТЕ ОТПАДЪЦИ ОТ ТРЕТИРАНЕ НА ОМ

2. Други

ЕИК

2

1

1. Базови масла
- типове ..............................

Стандарт за
съответствие

Получени продукти, в резултат на
регенерирането:

Общо количество регенерирани отработени масла…………………………тон
Общо количество получени продукти...............................................................тон

(изброяват се по видове и капацитет)

Вид и капацитет на съоръженията…………………………..

IV. СПРАВКА ЗА ПОЛУЧЕНИТЕ ПРОДУКТИ В РЕЗУЛТАТ ОТ ДЕЙНОСТТА ПО РЕГЕНЕРИРАНЕ НА ОТРАБОТЕНИ МАСЛА

БРОЙ 51
С Т Р. 9 3   

/на населеното място/

2

1
3

Документ съгласно чл.81 ЗУО
тон
4

2

1

3

Основание за притежание на отпадъка
от страната
тон
4

Количество
от внос/ пристигане
тон
5

ВЕСТНИК

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 колони 2 и 3 не се попълват
Колона 3 - 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

ЕИК

Физическо лице/ юридическо
лице/ едноличен търговец
/собствена площадка/ страна

II. ПРОИЗХОД НА ПРИЕТИТЕ ИУГ:

ДЪРЖАВЕН

Забележки: В колони 1, 2 и 3 се попълват данните за организацията и/или индивидуално изпълняващо задълженията си лице, с което фирмата има сключен договор за изпълнение на целите по чл.8, ал.1 от
Наредбата за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми

ЕИК

94

Име на лицето изпълняващо задълженията си индивидуално/ организация по
оползотворяване

Адрес: ..................................................................................................................................
Телефон за контакти:..................................Лице за контакти:.........................................
имейл:..................................................................
Данни за лицето от името и за сметка на което са оползотворени ИУГ:

/на населеното място/

Местоположение на съоръжението/инсталацията/площадката:
Община:............................Населено място:.............................ЕКАТТЕ :...........................

Количество ИУГ

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

Документ по чл. 35 ЗУО:….................................................
Адрес на управлението:
Община:...........................Населено място:..............................ЕКАТТЕ :............................

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

I. ДАННИ ЗА ЮРИДИЧЕСКОТО ЛИЦЕ:

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ/ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ИЗЛЕЗЛИ ОТ УПОТРЕБА ГУМИ (ИУГ)
ЗА ........... ГОДИНА

Приложение № 25 към чл. 17, ал. 1, т. 5

С Т Р.
БРОЙ 51

тон
2

тон
3

Получен
отпадък
през
отчетната
година

тон
4

регенериране

тон
5

изгаряне с
оползотворяване
на
енергия

тон
6

преработка с цел
получаване на
крайни продукти
или на суровини
за производство
на крайни продукти
тон
7

влагане
като
материал в
строителството

Оползотворени чрез:

тон
8

Износ/
изпращане за
оползотворяване
извън
страната
тон
9

Друг
начин за
оползотворяване

10

Друг
начин
за
оползотворяване
- описание

Основание за притежание на обекта

3

ЕИК

2

4

Код на отпадъка

5

Наименование на
отпадъка

6

тон

Количество

Дата:..........................

/на лице с представителна власт/

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

/длъжност, подпис и печат/

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

тон
12

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

ДЪРЖАВЕН

Забележки:
При предаване на отпадъци на собствени площадки на фирмата в колона 1 се записва номера и адреса на площадката, а колона 2 не се попълва
При предаване на отпадъци на друга страна в колона 1 се записва страната, а колони 2 не се попълва
Колона 3 - попълва се № на документ съгласно чл. 35 ЗУО или № на търговец на отпадъци от регистъра на търговеците и брокерите на отпадъци
Колона 4 и 5 - попълва се код и наименование на отпадъка съгласно Наредбата по чл.3, ал.1 ЗУО

Юридическо лице/
едноличен търговец /
адрес на собствена
площадка /страна
1

тон
11

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

Наличен отпадък към 31 декември на
отчетната година

IV. СПИСЪК НА ЛИЦАТА, НА КОИТО СА ПРЕДАДЕНИ ПОЛУЧЕНИТЕ ОТПАДЪЦИ ОТ ТРЕТИРАНЕ НА ИУГ:

тон
1

Наличен отпадък към 1
януари на отчетната година
Отпадък,
Отпадък не
въведен в
въведен в
ефективен
ефективен
процес на
процес на
оползотвооплзотворяване към
ряване към
31 де31 декември
кември на
на предпредходходната
ната година
година

III. КОЛИЧЕСТВО ОПОЛЗОТВОРЕНИ ИУГ

БРОЙ 51
ВЕСТНИК
С Т Р. 9 5   

С Т Р.

96

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 51

Приложение № 26 към чл. 17, ал. 3
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ НА НЕГОДНИ ЗА УПОТРЕБА БАТЕРИИ И
АКУМУЛАТОРИ (НУБА)
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/

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 НУБА за изпълнение целите по рециклиране:
Име на индивидуалиста/ организация по оползотворяване

ЕИК

Документ съгласно чл.81
ЗУО

Вид на НУБА

Количество
НУБА

1

2

3

4

тон
5

Забележки:
В колони 1, 2 и 3 се попълват данните за организацията и/или индивидуално изпълняващо задълженията си лице, с което фирмата има
сключен договор за изпълнение на целите по рециклиране от Наредбата за НУБА

II. ПРОИЗХОД НА ПРИЕТИТЕ НУБА:
Физическо лице/
юридическо лице/
едноличен търговец /собствена
площадка/ страна

ЕИК

Основание
за притежание на
отпадъка

Код на отпадъка

Вид на НУБА

Тип на НУБА в
зависимост от
химичния им
състав

1

2

3

4

5

6

Количество на отпадъка
тон
от страната
от внос/
пристигане
тон
тон
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 колони 2 не се попълва
Колона 3 - попълва се № на документ съгласно чл. 35 ЗУО или лице, при чиято дейност се образува отпадъка , като изрично се упоменава
произхода на отпадъка – 1.от бита или 2.извън бита, освен в случайте когато отпадъка се получава от лице извършващо дейности по събиране и транспортиране или събиране и съхраняване на отпадъци Колона 4 - попълва се кода на отпадъка съгласно Наредбата по чл.3, ал.1 ЗУО
Колона 5 – попълва се попълва се едно от следните: 1 - портативни; 2 - автомобилни; 3 – индустриални
Колона 6 - попълва се типа на НУБА - например: оловно - кисели; никел - кадмиеви; литиеви - йонни; никел - метал хидридни; и т.н.

Други бележки:.........................................................
Трите имена:..............................................................
/на лице с представителна власт/

Дата:..........................

.............................................................
/длъжност, подпис и печат/

8

2

1

3

2

Номер

1

3

Вид

4

Подвид

5

Дата:..........................

/на лице с представителна власт/

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

6

Нас.място

5

7

9

10

Геогр.
дължина

8

Лице за
контакти

/длъжност, подпис и печат/

8

Адрес

Площадка
/ РИОСВ

7

Пощенски
код

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

6

Адрес

ЕКАТТЕ

ЕКАТТЕ

11

Геогр.
ширина

9

Телефон

12

В експлоатация от

10

Факс

13

Закрито
на

11

Имейл

14

Капацитет

12

15

Мерна
единица

Други бележки

16

Бележ
ки

ДЪРЖАВЕН

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

Наименование

4

Нас.място

Технология

Име на
фирмата

II. ДАННИ ЗА ИНСТАЛАЦИЯТА

ЕИК

Номер

I. ДАННИ ЗА ФИРМАТА

Информация за въведените в експлоатация инсталации за оползотворяване или обезвреждане на отпадъци (с изключение на
депа)
и такива с прекратена дейност
за месец................година.........на територията на РИОСВ............

Приложение № 27 към чл. 28, ал. 2, т. 2

БРОЙ 51
ВЕСТНИК
С Т Р. 9 7   

/на населеното място/

2

Наличен отпадък
към 1 януари на
отчетната
година
тон
3
тон
4

Приети отпадъци
тон
5

Забележки:
Колона 1 и 2 - попълва се код и наименование на отпадъка съгласно наредбата по чл.3, ал.1 ЗУО

1

НаименоКод на отпадъка вание на
отпадъка

Предадени за
оползотворяване в обратни
насипи
тон
6

Рециклирани
на площадката, съгласно изискванията
на чл.22

тон
7

Предадени за
изгаряне с оползотворяване на
енергия

Отпадъци, третирани на площадката

тон
8

Предадени за
депониране

Наличен отпадък
към 31 декември на
отчетната година
тон
9

ДЪРЖАВЕН

II. КОЛИЧЕСТВО ТРЕТИРАНИ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ

Адрес: ..................................................................................................................................
Телефон за контакти:..................................Лице за контакти:.........................................
имейл:..................................................................
Описание на съоръжението/инсталацията/площадката................................................................................................
Общо количество на оползотворените или рециклирани СО ......................тон

98

Местоположение на съоръжението/инсталацията/площадката:
Община:............................Населено място:..........................ЕКАТТЕ :...........................

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

/на населеното място/

Документ по чл. 35 ЗУО:..................................................
Адрес на управлението:
Община:...........................Населено място:...........................ЕКАТТЕ :............................

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

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ПОДГОТОВКА ПРЕДИ ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ ИЛИ ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ, КАКТО И ЗА ПРОИЗВЕДЕНИТЕ РЕЦИКЛИРАНИ СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ
ЗА ................ГОДИНА

Приложение № 28 към чл. 19, ал. 1

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 51

2

1

3

тон

Количество

Юридическо лице/ едноличен търговец/ физическо лице/ собствена
площадка
4

2

1

тон
3

Количество

Юридическо лице/ едноличен търговец/ физическо лице/ собствена
площадка
4

2

1

тон
3

Количество

Юридическо лице/ едноличен търговец/ физическо лице/ собствена
площадка
4

/длъжност, подпис и печат/

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

5

ЕИК

ВЕСТНИК

Дата:..........................

/на лице с представителна власт/

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

Забележки:
Колона 1 – попълва се 1-за произход от извършване на строителни и монтажни работи или 2-за произход от премахване на строежи
Колона 2 - попълва се код на отпадъка съгласно наредбата по чл.3, ал.1 ЗУО
При предаване на отпадъци директно на физически лица, се записва на един ред, като в колона 4 се записва "физически лица", а колона 5 не се попълва
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

Код на отпадъка

Произход (вид строителна
дейност)

5

ЕИК

5

ЕИК

ДЪРЖАВЕН

IV.Б СПИСЪК НА ЛИЦАТА, НА КОИТО СА ПРЕДАДЕНИ РЕЦИКЛИРАНИТЕ СО

Забележки:
Колона 1 – попълва се 1-за произход от извършване на строителни и монтажни работи или 2-за произход от премахване на строежи
Колона 2 - попълва се код на отпадъка съгласно наредбата по чл.3, ал.1 ЗУО
При предаване на отпадъци директно на физически лица, се записва на един ред, като в колона 4 се записва "физически лица", а колона 5 не се попълва
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

Код на отпадъка

Произход (вид строителна
дейност)

IV.А СПИСЪК НА ЛИЦАТА, НА КОИТО СА ПРЕДАДЕНИ СО ЗА ВЛАГАНЕ В ОБРАТНИ НАСИПИ

Забележки:
Колона 1 – попълва се 1-за произход от извършване на строителни и монтажни работи или 2-за произход от премахване на строежи
Колона 2 - попълва се код на отпадъка съгласно наредбата по чл.3, ал.1 ЗУО
При получаване на СО директно от физически лица, се записва на един ред, като в колона 4 се записва "физически лица", а колона 5 не се попълва
При получаване на СО от собствени площадки на фирмата в колона 4 се записва номера и адреса на площадката, а колона 5 не се попълва

Код на отпадъка

Произход (вид строителна
дейност)

III. СПИСЪК НА ЛИЦАТА, ОТ КОИТО СА ПОЛУЧЕНИ ОТПАДЪЦИТЕ

БРОЙ 51
С Т Р. 9 9   

С Т Р.
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Приложение № 29 към чл. 19, ал. 2
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ВЛОЖЕНИТЕ РЕЦИКЛИРАНИ СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ ОТ
ОПОЛЗОТВОРЕНИ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ
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/

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

II. КОЛИЧЕСТВА НА ВЛОЖЕНИТЕ РЕЦИКЛИРАНИ СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ
Общо количество на вложените
Описание на приложението на
рециклираните строителни мате- рециклирани строителни материали
риали в проекта
тон
2
3

Вид на рециклираните строителни материали СО
1

III. СПИСЪК НА ЛИЦАТА, ОТ КОИТО СА ПОЛУЧЕНИ РЕЦИКЛИРАНИТЕ СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ
Произход (вид
дейност по третиране)

Описание на
рециклираните
строителни материали

1

2

Количество

тон
3

Юридическо лице/ едноличен търговец, от което
са получени продуктите
от оползотворени СО

ЕИК

4

5

Забележки:
Колона 1 – попълва се 1-за произход от извършване на строително монтажни работи или 2-за произход от премахване на строежи
Колона 2 - попълва се съгласно класификацията на строителните продукти по валидните технически спецификации

Други бележки:.........................................................
Трите имена:..............................................................
/на лице с представителна власт/

Дата:..........................

.............................................................
/длъжност, подпис и печат/

БРОЙ 51

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 0 1   

Приложение № 30 към чл. 19, ал. 3
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ОПОЛЗОТВОРЕНИ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ
В ОБРАТНИ НАСИПИ 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/

Адрес: ..................................................................................................................................
Местоположение на съоръжението/инсталацията/площадката:
Община:............................Населено място:............................ЕКАТТЕ :...........................

/на населеното място/

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

II. КОЛИЧЕСТВО НА ОПОЛЗОТВОРЕНИТЕ ИЛИ РЕЦИКЛИРАНИ СО ПОСТЪПИЛИ В ОБРАТНИ НАСИПИ
Код на отпадъка от група 19 от Наредба по
чл.3, ал.1 ЗУО

Количество на оползотворените СО в обратни насипи

тон
Общо за годината:.......................................................тон
III. СПИСЪК НА ЛИЦАТА, ОТ КОИТО СА ПОЛУЧЕНИ ОТПАДЪЦИТЕ
Произход (вид
Описание на СО
Количество СО
Юридическо
дейност по трелице/ едноличен
тон
тиране)
търговец/ физическо лице, от
което са получени СО
1
2
3
4

ЕИК

5

Забележки:
Колона 1 – попълва се 1-за произход от извършване на строителни и монтажни работи или 2-за произход от премахване на строежи

Други бележки:.......................................................................
Трите имена:..............................................................
/на лице с представителна власт/

Дата:..........................

.............................................................
/длъжност, подпис и печат/

С Т Р.
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК
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Приложение № 31 към чл. 20, ал. 1
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕПОНИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ
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/

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

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

II. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБЕКТА
1. Собственик на депото:....................................................................ЕИК:..................................
2. Площадка №:.................. Местонахождение:...........................................................................
инертни отпадъци
неопасни отпадъци
опасни отпадъци
3. Клас депо за:
/маркира се с “Х” едно от посочените/

4. Депо с участъци/клетки за:

инертни отпадъци

неопасни отпадъци

опасни отпадъци

/маркира се с “Х” в случаите, когато обектът не може да се отнесе еднозначно към посочените в т. 3 класове/

5. Заета обща площ...............................дка
Рекултивирана площ...................................дка
6. Участъци/ клетки (попълва се само за депа с участъци/ клетки, ако е попълнена т.4)
№ на участъка/ клетОписание
Заета площ, дка
Рекултивирана площ
ката
дка
1
2
3
4

Остатъчен капацитет
м3
5

Забележки: Колона 2 – описва се участъците/клетките според вида на депонираните отпадъци (битови, строителни, производствени, опасни)

7. Остатъчен капацитет на обекта:..................................тон ......................................м3

II. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДЕПОНИРАНИТЕ ОТПАДЪЦИ ПРЕЗ ОТЧЕТНАТА ГОДИНА
1. Произход
Юридическо лице/
едноличен търговец /
обслужвана община
1

ЕИК

Вид

Код на отпадъка

Описание

2

3

4

5

Количество
тон

Забележки:
Колона 3 – попълва се "ОО" за опасен, "ПО" за производствен, "БО" за битов и "СО" за строителен отпадък.
Колона 4 – попълва се код на отпадъка съгласно наредбата по чл.3, ал.1 ЗУО.
Колона 5 – описва се произходът на отпадъка по технологичен процес, включително описание на:
Площадка за съхраняване
Общинска система за събиране на смесени битови отпадъци
Съоръжения за подготовка преди оползотворяване или обезвреждане
Рециклиращо предприятие
Производствени източници

6
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ДЪРЖАВЕН

2. Характеристика на депонираните отпадъци
Код на отпаКоличество,
Физическо
дъка
тон
състояние
1

2

ВЕСТНИК

Общи свойства

3

4

Свойства
определящи
отпадъка като
опасен
5

С Т Р. 1 0 3   
Биоразградимост
(Да/Не)

Клетка/
участък №

6

7

Забележки:
Колона 1 – попълва се код на отпадъка съгласно наредбата по чл.3, ал.1 ЗУО
Колона 3 – попълва се съгласно приложената номенклатура: 01 - твърдо; 02 - течно; 03 – газообразно; 04 - прахообразно; 05 - суспензия; 06 утайка; 07 - емулсия.
Колона 4 – попълва се съгласно приложената номенклатура: 01 - устойчив; 02 - разтворим; 03 - горим; 04 - миришещ; 05 - друг /опишете/.
Колона 5 – описват се свойствата на отпадъка, които го определят като опасен, съгласно наредбата по чл.3, ал.1 ЗУО
Колона 7 – попълва се номера на клетката съгласно т.6.

III. ЕКСПЛОАТАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Входящ контрол /описва се/:..............................................................................................................................
2. Технически характеристики:
автоматична везна
охрана
ограда
означения и табели
други /опишете/:.................................................................................................
/маркира се с „Х“/
3. Запръстяване:
Площ...........................дка Периодичност.......................................
4. Натрупани количества отпадъци от началото на експлоатацията:
Натрупано количество от началото на
Участък/ клетка №
Средна мощност на отпадъчното тяло
експлоатацията
тон
метра
1
2
3
Забележки:
Колона 2 – попълва се в съответствие с т.6.
Колона 3 – попълва се средната височина на натрупаните отпадъци.

5. Наличие на газоотвеждаща система
газов дренаж
вертикални газоотвеждащи кладенци
контролни шахти
газоотвеждащи тръби
система за оползотворяване на метан
система за изгаряне във факел
система за временно съхранение (резервоар за метан)
/маркира се с „Х“ вида на газоотвеждащата система/
6. Количества на метанови емисии:
Общ уловен метан, м3
Съхранение в резервоари за
метан, м3
1
2

Оползотворен метан, м3

Изгаряне във факел, м3

3

4

Други бележки:......................................................
Трите имена:..............................................................
/на лице с представителна власт/

Дата:..........................

.............................................................
/длъжност, подпис и печат/

2

1

3

Юридическо лице/
едноличен търговец
4

ЕИК
5

Основание за
сключване на
договор

2

1

Битови
Код на отпадъка
3
4

тон

Строителни
Код на отпатон
дъка
5
6

ВЕСТНИК

Забележки:
Колона 2 – произходът на отпадъците :
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, ал4 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
Колона 3и 5 - попълва се кода на отпадъка съгласно Наредбата по чл.3, ал.1 ЗУО

Произход

Община

II. ПРОИЗХОД НА ОТПАДЪЦИТЕ:

ДЪРЖАВЕН

Колона 1 и 2– попълва се име и ЕИК на Общината, член на РСО
Колона 3 и 4– попълва се име и ЕИК на Юридическо лице/ едноличен търговец с които Общината, член на РСО има сключен договор
Колона 5 – попълва се № на документ съгласно чл. 35 ЗУО или № на документ съгласно чл. 81 ЗУО

ЕИК

Община

104

Наименование на сдружението:....................................................................
Седалище на Сдружението:
Община:...........................Населено място:...........................ЕКАТТЕ :............................
/на населеното място/
Адрес: ..................................................................................................................................
Председател на Сдружението:..........................................................................................
Телефон:....................................................... имейл:.................................................
Лице за контакти:........................................
Телефон за контакти:..................................
имейл:.................................................
Списък на лицата с които всяка община член на сдружението има сключен договор за изпълнение задълженията на кмета за управление на отпадъците

I. ДАННИ НА СДРУЖЕНИЕТО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ

Приложение № 32 към чл. 20, ал. 2
ГОДИШЕН ОТЧЕТ НА РЕГИОНАЛНИТЕ СДРУЖЕНИЯ НА ОБЩИНИТЕ
ЗА.......... ГОДИНА

С Т Р.
БРОЙ 51

биоотпадъци
тон

3

Код на отпадъка

2
4

Други биоразградими

Биоразградими, в т.ч:

Код на отпадъка
2

3

тон

За оползотворяване
Код на отпадъка
4

2

1

3

Основание за
притежание
на отпадъка
населено място
4

ЕКАТТЕ
5

Местонахождение
6

Код на
отпадъка

8

тон

тон
8

9

Дейност по
третиране

Предаден отпадък
Количество

количество

Общо количество
предаден за повторна употреба
тон
7

7

Забележки:
Колона 3- попълва се № на документ съгласно чл. 35 ЗУО или № на търговец на отпадъци от регистъра на търговеците и брокерите на отпадъци
Колона 6 - попълва се код на отпадъка съгласно наредбата по чл.3, ал.1 ЗУО
Колона 9 - попълва се дейноста по третиране съгласно Приложение 1 към §1, т.11 и Приложение 2 към §1, т. 13 ЗУО

ЕИК

Юридическо лице/
едноличен търговец

III. ПРЕДАДЕНИ ОТПАДЪЦИ

5

тон

За обезвреждане

6

тон

Код на отпадъка

За обезвреждане

ДЪРЖАВЕН

Забележки:
Колона 2 и 4 - попълва се код на отпадъка съгласно наредбата по чл.3, ал.1 ЗУО

1

Община

2. Строителни отпадъци

5

количество

За оползотворяване
Код на отпадъка
тон

Забележки:
Колона 2, 5 и 7 - попълва се код на отпадъка съгласно наредбата по чл.3, ал.1 ЗУО

1

тон

Община

1. Битови отпадъци

БРОЙ 51
ВЕСТНИК
С Т Р. 1 0 5   

2

3

брой
4

%

Домакинства включени в системи за
събиране на боиразградими отпадъци
от системите за събиране, чрез
доставяне от населението
(общински площадки за разделно събиране на отпадъците
от домакинствата)
5
6

За домашно
компостиране
7

От система за събиране на отпадъци от
домовете

градински и паркови отпадъци в т.ч:

/длъжност, подпис и печат/

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

2

1

ВЕСТНИК

Дата:..........................

/на лице с представителна власт/

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

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

Предприети мерки

Община

2

Предприети мерки

ДЪРЖАВЕН

2.2. Мерки, предприети от общината

Регион за управление на отпадъците
1

2.1.Общи мерки, предприети от Сдружението за управление на отпадъците

2. Мерките, предприети за насърчаване и улесняване на домашното компостиране, включително мерки за повишаване на обществената осведоменост и образователни мерки, особено в населени места и райони, където поради вида на населеното място има нисък процент на покритие с разделно събиране за битови биоотпадъци от домакинствата.

8

Бележки

106

Забележки:
Колона 3 и 4 – попълва се включително подобни институции като ресторанти, магазини, зелени пазари, обслужвани от общинската система за разделно събиране на биологични отпадъци
Колона 4 – записва се процентното съотношение на Колона 3 към Колона 2

1

Община

Общ брой домакинства на територията на общината

IV. ДАННИ ЗА ПРЕДПРИЕТИТЕ МЕРКИ ЗА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА БИОРАЗГРАДИМИ ОТПАДЪЦИ
1. Система за събиране на биоразградими отпадъци

С Т Р.
БРОЙ 51

БРОЙ 51

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 0 7   

Приложение № 33 към чл. 20, ал. 3
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА КОМПОСТИРАНЕ, АНАЕРОБНО РАЗГРАЖДАНЕ И МЕХАНИЧНОБИОЛОГИЧНО ТРЕТИРАНЕ (МБТ) НА БИООТПАДЪЦИ
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/

Местоположение на съоръжението/инсталацията/площадката:
Община:............................Населено място:.................................ЕКАТТЕ :...........................
/на населеното място/

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

Списък на съоръженията за компостиране/ анаеробно разграждане/ МБТ
Номер на площадката
1

Местоположение на площадката
2

Вид дейност по третиране
3

Категория на биологичното
третиране
4

Забележки:
Колона 3 – попълва се дейноста по третиране съгласно Приложение 1 към §1, т.11
Колона 4 – попълва се:
1 – за компостиране на биоотпадъци;
2 – за компостиране на утайки от отпадъчни води
3 – за анаеробно разграждане на биоотпадъци
4 – за производство на стабилизирана органична фракция от МБТ

II. ДАННИ ЗА СЪОРЪЖЕНИЕТО

Забележка: раздел II се попълва за всяка площадка

1.
2.
3.
4.

Номер на площадката......................
Адрес на площадката:…………………………………………..
Описание на съоръжението/инсталацията:..............................................................................................
Дейност по третиране:......................................................Код: R ........... / D .............

/попълва се код и наименование съгласно Приложение 2 към §1, т. 13 и Приложение 1 към §1, т.. 11 ЗУО/

Описание:
Компостиране на биоотпадъци
Компостиране на утайки от отпадъчни води
Анаеробно разграждане на биоотпадъци
Производство на стабилизирана органична фракция от МБТ
5.

Отпадъчни потоци:
Разделно събрани общински биоотпадъци, включително хранителни отпадъци от домакинства, ресторанти, магазини,
пазари и други подобни, които се събират чрез общинските системи за събиране на отпадъци;
Разделно събрани биоотпадъци от търговски дружества, обработващи продукти от селското и горското стопанство;
Отпадъци от градините и парковете от частни, публични или търговски произход;
Утайки от пречиствателни станции за отпадъчни води от населени места;
Други / да се посочи /:
/маркират се с „Х” само третираните отпадъчни потоци през годината/
6. Произход на отпадъците:
6.1. Разделно събрани общински биоотпадъци
Регионално сдружение по
Количество
Код на отпаОписание на отОбщина/регион
управление на отпадъците
дъка
падъка
тон
1
2
3
4
5

Забележки:
Колона 3 - попълва се код на отпадъка съгласно наредбата по чл.3, ал.1 ЗУО
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6.2 Разделно събрани биотпадъци от търговски източници, генериращи отпадъци от паркове и градини или преработващи
продукти от земеделието или горското стопанство
Количество
Регионално сдружение по
Код на отпаОписание на отОбщина/регион
управление на отпадъците
дъка
падъка
тон
1
2
3
4
5

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

7.1 Третиран отпадък
Код на
отпадъка

Описание на
отпадъка

Наличен отпадък
към 1 януари на
отчетната година

1

2

тон
3

Приет
отпадък

Третиран
отпадък

Описание на
метода

тон
4

тон
5

6

Наличен отпадък
към 31 декември
на отчетната година
тон
7

Забележки:
Колона 1 – попълва се ако е приложимо код на отпадъка съгласно наредбата по чл.3, ал.1 ЗУО
Колона 6 – попълва се:
1
за компостиране на биоотпадъци
2
за компостиране на утайки от отпадъчни води
3
за анаеробно разграждане на биоотпадъци
4
за производство на стабилизирана органична фракция от МБТ

7.2 Количества на метановите емисии
Описание на метода
Общо уловен
метан, м3
1
2

Съхранение в резервоари за метан, м3
3

Оползотворен
метан, м3
4

Изгаряне във факел, м3
5

Забележка:
Колона 1- попълва се описание на метода от Колона 6 на Таблица 7.1

8. Предадени количества отпадъци, които не се третитани чрез компостиране, анаеробно разграждане или МБТ
Юридическо лице/
ЕИК Основание
Код на
Описание
Количество
Дейност по
едноличен търговец /
за притеотпадъка на отпатретиране
адрес на собствена
жание на
дъка
площадка /страна
отпадъка
тон
1
2
3
4
5
6
7

Забележки:
При предаване на отпадъци на собствени площадки на фирмата в колона 1 се записва номера и адреса на площадката, а колона 2 не се попълва
При предаване на отпадъци на друга страна в колона 1 се записва страната, а колона 2 се попълва юридическото лице на което е предаден отпадъка
Колона 3- попълва се № на документ съгласно чл. 35 ЗУО
Колона 4 - попълва се код на отпадъка съгласно наредбата по чл.3, ал.1 ЗУО
Колона 7 - описва се операцията и се попълват дейностите и наименованието съгласно Приложение 1 към §1, т.11 и Приложение 2 към §1, т13 ЗУО

9. Произведен компост, ферментационен продукт, органичен почвен подобрител или стабилизирана органична фракция от
МБТ:
Наличен
Наличен отпаотпадък към
Произведено
Количество
дък към 31
Код
1 януари на количество годпуснато на
декември на
на
Вид на продукта
отчетната
но за употреба
пазара
отчетната
отпагодина
година
дъка
тон
тон
тон
тон
1
2
3
4
5
6

Забележки:
Колона 1 – попълва се ако е приложимо код на отпадъка съгласно наредбата по чл.3, ал.1 ЗУО
Колона 2 –попълва се едно от следните: ‘Компост’; ’ Ферментационен продукт; ‘ Органичен почвен подобрител’; ’’; ‘Стабилизирана органична фракция
от МБТ’
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10. Предназначение на компоста, органичната фракция от анаеробно разграждане или стабилизираната органична фракция
от МБТ:
Юридическо
ЕИК
Вид на компоста/ оргаКод на
Описание
Количество
Дейност по
третиране
лице/ едноличен
ничната фракция от
отпадъка на отпатърговец / адрес
съоръжението за анаедъка
на собствена
робно разграждане/
площадка
стабилизирана орга/страна
нична фракция от МБТ
1

2

3

4

5

тон
6

7

Забележки:
При предаване на отпадъци на собствени площадки на фирмата в колона 1 се записва номера и адреса на площадката, а колона 2 и 3 не се попълват
При предаване на отпадъци на друга страна в колона 1 се записва страната, а колони 2 и 3 не се попълват
Колона 3 – попълва се описание на вид от Колона 2 на Таблица 9
Колона 4 - попълва се код на отпадъка съгласно наредбата по чл.3, ал.1 ЗУО
Колона 7 - описва се операцията и се попълват дейностите и наименованието съгласно Приложение 1 към §1, т.11 и Приложение 2 към §1, т13 ЗУО

Други бележки:.........................................................
Трите имена:..............................................................
/на лице с представителна власт/

Дата:..........................

.............................................................
/длъжност, подпис и печат/
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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: ..................................................................................................................................
Телефон за контакти:..................................Лице за контакти:.........................................
имейл:..................................................................

II. КОЛИЧЕСТВО ОТПАДЪЦИ
Код на отпадъка

Наименование на отпадъка

1

Количество

Описание

2

тон
4

3

Забележки: Колона 1 и 2 – попълва се код и наименование на отпадъка съгласно наредбата по чл.3, ал. 1 ЗУО

III. СПИСЪК НА ЛИЦАТА, ОТ КОИТО СА ПОЛУЧЕНИ ОТПАДЪЦИТЕ
Код на отпадъка

Наименование
на отпадъка

1

2

Юридическо
лице/ едноличен
търговец
3

ЕИК
4

Основание за притежание на отпадъка
5

Количество
тон
6

Забележка:
Колона 1 и 2 – попълва се код и наименование 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 отпадъкът или № на търговец на отпадъци от регистъра на търговците и брокерите на отпадъци

IV.СПИСЪК НА ЛИЦАТА, НА КОИТО СА ПРЕДАДЕНИ ОТПАДЪЦИТЕ
Код на отпадъка

Наименование на
отпадъка

Юридическо
лице/ едноличен
търговец

ЕИК

2

3

4

1

Основание за притежание на отпадъка

Количество

5

6

тон

Забележка: Колона 1 и 2 – попълва се код и наименование на отпадъка съгласно наредбата по чл.3, ал. 1 ЗУО
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/

Дата:..........................

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

/длъжност, подпис и печат/
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Приложение № 35 към чл. 22, ал. 1
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТИ 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
(възможно само при износ; превоз от България)

Търговец на отпадъци

(възможно само при износ; превоз от България)

Брокер на отпадъци

(възможно само при износ; превоз от България)

II. ВНОС НА ОТПАДЪЦИ/ ПРЕВОЗ КЪМ БЪЛГАРИЯ
Код на отпадъка
1

Наименование на
отпадъка
2

Страна на произход
3

Общо количество
тон
4

Дейност по
оползотворяване
5

Забележки: попълва се отделен ред за всяка страна на произход на отпадъка
Колона 1 и 2 – попълва се код и наименование на отпадъка съгласно наредбата по чл.3, ал.1 ЗУО
Колона 3 – попълва се съгласно номенклатура на страните и териториите за целите на външнотърговската статистика
Колона 5 – попълва се дейност по оползотворяване по приложение №2 към §1, т.13 ЗУО

III. ИЗНОС НА ОТПАДЪЦИ/ ПРЕВОЗ ОТ БЪЛГАРИЯ
Код на отпадъка

Наименование на
отпадъка

1

2

Страна по местоназначение

Общо количество

3

4

тон

Дейност по
оползотворяване или
обезвреждане
5

Забележки: попълва се отделен ред за всяка страна по местоназначение на отпадъка
Колона 1 и 2 – попълва се код и наименование на отпадъка съгласно наредбата по чл.3, ал.1 ЗУО
Колона 3 – попълва се съгласно номенклатура на страните и териториите за целите на външнотърговската статистика
Колона 5 – попълва се дейност по оползотворяване по приложение №2 към §1, т.13 ЗУО или дейност по обезвреждане по приложение №1 към §1, т.11
ЗУО

Други бележки:.........................................................
Трите имена:..............................................................
/на лице с представителна власт/

.............................................................
/длъжност, подпис и печат/

Дата:..........................
* Годишният отчет се попълва от всички лица, които извършват дейности по Регламент 1013/2006 (ЕО) в качеството си на нотификатори, получатели на отпадъци или съоръжения за оползотворяване
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Приложение № 36 към чл. 22, ал. 2
ГОДИШНА СПРАВКА-ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДЕЙНОСТИ 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
Търговец на отпадъци
Брокер на отпадъци

II. ИЗНОС НА ОТПАДЪЦИ/ ПРЕВОЗ ОТ БЪЛГАРИЯ
Код на отпадъка

Наименование на
отпадъка

1

2

Страна по местоназначение

Общо количество

3

4

тон

Дейност по
оползотворяване или
обезвреждане
5

Забележки: попълва се отделен ред за всяка страна по местоназначение на отпадъка
Колона 1 и 2 – попълва се код и наименование на отпадъка съгласно наредбата по чл.3, ал.1 ЗУО
Колона 3 – попълва се съгласно номенклатура на страните и териториите за целите на външнотърговската статистика
Колона 5 – попълва се дейност по оползотворяване по приложение №2 към §1, т.13 ЗУО или дейност по обезвреждане по приложение №1 към §1, т.11
ЗУО

Други бележки:.......................................................
Трите имена:..............................................................
/на лице с представителна власт/

.............................................................
/длъжност, подпис и печат/

Дата:..........................
* Годишната справка-декларация се попълва от всички лица, които уреждат превоз/износ на отпадъци от България, когато не се изисква нотификация.
** Към годишните справки-декларации се прилагат копия на електронен носител на формулярите по приложение
VII на Регламент (ЕО) № 1013/2006, заверени от получателя, за всеки извършен превоз/износ.

Населено място: ………………………………….

Община:…………………………….

Факс: ……………………………………………………

Телефон: …………………………………………...

………………………………………………..

ВЕСТНИК

Лице заплащащо продуктова такса в ПУДООС

Наименование на
организацията по
оползотворяване

№ на разрешението по чл. 81 ЗУО……………………………………..

Начин на изпълнение на задълженията

(с „Х” се отбелязва вида на батериите които лицето пуска на пазара)

(с „Х” се отбелязва начина на изпълнение на задълженията, за колективна система се записва името й)

Колективна система
представлявана от организация по оползотворяване

Индивидуално

Индустриални

Автомобилни

Портативни

Вид на батериите и акумулаторите, които лицето пуска на пазара

ДЪРЖАВЕН

e-mail: ………………………………………………………..

Фамилия: ……………………………………………….

Име: ………………………………………………….

Лице за контакти:

Интернет адрес: ………………………………………………

Улица, №: …………………………………………………………………………………………………………………..

Пощенски код: ……..

Адрес за кореспонденция:

ЕИК: ……………………………………….

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

(вярното се отбелязва със знак „х”)

Заявявам, че желая да:
бъда вписан в регистъра
актуализирам данните си в регистъра поради промяна в обстоятелствата
бъда отписан от регистъра

Приложение № 37 към чл. 25, ал. 1, т. 1
ФОРМА
за регистриране, промяна на обстоятелствата или отписване от публичен регистър на лицата, които пускат на пазара батерии и
акумулатори, включително вградени в уреди и моторни превозни средства

БРОЙ 51
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11.
12.
13.
14.
15.
16.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

/на лице с представителна власт/

10.

2.

/длъжност, подпис и печат/

ФОРМА
за регистриране, промяна на обстоятелствата или отписване от публичен регистър
на лицата, които пускат на пазара електрическо и електронно оборудване

Населено място: ………………………………….

Община: …………………………..

Лице за контакти:
Име: ………………………………………………………... Фамилия: ………………………………………………….
Телефон: ………………………………………………….
Факс: ………………………………………………………
e-mail: ………………………………………………………….

Интернет адрес: ……………………………………………………………

Улица, №: ………………………………………………………………………………………………………………….

Пощенски код: ……...

Адрес за кореспонденция:

ЕИК: ………………………………………….

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

ДЪРЖАВЕН

(вярното се отбелязва със знак „х”)

Приложение № 38 към чл. 25, ал. 1, т. 2
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Заявявам, че желая да:
бъда вписан в регистъра
актуализирам данните си в регистъра поради промяна в обстоятелствата
бъда отписан от регистъра

Дата:..........................

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни. (задължително се отбелязва със знак „х”)
Трите имена:..............................................................
.............................................................

9.

1.

(всяка търговска марка се записва на отделен ред)

Търговски марки, които лицето използва в страната

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 51

Категория на електрическото и електронното оборудване, което лицето пуска на пазара

Наименование на организацията по оползотворяване

/на лице с представителна власт/

Дата:..........................

/длъжност, подпис и печат/

6.
7.
8.
9.
10.
Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни. (задължително се отбелязва със знак „х”)
Трите имена:..............................................................
.............................................................

(всяка търговска марка се записва на отделен ред)

Търговски марки, които лицето използва в страната

…………………………………………………..

№ на разрешението по чл. 81 ЗУО………………………………….

Лице заплащащо продуктова такса в ПУДООС

Индивидуално
Колективна система
представлявана от организация по оползотворяване

ДЪРЖАВЕН

1.
2.
3.
4.
5.

Начин на изпълнение на задълженията

(с „Х” се отбелязва начина на изпълнение на задълженията, за колективна система се записва името й)

Категория 10 - Автомати

Категория 9 – Уреди за мониторинг и контрол

(с изключение на всички имплантирани и контаминирани с биологични агенти елементи)

Категория 7 – Електрически и електронни играчки, артикули за забавление или спорт
Категория 8 – Медицински устройства

(с изключение на големи стационарни единици промишлено оборудване)

Категория 5а – Газоразрядни лампи
Категория 6 – Електрически и електронни инструменти

Категория 5 – Осветителни тела

Категория 4 – Потребителски уреди

Категория 3 – Информационно и телекомуникационно оборудване

Категория 2 – Малки домакински уреди

Категория 1 – Големи домакински уреди

(с „Х” се отбелязва Категорията на електрическото и електронното оборудване, което лицето пуска на пазара)

БРОЙ 51
ВЕСТНИК
С Т Р. 1 1 5   

Община: …………………………..

Факс: ……………………………………………………

Телефон: ………………………………………………

18.
19.
20.
21.
22.
23.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

(всеки вид се записва на отделен ред)

Видове масла по смисъла на §1, т.7 от ДР на Наредбата за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти, които
лицето пуска на пазара

e-mail: ……………………………………………………………..

Фамилия: ………………………………………………

ДЪРЖАВЕН

Име: ………………………………………………………

Лице за контакти:

Интернет адрес: ………………………………………………………….

Улица, №: ………………………………………………………………………………………………………………….

Населено място: …………………………………
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Пощенски код: …….

Адрес за кореспонденция:

ЕИК: …………………………………………….

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

(вярното се отбелязва със знак „х”)

Заявявам, че желая да:
бъда вписан в регистъра
актуализирам данните си в регистъра поради промяна в обстоятелствата
бъда отписан от регистъра

Приложение № 39 към чл. 25, ал. 1, т. 3
ФОРМА
за регистриране, промяна на обстоятелствата или отписване от публичния регистър
на лицата, които пускат на пазара масла по смисъла на §1, т.7 от ДР на Наредбата за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 51

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

…………………………………………………

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

9.

(всяка търговска марка се записва на отделен ред)

Търговски марки, които лицето използва в страната

Лице заплащащо продуктова такса в ПУДООС

Наименование на
организацията по
оползотворяване

№ на разрешението по чл. 81 ЗУО…………………………………..

ДЪРЖАВЕН

Колективна система
представлявана от организация по оползотворяване

Индивидуално

25.

9.

Начин на изпълнение на задълженията
(с „Х” се отбелязва начина на изпълнение на задълженията, за колективна система се записва името й)

24.

7.

БРОЙ 51
ВЕСТНИК
С Т Р. 1 1 7   

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Дата:..........................

/на лице с представителна власт/

/длъжност, подпис и печат/

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

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни. (задължително се отбелязва със знак „х”)

26.

10.

С Т Р.
ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК
БРОЙ 51

Населено място: ………………………………….

Община: ………………………….

Факс: …………………………………………………….

Телефон: …………………………………………………

ВЕСТНИК

Лице заплащащо продуктова такса в ПУДООС

Наименование на
организацията по
оползотворяване

Колективна система
представлявана от организация по оползотворяване

…………………………………………………..

№ на разрешението по чл. 81 ЗУО…………………………………

Индивидуално

(с „Х” се отбелязва начина на изпълнение на задълженията, за колективна система се записва името й)

Начин на изпълнение на задълженията

e-mail: ………………………………………………………..

Фамилия: ……………………………………………….

Име: ……………………………………………………….

Лице за контакти:

ДЪРЖАВЕН

Интернет адрес: …………………………………………….

Улица, №: ………………………………………………………………………………………………………………….

Пощенски код: …….

Адрес за кореспонденция:

ЕИК: …………………………………………………………………………………………………………………………

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

(вярното се отбелязва със знак „х”)

Заявявам, че желая да:
бъда вписан в регистъра
актуализирам данните си в регистъра поради промяна в обстоятелствата
бъда отписан от регистъра

ФОРМА
за регистриране, промяна на обстоятелствата или отписване от публичния регистър
на лицата, които пускат на пазара гуми

Приложение № 40 към чл. 25, ал. 1, т. 4

БРОЙ 51
С Т Р. 1 1 9   

11.
12.
13.
14.
15.
16.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

/на лице с представителна власт/

10.

2.

/длъжност, подпис и печат/

Приложение № 41 към чл. 25, ал. 1, т. 5
Форма
за регистриране, промяна на обстоятелствата или отписване от публичния регистър
на лицата, които пускат на пазара полимерни торбички

ЕИК: …………………………………………..

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

(вярното се отбелязва със знак „х”)

ДЪРЖАВЕН

Заявявам, че желая да:
бъда вписан в регистъра
актуализирам данните си в регистъра поради промяна в обстоятелствата
бъда отписан от регистъра

Дата:..........................
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Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни. (задължително се отбелязва със знак „х”)
Трите имена:..............................................................
.............................................................

9.

1.

(всяка търговска марка се записва на отделен ред)

Търговски марки, които лицето използва в страната

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 51

Населено място: ………………………………….

Община: …………………………

Факс: ……………………………………………………..

Телефон: ………………………………………………..

/длъжност, подпис и печат/

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

ДЪРЖАВЕН

Дата:..........................

/на лице с представителна власт/

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

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни. (задължително се отбелязва със знак „х”)

e-mail: ………………………………………………………….

Фамилия: ………………………………………………..

Име: ……………………………………………………….

Лице за контакти:

Интернет адрес: ………………………………………………………

Улица, №: ………………………………………………………………………………………………………………..

Пощенски код: …….

Адрес за кореспонденция:

БРОЙ 51
ВЕСТНИК
С Т Р. 1 2 1   

(вярното се отбелязва със знак „х”)

търговец
брокер

Код

Наименование

ВЕСТНИК

5.

4.

3.

2.

1.

№

Вид на отпадъка, с който се извършва дейност

(всеки отпадък се записва на отделен ред, с код и наименование
съгласно наредбата по чл. 3, ал.1 ЗУО)

ДЪРЖАВЕН

Лице за контакти:
Име: ………………………………………………………. Фамилия: ………………………………………………..
Телефон: …………………………………………………
Факс: ……………………………………………………..
e-mail: ……………………………………………………………

Адрес за кореспонденция:
Пощенски код: ……... Населено място: …………………………………..
Община: ……………………………
Улица, №: …………………………………………………………………………………………………………………...
Интернет адрес: …………………………………………………………..

ЕИК: ……………………………………………..

122

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

(вярното се отбелязва със знак „х”)

, че желая да:
бъда вписан в регистъра
актуализирам данните си в регистъра поради промяна в обстоятелствата
бъда отписан от регистъра

Заявявам като

ФОРМА
за регистриране или отписване от публичен регистър
на лица, извършващи дейности като търговец по § 1, т. 45 от ДР на ЗУО
и/или брокер по § 1, т. 5 от ДР на ЗУО

Приложение № 42 към чл. 25, ал. 1, т. 6

С Т Р.
БРОЙ 51

Дата:..........................

/на лице с представителна власт/

/длъжност, подпис и печат/

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни. (задължително се отбелязва със знак „х”)
Трите имена:..............................................................
.............................................................

Към формата за регистрация задължително се прилага и документ за платена такса.

14.

13.

12.

11.

10.

9.

8.

7.

6.

БРОЙ 51
ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК
С Т Р. 1 2 3   

Собственик
12

ЕИК
13

Клас депо
ОО/НО/ИО

2

№

1

3

Тип на депото

ЕИК
16

6

Местност

4

Вид на депото

Отговорности
Телефон/ факс/ имейл
Оператор
14
15

Местоположение на депото
Община
Населено място
ЕКАТТЕ на
населеното
място
3
4
5

II. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДЕПОТО

11

Статус

2

РИОСВ

4

Дата на издаване

5

Проектна

18

Бележки

8

Участъци/ клетки за
ОО/НО/ИО

6

7

Площ, дка
Заета
Рекултивирана

Телефон/ факс/ имейл
17

7

Географски координати

10

м3
8

тон
9

Проектен капацитет

9

Експлоатация
Начало
Край

Приложение № 44 към чл. 28, ал. 2, т. 1

Информация за въведените в експлоатация депа и такива с прекратена дейност
за месец................година.........на територията на РИОСВ............

Номер на разрешението/ регистрационния документ
3

ДЪРЖАВЕН

1

№

2

ЕИК

124

I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Юридическо лице/
едноличен търговец
1

Списък на издадените разрешения/ регистрационни документи в т.ч. и на тези с прекратено действие или отнети
за месец................година.........от РИОСВ............

Приложение № 43 към чл. 28, ал. 1

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 51

тон
11

3924

2

№ на
клетката

3

Описание

4

Проектна
площ, дка

24

5

Заета
площ, дка

Участъци/ клетки

6

Рекултивирана
площ, дка

13
16

7

Периодичност

9

8

Запръстяване

17

Да/Не

Автоматична
везна

Площ

описание

Входящ
контрол

Остатъчен
капацитет, м3

15

м

Средна мощност на отпадъчното тяло

19

Да/Не

Охрана

10

11

21

описание

Друго

12

Мониторинг на
ПВВ/ПВ/И/Г/ОТ

20

Да/Не

Ограда

Натрупани отпадъци от началото на експлоатацията
тон
средна мощност
на отпадъчното
тяло, м

18

Да/Не

Означения
и табели

ДЪРЖАВЕН

1

№

23

описание

14

периодичност

Бележки

Натрупани отпадъци от началото на експлоатацията
тон

Запръстяване

Аварии

площ,
дка
12

III. ЗА ДЕПА С КЛЕТКИ

22

Мониторинг на
ПВВ/ПДВ/ИНФ/Г/ОТ

м3
10

Остатъчен капацитет

БРОЙ 51
ВЕСТНИК
С Т Р. 1 2 5   

С Т Р.

126

ДЪРЖАВЕН

ВЪРХОВЕН
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
РЕШЕНИЕ № 14576
от 6 ноември 2013 г.

по административно дело № 7810 от 2013 г.
Върховният административен съд в състав:
председател: Славка Найденова, и членове:
Галя Костова и Галина Солакова, с участието
на съдебния секретар Илиана Иванова разгледа административно дело № 7810 по описа
за 2013 г. на Върховния административен съд,
второ отделение, докладвано от председателя
Славка Найденова.
Производството по делото е образувано
по реда на чл. 185 и сл. АПК по жалба на
„Галина Агро“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Бургас, представлявано
от управителя Величка Димитрова Динева,
с искане за отмяна на чл. 3, ал. 1 от Наредба
№ 7 от 23.06.2011 г. за условията и реда за
прилагане на извънредни мерки за подпомагане на пазара в сектора на зеленчуците
(наричана по-долу „наредбата“) – обн., ДВ, бр.
49 от 28.06.2011 г., в сила от същата дата; доп.,
бр. 78 от 7.10.2011 г. Жалбоподателят твърди,
че оспореният подзаконов нормативен акт е
незаконосъобразен като издаден в несъответствие на чл. 8, пар. 4 от Регламент (ЕС)
№ 585/2011 г. от 17.06.2011 г. за определяне
временни извънредни мерки за подпомагане
на сектора на плодове и зеленчуци, като се
иска отмяна на наредбата в оспорената є част.
Ответникът, министърът на земеделието и
храните чрез процесуалния си представител в
съдебно заседание и писмена защита, изразява
становище за неоснователност на жалбата.
Представителят на Върховната административна прокуратура е на становище, че липсва
административната преписка по издаване
на оспорения подзаконов нормативен акт за
проверка на правилата по Закона за нормативните актове (ЗНА), както и че жалбата е
основателна.
Върховният административен съд, второ
отделение, в настоящия съдебен състав, приема, че жалбата е допустима като подадена от
лице с правен интерес, както и че разгледана
по същество, след извършена служебна проверка по издаването на оспорения подзаконов
нормативен акт съгласно чл. 168 АПК, е основателна по следните съображения:
Наредбата е издадена от министъра на
земеделието и храните по доклад на заместник-минист ър на земеделието и храните.
Видно от представената преписка по издаването на оспорената наредба като подзаконов
нормативен акт, в нея се съдържа доклад от
д-р Димитров, зам.-министър на земеделието
и храните, за внасяне на проекта за наредба

ВЕСТНИК

БРОЙ 51

за издаването є, адресиран до министъра на
земеделието и храните (л. 25, 26); писмо от
директора на „Дирекция плащания и пазарна
подкрепа“ при същото министерство, адресирано до главния секретар на министерството,
с искане проектът да бъде представен за одобряване от министъра (л. 28), както и писмо
до редакцията на „Държавен вестник“ за
обнародване на наредбата (л. 24). Други доказателства в административната преписка не
се съдържат, а след дадените указания да се
представи цялата административна преписка,
се представя повторно само съпроводителното
писмо до Върховния административен съд за
изпращане на жалбата, както и е взето становище, че е изпратена цялата административна
преписка (л. 61).
При така изяснената фактическа обстановка
следва да се направят следните правни изводи:
Наредбата е издадена от компетентния
орган при делегирани правомощия по чл. 39
от Закона за прилагане на общите организации на пазарите на земеделски продукти
на Европейския съюз. Издадена е в предписаната от закона форма, но при издаването
є съществено са нарушени административнопроизводствените правила, предвидени
в чл. 26, ал. 2 ЗНА. Съгласно този текст,
представляващ императивна норма, преди
внасянето на проект на нормативен акт за
издаване или приемане от компетентния
орган съставителят на проекта го публикува на интернет страницата на съответната
институция заедно с мотивите, съответно
док ла да, като на заинтересованите лица
се предоставя най-малко 14-дневен срок за
предложения и становища по проекта. Текстът в тази редакция е приет със Закон за
изменение и допълнение на ЗНА (ДВ, бр. 46
от 2007 г., в сила от 1.01.2008 г.), като целта
е да се даде възможност за широко обсъждане на проектите на нормативни актове
от заинтересуваните лица, както и те да
упражнят правото си на участие в производството по подготовка на актове, засягащи
тех ни законни интереси. Публик у ването,
представл яващо разгласяване на проекта
на подзаконовия нормативен акт, е начинът,
чрез който принципите за откритост и съгласуваност, прогласени в чл. 26, ал. 1 ЗНА,
намира част от своето проявление спрямо
засегнатите лица и за чието спазване следва
да се следи от органа, в чиито правомощия
е да приеме или не дадения проект. Изпълнението на ал. 2 на посочения текст представлява задължително условие като част от
административнопроизводствените правила,
поради което при неспазването му, какъвто
е настоящият случай, представлява същественото им нарушение по издаване на подза-
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коновия нормативен акт и е самостоятелно
основание за отмяна на оспорения текст от
наредбата съгласно чл. 146, т. 3 във връзка
с чл. 196 АПК. С оглед изложеното само на
това основание оспореният текст от наредбата
е незаконосъобразен и следва да се отмени.
Водим от горното, Върховният административен съд, второ отделение в настоящия съдебен състав, на основание чл. 193,
ал. 1 АПК
РЕШИ:
Отменя чл. 3, ал. 1 от Наредба № 7 от
23.06.2011 г. за условията и реда за прилагане на извънредни мерки за подпомагане
на пазара в сектора на зеленчуците (обн.,
ДВ, бр. 49 от 28.06.2011 г.; в сила от същата
дата; доп., бр. 78 от 7.10.2011 г.) по жалба
на „Галина Агро“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Бургас, представлявано
от управителя Величка Димитрова Динева.
Решението е оставено в сила с решение
№ 7839 от 10.06.2014 г., постановено от петчленен състав на Върховния административен
съд по адм. дело № 501 от 2014 г.
Председател:
Георги Колев
4065
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ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
РЕШЕНИЕ № 601-НС
от 17 юни 2014 г.
На 13 юни 2014 г. на основание чл. 72,
ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Репуб
лика България предсрочно са прекратени
пълномощията на народния представител
Георги Стоянов Кадиев, избран от 23. многомандатен изборен район – София, издигнат
от коалиция „Коалиция за България“ в 42-то
Народно събрание.
На основание чл. 247, т. 6 от Изборния
кодекс Централната избирателна комисия
РЕШИ:
Обявява за избрана за народен представител
в 23. многомандатен изборен район – София,
Ирена Тодорова Анастасова от листата на
коалиция „Коалиция за България“ в 42-то
Народно събрание.
Решението да се обнародва в „Държавен
вестник“.
За председател:
Мария Мусорлиева
Секретар:
Севинч Солакова
4186
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ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-46-60
от 17 март 2014 г.
На основание чл. 10в, ал. 1, т. 2 от Закона за
собствеността и ползуването на земеделските
земи (ЗСПЗЗ), чл. 19а, ал. 3 и 4 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и
ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ)
във връзка с Решение № 13439 от 29.10.2012 г.
на Върховния административен съд – четвърто
отделение, по адм. дело № 11400/2010 г. и протокол № 131/2013 г. на комисията по чл. 19а, ал. 3
ППЗСПЗЗ нареждам:
1. Определям право на обезщетение по заявление вх. № 94-394 от 22.01.2008 г. със заявител
Марин Тодоров Димитров за 69 дка на наследниците на Петко Марков – с местонастаняване
през 1928 г. в гр. Тополовград, област Хасково.
2. Обезщетяването на правоимащите лица
да се извърши от Общинската служба по земеделие – Тополовград, съгласно разпоредбите на
ЗСПЗЗ и ППЗСПЗЗ.
Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен
срок по реда на Административнопроцесуалния
кодекс.

4148

Министър:
Д. Греков

МИНИСТЕРСТВО
НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА
РАЗРЕШЕНИЕ № 383
от 29 май 2014 г.
за т ърсене и проу чване на мета лни полезни изкопаеми – подземни богатства по чл. 2,
ал. 1, т. 1 от Закона за подземните богатства,
в площ „Вършило“, разположена в землищата
на с. Вършило, с. Зидарово, с. Индже войвода,
с. Крушовец, община Созопол, и с. Богданово,
с. Варовник, с. Дебелт, с. Драчево, с. Росеново,
община Средец, област Бургас
На основание на чл. 53, ал. 4 във връзка с
чл. 7, ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 и
чл. 41, ал. 1 на Закона за подземните богатства
и протоколно решение № 23 от протокол № 17
от 30.04.2014 г. на Министерския съвет разрешавам на „Асарел – Инвестмънт“ – ЕАД, София,
титуляр на разрешението, дружество, вписано
в търговския регистър на Агенцията по вписванията под ЕИК 202285379, със седалище и адрес
на управление – София, район „Витоша“, п.код
1680, бул. България 102, да извърши за своя
сметка търсене и проучване на метални полезни
изкопаеми – подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 1 от Закона за подземните богатства, в площ
„Вършило“, разположена в землищата на с. Вър-

шило, с. Зидарово, с. Индже войвода, с. Крушовец,
община Созопол, и с. Богданово, с. Варовник,
с. Дебелт, с. Драчево, с. Росеново, община Средец,
област Бургас, при следните условия:
1. Срокът на разрешението е 3 години.
2. Размерът на площта е 190,6 кв. км.
3. Границите на площта са определени с
координати на граничните точки съгласно приложението.
4. Условията за осъществяване на дейността
по търсене и проучване, както и правата и задълженията на титуляря се определят в договора
за търсене и проучване.
5. Видовете и обемите на работите по търсене
и проучване и добивът за технологични изпитания
са определени в работна програма, неразделна
част от договора за търсене и проучване.
6. Разрешението може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
7. Разрешението влиза в сила от датата на
влизане в сила на договора за търсене и проучване с титуляря.
8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява
от министъра на икономиката и енергетиката.
Министър:
Др. Стойнев
Приложение
към т. 3
Координатен регистър на граничните точки,
описващи площ „Вършило“
Координатна система 1970 г.
№

X (m)

Y (m)

1.

4623000

9570000

2.

4617500

9586500

3.

4616000

9586500

4.

4612000

9585000

5.

4612000

9581500

6.

4610000

9577000

7.

4610000

9567000

8.
4157

4623000

9567000

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА
НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
ЗАПОВЕД № 257
от 10 април 2014 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисията за защита
на потребителите към министъра на икономиката
и енергетиката и на нейната администрация,
решение на Комисията за защита на потребителите, протокол № 9 от заседание, проведено
на 13.03.2014 г., чл. 92, ал. 1, 2 и 5 във връзка с
чл. 87 и чл. 88, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на
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потребителите, Наредбата за условията и реда за
изтегляне от пазара, изземване от потребителите
и унищожаване на опасни стоки и за реда за
обезщетяване на потребителите в случаите на
изземване на опасни стоки във връзка с чл. 99
от Закона за защита на потребителите, чл. 73 от
Административнопроцесуалния кодекс, изпитвателен протокол № 14.0006/02.013 и експертно
становище изх. № 283 от 27.02.2014 г., издадени
от Изпитвателна лаборатория за електротехническа продукция към „Елпром – ИЛЕП“ – ООД,
София, установяващи, че изпитаната проба от
подвижен многократен разглобяем двуполюсен
контакт с три гнезда, комбиниран с двуполюсен щепсел 6А 250V в бял цвят, с щампа върху
корпуса: откъм щифтовете „6А 250 V, MADE
IN CHINA“, между гнездата: „MAX2200WA220V
MAX1250WA125V 50/60Hz127/220V“ (с описание
и снимков материал, публикувани на интернет
страницата на КЗП – www.kzp.bg), не отговаря
на изискванията по отношение на т. 4 „Общи
изисквания“, т. 8 „Маркировка“, т. 9 „Проверка
на размерите“, т. 10 „Защита срещу поражения
от електрически ток“, т. 14 „Конструкция на щепселите и подвижните контакти“ и т. 26 „Резби,
тоководещи части и съединения на IEC 608841:2002+А1:2006; нарушени са основни изисквания
за защита срещу поражения от електрически ток
при директен допир (съществува възможност за
директен контакт с части под опасно напрежение
на щепсели, свързани към изделието, както и за
лесно разхлабване и освобождаване на щифт на
щепсела на изделието и оставането му в мрежовия контакт на електрическата инсталация, към
което то е било присъединено, и възникването
на непосредствена опасност от директен контакт
с части под опасно напрежение на захранващата
мрежа) и при индиректен допир (възможност
от възникване на опасна ситуация вследствие
прекъсване на защитната верига на уреди с
клас на защита I при присъединяването им към
захранването с помощта на изделието), основни
конструктивни изисквания (разхлабването на
щифтовете на щепсела вследствие на неправилното им закрепване с винтови свързвания
без блокировка може да предизвика загрявания
до недопустимо високи температури, което е
предпоставка за възникване на непосредствена
опасност от изгаряния и директен контакт с части
под опасно напрежение на изделието), както и
изисквания към маркировката (посочването на
две различни стойности на обявения ток на изделието и маркирането на неправилни дименсии на
обявената мощност могат да причинят объркване
на потребителя и включване към изделието на
недопустимо големи консуматори, което да доведе
до появата на недопустимо високи температури
и пряка опасност от изгаряне и/или поражения
от електрически ток), и в тези аспекти изделието
трябва да бъде считано като опасно за живота и
здравето на потребителите, нареждам:
1. Забранявам производството, вноса, износа, възмездното или безвъзмездното пускане
на пазара на подвижен многократен разглобяем
двуполюсен контакт с три гнезда, комбиниран с
двуполюсен щепсел 6А 250V в бял цвят, с щампа
върху корпуса: откъм щифтовете „6А 250 V, MADE
IN CHINA“, между гнездата: „MAX2200WA220V
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MAX1250WA125V 50/60Hz127/220V“, представляващ сериозен риск за здравето и безопасността
на потребителите.
2. Производителите, вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно
изтегляне от пазара и изземването от потребителите на описаните в заповедта стоки по реда,
условията и в сроковете, визирани в Наредбата за
условията и реда за изтегляне от пазара, изземване
от потребителите и унищожаване на опасни стоки, и за реда за обезщетяване на потребителите
в случаите на изземване на опасни стоки и да
отправят предупреждения към потребителите за
рисковете, които стоките съдържат.
3. На основание чл. 74 във връзка с чл. 60,
ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
допускам предварително изпълнение на заповедта
с цел да не се допусне увреждане на здравето на
потребителите.
4. Разходите по складирането, транспорта,
изтеглянето от пазара, изземването от потребителите и тяхното обезщетяване са за сметка на
производителите, вносителите и дистрибуторите.
Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.

4005

Председател:
В. Златев

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ
НАДЗОР
РЕШЕНИЕ № 541-ОЗ
от 5 юни 2014 г.
Като взе предвид представените към заявлението документи по чл. 31, ал. 2 от Кодекса
за застраховането и на основание чл. 13, ал. 1,
т. 5 във връзка с чл. 16, ал. 1, т. 1 от Закона за
Комисията за финансов надзор във връзка с
чл. 29, ал. 3 и 5 от КЗ Комисията за финансов
надзор реши:
Издава на „Застрахователно дружество Съгласие“ – ЕАД, ЕИК 200339643, със седалище и адрес
на управление София 1309, район „Възраждане“,
бул. Тодор Александров 141, допълнителен лиценз
за застраховка по т. 10 на раздел ІІ, буква „А“ от
приложение № 1 към Кодекса за застраховането – „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на моторно превозно
средство“ за рисковете:
– „Всяка отговорност за вреди, възникваща
при използването на сухопътни моторни превозни
средства“;
– „Гражданска отговорност на превозвача с
моторни превозни средства по суша“.
На основание чл. 13, ал. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор във връзка с чл. 132,
ал. 2, т. 8 и чл. 149, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс решението подлежи на
обжалване пред Върховния административен
съд на Република България в 14-дневен срок от
съобщаването му.

4086

Председател:
Ст. Мавродиев
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РЕШЕНИЕ № 542-ОЗ
от 5 юни 2014 г.

На основание чл. 16, ал. 1, т. 1 във връзка
с чл. 13, ал. 1, т. 6 от Закона за Комисията за
финансов надзор и чл. 121, ал. 1 и 2 във връзка
с чл. 36, ал. 1, т. 9 от Кодекса за застраховането
Комисията за финансов надзор реши:
1. Издава разрешение за прекратяване на „Интерамерикан България“ – ЗЕАД, ЕИК: 121744900,
със седалище и адрес на управление София 1301,
район „Възраждане“, бул. Александър Стамболийски 55, ет. 7, офис 12.
2. Отнема лиценза за извършване на дейност
по заст раховане на „Интерамерикан България“ – ЗЕАД.
На основание чл. 13, ал. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор във връзка с чл. 132,
ал. 2, т. 8 и чл. 149, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс решението подлежи на
обжалване пред Върховния административен
съд на Република България в 14-дневен срок от
съобщаването му.
Председател:
Ст. Мавродиев
4087

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 255
от 28 април 2014 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община е постъпило заявление
вх. № ГР-94-Д-54 от 7.12.2011 г. от Димитър Русев
Райчев чрез пълномощник Владимир Валериев
Хаджиев с искане за допускане изработването
на проект за план за регулация и застрояване за
поземлен имот с идентификатор 44063.6229.1821
по К К К Р на с. Лозен, м. К ара д ж ин, район
„Панчарево“.
Към заявлението са приложени: нотариален
акт № 142, том V, рег. № 27697, дело № 888 от
29.09.2011 г., скица от СГКК за поземлен имот
с идентификатор 44063.6229.1821, мотивирано
предложение и пълномощно.
Заявлението с приложените към него доказателства е разгледано на заседание на ОЕСУТ с
протокол № ЕС-Г-12 от 14.02.2012 г., т. 9, заедно
със становищата на отделите на НАГ и е направено служебно предложение за представяне на
задание за проектиране на ПРЗ.
Със заявление вх. № ГР-94-Д-54 от 24.02.2012 г.
допълнително е внесено задание за проектиране
на план за регулация и застрояване.
Със заповед № РД-09-50-215 от 29.02.2012 г. на
главния архитект на Столична община на основание чл. 124, ал. 7 ЗУТ е одобрено задание в обхват
поземлен имот с идентификатор 44063.6229.1821
по КККР на с. Лозен.
На основание чл. 124, ал. 3 ЗУТ със заповед
№ РД-09-50-239 от 29.02.2012 г. на главния архитект на СО е допуснато изработване на подробен
устройствен план – ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 44063.6229.1821 по КККР на с. Лозен.
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Заповедите са изпратени за сведение на кмета
на район „Панчарево“ с писмо изх. № ГР-94-Д-54
от 8.03.2012 г.
Със заявление вх. № ГР-94-Д-54 от 23.05.2012 г.
са внесени проекти за одобряване на план за
регулация и застрояване за УПИ V-1821 и улица
от о. т. 421б до о. т. 421д, кв. 6а, с. Лозен, с обяснителна записка.
Представени са съгласуван проект от „ЧЕЗ –
Разпределение България“ – АД, на 9.04.2012 г. и
предварителни данни от „Софийска вода“ – АД,
с писмо № ТУ-1096 от 5.04.2012 г.
Със заявление вх. № ГР-94-Д-54 от 14.06.2012 г.
са представени експертна оценка и геодезическо
заснемане, заверени от дирекция „Зелена система“ – СО, на 31.05.2012 г.
Със заявление вх. № ГР-94-Д-54 от 19.07.2012 г.
е внесено становище № 94-00-6503 от 11.07.2012 г.
на директора на регионалната инспекция по околната среда и водите – София, относно липсата
на необходимост от извършване на екологична
оценка.
Със заявление вх. № ГР-94-Д-54 от 5.11.2012 г.
допълнително са внесени нови предварителни
данни от „Софийска вода“ – АД, с писмо № ТУ3434 от 24.10.2012 г. и схеми ВиК.
Проектът е съобщен по реда на чл. 128, ал. 3
ЗУТ, като съгласно писмо рег. № 6602-36/5 от
21.02.2013 г. на главния архитект на район „Панчарево“ в законоустановения срок са постъпили
две възражения, а именно: възражение вх. № 660236/3 от 28.01.2013 г. от Илко Петров Кръстев,
собственик на поземлен имот с идентификатор
44063.6229.1818, и възражение вх. № 6602-36/4 от
30.01.2013 г. от Добрена Стоянова Александрова,
собственик на поземлен имот с идентификатор
44063.6229.1820.
Проек т ът и пост ъпи ли т е въ зра жени я са
разгледани на заседание на ОЕСУТ с протокол
№ ЕС-Г-32 от 23.04.2013 г., т. 1, като същите не
са уважени.
Във връзка с преработването на изработения
проект същият е съобщен по реда на чл. 128,
ал. 10 ЗУТ, като съгласно писмо рег. № 6602-36/5
от 11.01.2014 г. на кмета на район „Панчарево“
в законоустановения срок са постъпили две възражения, които са идентични с възраженията,
постъпили при съобщаването по чл. 128, ал. 3
ЗУТ, изпратени в НАГ с писмо рег. № 6602-36/5
от 21.02.2013 г. на главния архитект на район
„Панчарево“ и разгледани на заседание на ОЕСУТ
с протокол № ЕС-Г-32 от 23.04.2013 г, т. 1, като
същите не са уважени, тъй като предвижданията
за обекти – публична общинска собственост, към
която категория обекти принадлежи уличната
регулация от о. т. 421б до о. т. 421д, се извършват
в обществен интерес и преценката по допускането
им е по целесъобразност.
Освен горното преработката на плана, която
налага съобщаването му по реда на чл. 128, ал. 10
ЗУТ, не засяга имотите на възразителите.
Проек т ът и пост ъпи ли т е въ зра жени я са
разгледани на заседание на ОЕСУТ с протокол
№ ЕС-Г-18 от 11.03.2014 г., т. 3, като същите не
са уважени и е взето решение, с което проектът
е приет по реда на чл. 128, ал. 7 ЗУТ.
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С оглед на горната фактическа обстановка се
установява от правна страна следното:
Допускането на изработването на проекта със
заповеди № РД-09-50-215 от 29.02.2012 г. на главния
архитект на Столична община и № РД-09-50-239
от 29.02.2012 г. е преди влизане в сила на ЗИД
на ЗУТ – ДВ, бр. 82 от 26.11.2012 г., поради което
на основание § 124 ПЗРЗИДЗУТ производството
следва да се довърши по реда, действал преди
26.11.2012 г.
Искането е направено от заинтересовани лица
по смисъла на чл. 131, ал. 1 и ал. 2, т. 1 ЗУТ, а
именно Димитър Русев Райчев, собственик на
поземлен имот № 61641821 по КВС, землище на
с. Лозен, съгласно нотариален акт № 142, том
V, рег. № 27697, дело № 888 от 29.09.2011 г. Въз
основа на същия документ за собственост лицето е вписано като такова в приложената скица
от СГКК за поземлен имот с идентификатор
44063.6229.1821.
Спазени са административнопроизводствените
правила при издаване на акта – сезиране на административния орган от заинтересовано лице по
чл. 131, ал. 2, т. 1 ЗУТ със заявление по образец,
одобрено е задание, като е спазен чл. 124, ал. 7
ЗУТ, допуснато е изработването на проект на ПУП
от компетентния за това орган, внесен е проект
и са изпълнени предписанията в допускането,
проектът е съобщен на всички заинтересовани
лица, същият е разгледан и приет от ОЕСУТ.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
П ла н ът за рег ула ц и я е израбо т ен върх у
действаща кадастрална карта, с което е спазено
изискването на чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ. Имотът се
урегулира за първи път и регулационните граници
следват имотните такива, като за същия се образува УПИ V, в съответствие с чл. 17, ал. 1 ЗУТ.
Достъпът до УПИ V е по улица от о. т. 421б до
о. т. 421д, която е предвидена с изработения план
за регулация улица с оглед спазване изискването
на чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4 ЗУТ.
С предвиденото с проекта урегулиране на улица
се засягат имоти – частна собственост. Същото
е мероприятие от публичен характер съгласно
чл. 21, ал. 1 ЗОС, поради което компетентен да
одобри проекта за ПРЗ в случая на основание
чл. 21, ал. 7 ЗОС е Столичният общински съвет.
Предвижданията за обекти – публична общинска собственост, към която категория обекти
принадлежи уличната регулация от о. т. 421а до
о. т. 421д, се извършват в обществен интерес и
преценката по допускането им е по целесъобразност, поради което и възраженията от собствениците на поземлени имоти с идентификатори
44063.6229.1818 и 44063.6229.1820 са неоснователни.
Проектното решение е целесъобразно и отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
По действащия ОУП на СО имотът – предмет
на плана, попада в устройствена зона „Жилищна
зона с малкоетажно застрояване в природна среда“
(Жм1). Предвиденото застрояване на жилищна
сграда е допустимо в тази устройствена зона
съгласно приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО.
Показателите на застрояване, отразени в матрицата върху плана, отговарят на предвидените в
ОУП на СО.
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С горното е спазено изискването на чл. 103,
ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2 ЗУТ.
С плана за застрояване се предвижда ниско
като характер и свободностоящо като начин
застрояване. Планът се одобрява при спазване
изискванията на чл. 31, ал. 1 ЗУТ по отношение
изискуемите разстояния на жилищни сгради до
вътрешните граници на УПИ.
Предвид горното, с проекта за план за застрояване не се допускат намалени разстояния
към съседни имоти и/или сгради, включително
през улица.
Проектът е изработен при спазване изискванията на Наредба № 8 от 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове.
Изпълнени са изиск вани ята в мотивираното предписание за съгласуване на проекта
с „ЧЕЗ – Разпределение – България“ – А Д, и
„Софийска вода“ – АД.
Спазено е изискването на чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО,
което се установява от представените експертна
оценка и геодезическо заснемане на дървесната
растителност, заверени от дирекция „Зелена
система“ – СО.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 21, ал. 7 ЗОС, § 124 ПЗРЗИДЗУТ, чл. 110, ал. 1,
т. 1, чл. 17, ал. 1, чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4, чл. 31,
ал. 1, чл. 103, ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2 ЗУТ,
т. 5 от приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО и
протокол на ОЕСУТ № ЕС-Г-32 от 23.04.2013 г.,
т. 1, Столичният общински съвет реши:
1. Одобрява проект за план за регулация на
с. Лозен, кв. 6А. Откриване на улица от о. т. 421б
до о. т. 421д. Отреждане на УПИ V-1821 за жилищно строителство по червените и сините линии,
цифри и текст съгласно приложения проект.
2. Одобрява проект за: план за застрояване за
УПИ V-1821 за жилищно строителство, кв. 6А,
с. Лозен, съгласно приложения проект.
Въз основа на одобрения план за застрояване
не може да се издава виза за проектиране, да се
одобрява (съгласува) инвестиционен проект или
да се издава разрешение за строеж с допускане
на намалени разстояния към съседни имоти
и/или сгради, включително през улица.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда на
чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред Административния съд –
София-град, в 30-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават в район „Панчарево“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столична община.
Председател:
Е. Герджиков
4055

СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
РЕШЕНИЕ № 1274
от 30 май 2014 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4
и чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за
търговете и конкурсите и Решение № 218 от
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11.04.2013 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация реши:
1. На 15.07.2014 г. в 11 ч. в Столичната общинска
агенция за приватизация, пл. Славейков 6, ет. 1,
да се проведе публичен търг с явно наддаване
за продажбата на помещение към трафопост,
София, ж.к. Красна поляна, ул. Атанас Кирчев
40, м. НПЗ Средец, общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Красна поляна“, със съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 54 000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 2000 лв.
4. Депозитът за участие – 5400 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 11.07.2014 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Цената на тръжната документация – 240 лв. (с
вкл. ДДС), е платима в брой в сградата на СОАП,
пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.,
в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня
на търга след закупуване на тръжна документация.
Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова
4068
РЕШЕНИЕ № 1278
от 30 май 2014 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4
и чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за
търговете и конкурсите и Решение № 423 от
18.07.2013 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация реши:
1. На 14.07.2014 г. в 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация, пл. Славейков 6,
ет. 1, да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажбата на ПИ № 111010 (бивша
почивна база), с. Бързия, местност Пръшковица,
община Берковица, обособена част от „Галатея
2002“ – ЕАД.
2. Начална тръжна цена – 143 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие – 14 300 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
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5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 10.07.2014 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Цената на тръжната документация – 600 лв. (с
вкл. ДДС), е платима в брой в сградата на СОАП,
пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.,
в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня
на търга след закупуване на тръжна документация.
Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова
4069
РЕШЕНИЕ № 1279
от 30 май 2014 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 362 от 9.06.2011 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет
на Столичната общинска агенция за приватизация реши:
1. На 16.07.2014 г. в 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация, пл. Славейков 6,
ет. 1, да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажбата на УПИ XXVIII-525, 528,
кв. 11а, м. Витоша – ВЕЦ „Симеоново“, София,
общински нежилищен имот, стопанисван от район „Студентски“.
2. Начална тръжна цена – 303 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие – 30 300 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок за закупуване на тръжна документация – до 14.07.2014 г. вкл. в приемното време на
СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч. Цената на тръжната документация – 600 лв. (с вкл.
ДДС), е платима в брой в сградата на СОАП, пл.
Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.,
в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня
на търга след закупуване на тръжна документация.
Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова
4070
РЕШЕНИЕ № 1282
от 30 май 2014 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4
и чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за
търговете и конкурсите и Решение № 461 от
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ДЪРЖАВЕН

13.09.2012 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация реши:
1. На 15.07.2014 г. в 14 ч. в Столичната общинска
агенция за приватизация, пл. Славейков 6, ет. 1,
да се проведе публичен търг с явно наддаване
за продажбата на помещение към трафопост,
гр. Банкя, кв. Вердикал, ул. Плиска (между ул.
Варна и ул. Ручей), общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Банкя“, със съответното
право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 14 000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 1000 лв.
4. Депозитът за участие – 1400 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 11.07.2014 г. вкл. в приемното време на
СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 часа.
Цената на тръжната документация – 240 лв. (с
вкл. ДДС), е платима в брой в сградата на СОАП,
пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.,
в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня
на търга след закупуване на тръжна документация.
Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова
4071
РЕШЕНИЕ № 1283
от 30 май 2014 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4
и чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за
търговете и конкурсите и Решение № 514 от
28.07.2011 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация реши:
1. На 14.07.2014 г. в 14 ч. в Столичната общинска
агенция за приватизация, пл. Славейков 6, ет. 1,
да се проведе публичен търг с явно наддаване за
продажбата на поземлен имот с идентификатор
68134.403.320 (УПИ IX, кв. 512, м. ГГЦ зона Г-14),
София, ул. Стара планина 4, обособена част от
капитала на „Спортна София – 2000“ – ЕАД, с
право на собственост върху поземления имот.
2. Начална тръжна цена – 680 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 20 000 лв.
4. Депозитът за участие – 68 000 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
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5. Срок за закупуване на тръжна документация – до 10.07.2014 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Цената на тръжната документация – 1200 лв. (с
вкл. ДДС), е платима в брой в сградата на СОАП,
пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.,
в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня
на търга след закупуване на тръжна документация.
Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова
4072

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
РЕШЕНИЕ № 986
от 28 май 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 и
чл. 136, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Казанлък, реши:
Одобрява проект за изменение на план за
улична регулация и на план за регулация на квартали 607, 606 и 361 по плана на Казанлък, като:
1. Премахва улична регулация между осови точки 9406-9405-9404-9403-9402-9401-9413-9412-9411.
2. Променя улична регулация между нови осови
точки 9406-9405 и отреждане на улична регулация между осови точки 9411 (стар номер) – 9412
(нов номер).
3. Обединява урегулирани поземлени имоти
I-3001, II-3002, IX-3004, IV-3005, 3006, V-3010, VI3013, VII-3012, VIII-3009 от квартал 606 с УПИ
I-3003, III-3007 от квартал 607 в общ УПИ I-3001,
3002, 3003, 3004, 3005, 3006, 3007, 3009, 3010, 3012,
3013 в квартал 606.
4. Заличава квартал 607.
5. Изменя границите на УПИ I-8802 в квартал
361 във връзка с изменение на уличната регулация.
Решението може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред
Административния съд – Стара Загора.
Председател:
Н. Златанов
4111

ОБЩИНА КАМЕНО
РЕШЕНИЕ № 15
от 29 май 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Камено, одобрява ПУП – ПП (парцеларен план) за
„Уличен водопровод за ПИ 009011“ в местността
Рапаня, землище гр. Камено, община Камено,
област Бургас.
Председател:
Ст. Драганова
4149
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РЕШЕНИЕ № 16
от 29 май 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Камено,
одобрява ПУП – план за улична регулация за ПИ
012103 в местността Кабата, землище с. Винарско,
община Камено, област Бургас.
Председател:
Ст. Драганова
4150
РЕШЕНИЕ № 17
от 29 май 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Камено,
одобрява ПУП – парцеларен план за „Външно
ел. захранване с кабел 20 kV от нов СРС между
ж.р.ст. № 17 и 18 от ВЛ 20 kV „Аспарухово“ до ново
ТП в ПИ 089001, местност Санър баир, землище
с. Трояново, община Камено, област Бургас“.
Председател:
Ст. Драганова
4151

ОБЩИНА МОНТАНА
РЕШЕНИЕ № 925
от 27 май 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Монтана, реши:
Одобрява проект за парцеларен план за външно
ел. захранване от мачтов трафопост МТП 20/0,4 kV
в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 48489.2.600
и водопроводно отклонение за захранване на ПИ
с идентификатор 48489.2.530, преминаващи през
ПИ с идентификатори 48489.2.600, 48489.2.488,
48489.2.154 по кадастралната карта на гр. Монтана – частна и общинска публична собственост.
Проектът за трасето и разположението на
сервитутните зони се одобряват по графичната и
текстовата част на проекта, който е неразделна
част от решението.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215 ЗУТ пред Административния съд – Монтана, в 30-дневен срок от обнародването му в
„Държавен вестник“.
Председател:
И. Иванов
4088

ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ
РЕШЕНИЕ № 553
от 20 май 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Павликени, одобрява проект за частичен подробен
устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП)
за елементите на техническата инфраструктура
извън границите на урбанизираните територии за
обект: Външно ел. захранване на допълнително
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водоснабдяване на с. Върбовка, ПИ № 000316
по КВС на с. Върбовка, ЕК АТТЕ 12783, община
Павликени, област Велико Търново, с възложител
Община Павликени.
Председател:
Д. Дончев
4113

ОБЩИНА ПЛЕВЕН
РЕШЕНИЕ № 1083
от 29 май 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1,
т. 8 ЗМСМА и чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 3, ал. 3, т. 2,
чл. 4, ал. 4, чл. 5, ал. 2, чл. 26, ал. 1 и 2, чл. 32,
ал. 3, т. 1 ЗПСК Общинският съвет – гр. Плевен, реши:
1. Допълва годишния план за приватизация,
приет с Решение № 903 от 30.01.2014 г. на Общинския съвет – гр. Плевен, със следния недвижим
имот: сграда с идентификатор 56722.655.82.33 със
застроена площ 52 кв. м, намираща се в Плевен,
ж.к. Сторгозия 38А.
2. Открива процедура за приватизация чрез
публичен търг на общински недвижим нежилищен имот: сграда с идентификатор 56722.655.82.33
със застроена площ 52 кв. м, представляваща
помещения в масивна едноетажна сграда с предназначение: „за друг вид обществена сграда“,
разположена в поземлен имот с идентификатор
56722.655.82 – УПИ І, кв. 713, между жил. бл. № 38
и № 39, намираща се в Плевен, ж.к. Сторгозия 38А.
Имотът е актуван с акт за частна общинска
собственост № 37257 от 5.12.2011 г., вписан в
Агенцията по вписванията под № 80 от 7.12.2011 г.,
том 54, рег. № 20477.
3. Възлага на кмета на община Плевен да
извърши необходимите правни и фактически
действия за провеждане на съответните процедури по реда на чл. 5, ал. 2, т. 5 от Наредбата за
възлагане извършването на дейности, свързани с
подготовката на приватизация или със следприватизационен контрол, включително процесуално
представителство, за възлагане анализ на правното
състояние и приватизационна оценка на имота,
както и да сключи съответните договори със
спечелилите участници в проведените процедури.
Председател:
Д. Ангелов
4046
РЕШЕНИЕ № 1084
от 29 май 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1,
т. 8 ЗМСМА, чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 4, ал. 4 и
чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК и чл. 5, чл. 6, ал. 1, чл. 9,
чл. 14, ал. 4 и чл. 16, ал. 2 и 3 от Наредбата за
търговете и конкурсите Общинският съвет –
гр. Плевен, реши:
1. Обявява нов публичен търг с явно наддаване
за продажба на общински недвижим нежилищен
имот: магазин № 1 – самостоятелен обект в сграда
с идентификатор 56722.661.9.10.40, с предназначение: за търговска дейност, разположен на първия
етаж, със застроена площ 41,78 кв. м, заедно с
0,6099 % ид. ч. от общите части и общите поме-
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щения на сградата, с обща площ 815,58 кв. м и
от правото на строеж в УПИ І, кв. 14 по плана
на гр. Плевен, намиращ се в Плевен, бул. Георги
Кочев 13, вх. А, по реда на Наредбата за търговете
и конкурсите при начална тръжна цена 25 000 лв.
без ДДС и стъпка на наддаване 1500 лв.
Имотът е актуван с акт за частна общинска
собственост № 38422 от 5.02.2013 г., вписан в
Агенцията по вписванията под № 76 от 8.02.2013 г.,
том ІV, рег. № 1523.
2. Определя депозит за участие в търга в
размер 2500 лв. и краен срок за внасянето му
до 16 ч. на 21-вия ден от датата на обнародване
на това решение в „Държавен вестник“ чрез
превод по банкова сметка, посочена в тръжната
документация.
3. Тръжна документация за участие се получава в Центъра за административно обслужване
на Община Плевен, пл. Възраждане 4, срещу
документ за платена такса в размер 100 лв. без
ДДС или с платежно нареждане по сметка IBAN
BG73 IORT 7380 8438 1000 00, BIC IORTBGSF, код
на плащане 44 7000 в „Инвестбанк“ – АД, клон
гр. Плевен, всеки работен ден до 16,30 ч. в срок
до 16-ия ден от датата на обнародване на това
решение в „Държавен вестник“.
4. Предложения за участие в търга да се подават в запечатан непрозрачен плик с надписано
наименованието на обекта и името на участника
в Центъра за административно обслужване на
Община Плевен в срок до 17 ч. на 21-вия ден от
датата на обнародване на това решение в „Държавен вестник“.
5. Търгът да се проведе от 10 ч. на 25-ия ден
от датата на обнародване на това решение в
„Държавен вестник“ в Актовата зала на Община
Плевен на ет. І, пл. Възраждане 2, Плевен.
6. Сроковете по т. 2 до т. 5 се определят по
реда на чл. 60 ГПК. Когато последният ден на
срока е неприсъствен, този ден не се брои и срокът
изтича в следващия след него присъствен ден.
7. Оглед на обекта се извършва всеки работен
ден в срок до 16 ч. до деня, предхождащ датата за
провеждане на търга, след закупуване на тръжна
документация и предварителна заявка в отдел
„ОПКП“ при Община Плевен.
8. Достигнатата на публичния търг цена подлежи на облагане с ДДС на основание чл. 45,
ал. 5, т. 1 ЗДДС.
9. Възлага на кмета на община Плевен да
утвърди тръжната документация за провеждане
на публичния търг с явно наддаване и проекта
на договор за продажба като част от нея.
10. Възлага на комисията, провеждаща търга, в срок 3 работни дни след провеждането на
търга да представи на кмета на община Плевен
протокол за резултатите от търга.
11. Възлага на кмета на общината в срок 3
работни дни след получаването на протокола от
проведения търг да определи със заповед спечелилия търга участник.
12. Възлага на кмета на община Плевен да
сключи договор със спечелилия участник за
приватизация на имота по т. 1 съгласно нормативните изисквания.
Председател:
Д. Ангелов
4047
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РЕШЕНИЕ № 1085
от 29 май 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1,
т. 8 ЗМСМА, чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 4, ал. 4 и
чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК и чл. 5, чл. 6, ал. 1, чл. 9,
чл. 14, ал. 4 и чл. 16, ал. 2 и 3 от Наредбата за
търговете и конкурсите Общинският съвет –
гр. Плевен, реши:
1. Обявява нов публичен търг с явно наддаване
за продажба на общински недвижим нежилищен
имот: магазин № 2 – самостоятелен обект в сграда
с идентификатор 56722.661.9.10.41, с предназначение: за търговска дейност, разположен на първия
етаж, със застроена площ 31,18 кв. м, заедно с
0,4552 % ид. ч. от общите части и общите помещения на сградата, с обща площ 815,58 кв. м и
от правото на строеж в УПИ І, кв. 14 по плана
на гр. Плевен, намиращ се в Плевен, бул. Георги
Кочев 13, вх. А, по реда на Наредбата за търговете
и конкурсите при начална тръжна цена 18 000 лв.
без ДДС и стъпка на наддаване 1000 лв.
Имотът е актуван с акт за частна общинска
собственост № 38423 от 5.02.2013 г., вписан в
Агенцията по вписванията под № 74 от 8.02.2013 г.,
том ІV, рег. № 1519.
2. Определя депозит за участие в търга в
размер 1800 лв. и краен срок за внасянето му
до 16 ч. на 21-вия ден от датата на обнародване
на това решение в „Държавен вестник“ чрез
превод по банкова сметка, посочена в тръжната
документация.
3. Тръжна документация за участие се получава в Центъра за административно обслужване
на Община Плевен, пл. Възраждане 4, срещу
документ за платена такса в размер 100 лв. без
ДДС или с платежно нареждане по сметка IBAN
BG73 IORT 7380 8438 1000 00, BIC IORTBGSF, код
на плащане 44 7000 в „Инвестбанк“ – АД, клон
гр. Плевен, всеки работен ден до 16,30 ч. в срок
до 16-ия ден от датата на обнародване на това
решение в „Държавен вестник“.
4. Предложения за участие в търга да се подават в запечатан непрозрачен плик с надписано
наименованието на обекта и името на участника
в Центъра за административно обслужване на
Община Плевен в срок до 17 ч. на 21-вия ден от
датата на обнародване на това решение в „Държавен вестник“.
5. Търгът да се проведе от 11 ч. на 25-ия ден
от датата на обнародване на това решение в
„Държавен вестник“ в Актовата зала на Община
Плевен на ет. І, пл. Възраждане 2, Плевен.
6. Сроковете по т. 2 до т. 5 се определят по
реда на чл. 60 ГПК. Когато последният ден на
срока е неприсъствен, този ден не се брои и срокът
изтича в следващия след него присъствен ден.
7. Оглед на обекта се извършва всеки работен
ден в срок до 16 ч. до деня, предхождащ датата за
провеждане на търга, след закупуване на тръжна
документация и предварителна заявка в отдел
„ОПКП“ при Община Плевен.
8. Достигнатата на публичния търг цена подлежи на облагане с ДДС на основание чл. 45,
ал. 5, т. 1 ЗДДС.
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9. Възлага на кмета на община Плевен да
утвърди тръжната документация за провеждане
на публичния търг с явно наддаване и проекта
на договор за продажба като част от нея.
10. Възлага на комисията, провеждаща търга, в срок 3 работни дни след провеждането на
търга да представи на кмета на община Плевен
протокол за резултатите от търга.
11. Възлага на кмета на общината в срок 3
работни дни след получаването на протокола от
проведения търг да определи със заповед спечелилия търга участник.
12. Възлага на кмета на община Плевен да
сключи договор със спечелилия участник за
приватизация на имота по т. 1 съгласно нормативните изисквания.
Председател:
Д. Ангелов
4048
РЕШЕНИЕ № 1086
от 29 май 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1,
т. 8 ЗМСМА, чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 4, ал. 4 и
чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК и чл. 5, чл. 6, ал. 1, чл. 9,
чл. 14, ал. 4 и чл. 16, ал. 2 и 3 от Наредбата за
търговете и конкурсите Общинският съвет –
гр. Плевен, реши:
1. Обявява нов публичен търг с явно наддаване
за продажба на общински недвижим нежилищен
имот: ателие № 1 – самостоятелен обект в сграда
с идентификатор 56722.661.9.10.18, с предназначение: ателие за творческа дейност, разположено
на седмия етаж, със застроена площ 51,81 кв. м,
с прилежащо избено помещение № 18 със светла
площ 4,56 кв. м, заедно с 0,7006 % ид. ч. от общите части и общите помещения на сградата, с
обща площ 815,58 кв. м и от правото на строеж в
УПИ І, кв. 14 по плана на гр. Плевен, намиращо
се в Плевен, бул. Георги Кочев 13, вх. А, ет. 7,
по реда на Наредбата за търговете и конкурсите
при начална тръжна цена 20 000 лв. без ДДС и
стъпка на наддаване 1400 лв.
Имотът е актуван с акт за частна общинска
собственост № 38414 от 5.02.2013 г., вписан в Агенцията по вписванията под № 95 от 8.02.2013 г.,
том ІV, рег. № 1551.
2. Определя депозит за участие в търга в
размер 2000 лв. и краен срок за внасянето му
до 16 ч. на 21-вия ден от датата на обнародване
на това решение в „Държавен вестник“ чрез
превод по банкова сметка, посочена в тръжната
документация.
3. Тръжна документация за участие се получава в Центъра за административно обслужване
на Община Плевен, пл. Възраждане 4, срещу
документ за платена такса в размер 100 лв. без
ДДС или с платежно нареждане по сметка IBAN
BG73 IORT 7380 8438 1000 00, BIC IORTBGSF, код
на плащане 44 7000 в „Инвестбанк“ – АД, клон
гр. Плевен, всеки работен ден до 16,30 ч. в срок
до 16-ия ден от датата на обнародване на това
решение в „Държавен вестник“.
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4. Предложения за участие в търга да се подават в запечатан непрозрачен плик с надписано
наименованието на обекта и името на участника
в Центъра за административно обслужване на
Община Плевен в срок до 17 ч. на 21-вия ден от
датата на обнародване на това решение в „Държавен вестник“.
5. Търгът да се проведе от 14 ч. на 25-ия ден
от датата на обнародване на това решение в
„Държавен вестник“ в Актовата зала на Община
Плевен на ет. І, пл. Възраждане 2, Плевен.
6. Сроковете по т. 2 до т. 5 се определят по
реда на чл. 60 ГПК. Когато последният ден на
срока е неприсъствен, този ден не се брои и срокът
изтича в следващия след него присъствен ден.
7. Оглед на обекта се извършва всеки работен
ден в срок до 16 ч. до деня, предхождащ датата за
провеждане на търга, след закупуване на тръжна
документация и предварителна заявка в отдел
„ОПКП“ при Община Плевен.
8. Достигнатата на публичния търг цена подлежи на облагане с ДДС на основание чл. 45,
ал. 5, т. 1 ЗДДС.
9. Възлага на кмета на община Плевен да
утвърди тръжната документация за провеждане
на публичния търг с явно наддаване и проекта
на договор за продажба като част от нея.
10. Възлага на комисията, провеждаща търга, в срок 3 работни дни след провеждането на
търга да представи на кмета на община Плевен
протокол за резултатите от търга.
11. Възлага на кмета на общината в срок 3
работни дни след получаването на протокола от
проведения търг да определи със заповед спечелилия търга участник.
12. Възлага на кмета на община Плевен да
сключи договор със спечелилия участник за
приватизация на имота по т. 1 съгласно нормативните изисквания.
Председател:
Д. Ангелов
4049
РЕШЕНИЕ № 1087
от 29 май 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1,
т. 8 ЗМСМА, чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 4, ал. 4 и
чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК и чл. 5, чл. 6, ал. 1, чл. 9,
чл. 14, ал. 4 и чл. 16, ал. 2 и 3 от Наредбата за
търговете и конкурсите Общинският съвет –
гр. Плевен, реши:
1. Обявява нов публичен търг с явно наддаване
за продажба на общински недвижим нежилищен
имот: ателие № 2 – самостоятелен обект в сграда
с идентификатор 56722.661.9.10.19, с предназначение: ателие за творческа дейност, разположено
на седмия етаж, със застроена площ 67,66 кв. м,
с прилежащо избено помещение № 19 със светла
площ 5,93 кв. м, заедно с 0,9148 % ид. ч. от общите части и общите помещения на сградата, с
обща площ 815,58 кв. м и от правото на строеж в
УПИ І, кв. 14 по плана на гр. Плевен, намиращо
се в Плевен, бул. Георги Кочев 13, вх. А, ет. 7,
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по реда на Наредбата за търговете и конкурсите
при начална тръжна цена 28 000 лв. без ДДС и
стъпка на наддаване 1500 лв.
Имотът е актуван с акт за частна общинска
собственост № 38415 от 5.02.2013 г., вписан в
Агенцията по вписванията под № 69 от 8.02.2013 г.,
том ІV, рег. № 1506.
2. Определя депозит за участие в търга в
размер 2800 лв. и краен срок за внасянето му
до 16 ч. на 21-вия ден от датата на обнародване
на това решение в „Държавен вестник“ чрез
превод по банкова сметка, посочена в тръжната
документация.
3. Тръжна документация за участие се получава в Центъра за административно обслужване
на Община Плевен, пл. Възраждане 4, срещу
документ за платена такса в размер 100 лв. без
ДДС или с платежно нареждане по сметка IBAN
BG73 IORT 7380 8438 1000 00, BIC IORTBGSF, код
на плащане 44 7000 в „Инвестбанк“ – АД, клон
гр. Плевен, всеки работен ден до 16,30 ч., в срок
до 16-ия ден от датата на обнародване на това
решение в „Държавен вестник“.
4. Предложения за участие в търга да се подават в запечатан непрозрачен плик с надписано
наименованието на обекта и името на участника
в Центъра за административно обслужване на
Община Плевен в срок до 17 ч. на 21-вия ден от
датата на обнародване на това решение в „Държавен вестник“.
5. Търгът да се проведе от 15 ч. на 25-ия ден
от датата на обнародване на това решение в
„Държавен вестник“ в Актовата зала на Община
Плевен на ет. І, пл. Възраждане 2, Плевен.
6. Сроковете по т. 2 до т. 5 се определят по
реда на чл. 60 ГПК. Когато последният ден на
срока е неприсъствен, този ден не се брои и срокът
изтича в следващия след него присъствен ден.
7. Оглед на обекта се извършва всеки работен
ден в срок до 16 ч. до деня, предхождащ датата за
провеждане на търга, след закупуване на тръжна
документация и предварителна заявка в отдел
„ОПКП“ при Община Плевен.
8. Достигнатата на публичния търг цена подлежи на облагане с ДДС на основание чл. 45,
ал. 5, т. 1 ЗДДС.
9. Възлага на кмета на община Плевен да
утвърди тръжната документация за провеждане
на публичния търг с явно наддаване и проекта
на договор за продажба като част от нея.
10. Възлага на комисията, провеждаща търга, в срок 3 работни дни след провеждането на
търга да представи на кмета на община Плевен
протокол за резултатите от търга.
11. Възлага на кмета на общината в срок 3
работни дни след получаването на протокола от
проведения търг да определи със заповед спечелилия търга участник.
12. Възлага на кмета на община Плевен да
сключи договор със спечелилия участник за
приватизация на имота по т. 1 съгласно нормативните изисквания.
Председател:
Д. Ангелов
4050
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ОБЩИНА ПОМОРИЕ
РЕШЕНИЕ № 981
от 29 април 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ поради възникнали инвестиционни намерения на собственика на поземления
имот, настъпили изменения в устройствените
условия и необходимост от осигуряване на целесъобразно застрояване и във връзка с чл. 9,
ал. 2, чл. 12, ал. 2 и чл. 110, ал. 1, т. 3 ЗУТ, чл. 35,
ал. 1 ППЗОЗЗ Общинският съвет – гр. Поморие, реши:
Одобрява ПУП – ПРЗ за ПИ 002022 в м. Водоемите, землище с. Лъка, община Поморие, с
който план имотът се урегулира в УПИ ІІІ-22,
масив 2, с отреждане за свободно ниско жилищно
застрояване „Жм“ и градоустройствени показатели: Н – 3 (10 м); Пзастр. – 30 %; Кинт. – до 1,2;
Позел.: мин. 50 %, и паркиране в имота съгласно
приложените чертежи и таблици със съответните
цветове, сигнатури, надписи и размери. Обявява
графичната част на проекта за неразделна част
от това решение.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Община
Поморие пред Административния съд – Бургас.
Председател:
М. Енева
4044

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
РЕШЕНИЕ № 1299
от 29 май 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 и чл. 62, ал. 9 ЗУТ Общинският съвет – гр. Стара Загора, одобрява подробен
устройствен план – изменение на плана за регулация на УПИ I МО – военен терен, и план за
застрояване за новообразувания УПИ I – спорт,
атракции, озеленяване, от кв. 334а по плана на
гр. Стара Загора в следния обхват:
Изменение на план за регулация за УПИ I
МО – военен терен, от кв. 334а, гр. Стара Загора, като се обособи нов урегулиран поземлен
имот – УПИ I – спорт, атракции, озеленяване,
отреден за новообразуван поземлен имот (ПИ)
№ 7128 (с идентификатор 68850.509.3345 по кадастрална карта), и новобразувана улица с о.т.
4640 – о.т. 772б – о.т. 772 и о.т. 772а. Обособява
се нов квартал 334б, в който попадат УПИ VI
МО – военен терен, и УПИ V – За училище,
съгласно приложения проект.
План за застрояване за новообразувания УПИ
I – спорт, атракции, озеленяване, от кв. 334а, като
се установи смесена устройствена зона Сса, оз – за
спорт, атракции и озеленяване – свободно високо
застрояване, с височина Н до 21 м, със следните
параметри: максимална плътност – 15 %, максимален коефициент на интензивност на застрояване
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(Кинт.) – 0,2; минимална озеленена площ – 60 %;
свободно високо застрояване – с височина до
21 м – съгласно приложения проект.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Стара Загора до Административния съд – Стара
Загора.
Председател:
Е. Христов
4013
РЕШЕНИЕ № 1335
от 29 май 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с § 124 ПЗРЗИДЗУТ (ДВ, бр. 82 от 2012 г.)
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ (ДВ, бр. 17 от 2009 г.) Общинският съвет – гр. Стара Загора, одобрява подробен
устройствен план – план за застрояване за поземлен имот с идентификационен № 68850.109.24
от кадастралната карта на землище гр. Стара
Загора, с местонахождение – извън границите на
урбанизираните територии на същото.
С плана за застрояване в цитирания имот се
установява чисто производствена устройствена
зона – Пч – свободно високо застрояване (с височина на застрояване Н над 15 м) и указаните
в проекта показатели: максимална плътност
на застрояване – до 80 %; максимален коеф. на
интензивност на застрояване – Кинт. – до 2,5;
минимална озеленена площ – 20 %, за изграждане на обект „Зърнобаза“ в процедирания имот.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Стара Загора до Административния съд – Стара
Загора.
Председател:
Е. Христов
4014
РЕШЕНИЕ № 1336
от 29 май 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Стара Загора, одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на
техническата инфраструктура за обект: „Външно
ел. захранване за поземлен имот № 005001 от картата на възстановената собственост на землище
с. Богомилово, община Стара Загора“, с обща
дължина на кабела 83 м.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Стара Загора до Административния съд – Стара
Загора.

4015

Председател:
Е. Христов
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РЕШЕНИЕ № 1337
от 29 май 2014 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
във връзка с § 124 ПЗРЗИДЗУ Т (ДВ, бр. 82
от 2012 г.) и чл. 129, ал. 1 ЗУТ (ДВ, бр. 17 от
2009 г.) Общинският съвет – гр. Стара Загора,
одобрява:
Подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот с идентификационен
№ 68850.45.1 от кадастралната карта на землище
гр. Стара Загора. С плана за застрояване в цитирания имот се установява жилищна устройствена
зона – Жм – свободно ниско застрояване (с височина Н до 10 м) и следните показатели: максимална
плътност на застрояване – до 60 %; максимален
коеф. на интензивност на застрояване Кинт. – до
1,2; минимална озеленена площ – 40 % – за изграждане на обект „Жилищна сграда“.
Подробен устройствен план – парцеларен
план за прокарване на кабелно трасе за обект:
„Външно ел. захранване за поземлен имот (ПИ) с
идентификатор 68850.45.1 от кадастралната карта
на землище гр. Стара Загора“.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Стара Загора до Административния съд – Стара
Загора.
Председател:
Е. Христов
4016
РЕШЕНИЕ № 1338
от 29 май 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1, чл. 62, ал. 9 и чл. 16, ал. 1
ЗУТ Общинският съвет – гр. Стара Загора, реши:
Не одобрява подробен устройствен план – изменение на план за регулация за кв. 455Г (парк
„Бранителите на Стара Загора“) по плана на
гр. Стара Загора и план за застрояване на новообразуваните имоти в новообразуваните кв.
4455 и кв. 4456.
С проекта за изменение на плана за регулация отпада съществуващ квартал 455г и се
образува нов квартал 4455 със съществуващи
урегулирани поземлени имоти І Ресторант, ІІ
Озеленяване, ІІІ 5090 и ІV 5065 (стар № І-5065)
и нови урегулирани поземлени имоти: УПИ V-1,
парк „Бранителите на Стара Загора“, УПИ VІ-6
и УПИ VІІ-11.
Образува се нов кв. 4456 с нови урегулирани
поземлени имоти УПИ VІІІ-6737, УПИ ІХ-6738,
УПИ Х-6739, УПИ ХІ-6740, УПИ ХІІ-6741, УПИ
ХІІІ-6742, УПИ ХІV-6743, УПИ ХV-6744, УПИ
ХVІ-6745, УПИ ХVІІ-6736, УПИ ХVІІІ-6746.
Образуват се нови улици:
· о.т. 4198а – о.т. 4198б – о.т. 4198в – о.т.
4198г – о.т. 4198д – о.т. 4198е – о.т. 4198ж –
о.т. 4208з – о.т. 4208д – о.т. 4208е – о.т.
4208ж;
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о.т. 4208а – о.т. 4208б – о.т. 4208и – о.т.
4208в – о.т. 4208г – о.т. 4208д;
· о.т. 4208в – о.т. 4208к;
· о.т. 47 – о.т. 47а – о.т. 47б – о.т. 47в –
о.т. 47г – о.т. 47д – о.т. 47е – о.т. 47ж –
о.т. 47з.
С плана за застрояване – за УПИ VІ-6 и УПИ
VІІ-11 от кв. 4455 се установява устройствена
зона – Ок – за спорт и рекреация, със следните параметри: максимална плътност – 10 %,
максимален коефициент на интензивност на
застрояване (Кинт.) – 0,2, минимална озеленена
площ – 40 %, свободно ниско застрояване, с височина – до 7 м; за УПИ VІІІ-6737, УПИ ІХ-6738,
УПИ Х-6739, УПИ ХІ-6740, УПИ ХІІ-6741, УПИ
ХІІІ-6742, УПИ ХІV-6743, УПИ ХV-6744, УПИ
ХVІ-6745 от кв. 4456 се установява жилищна
устройствена зона – Жм, със следните параметри: максимална плътност – 60 %, максимален
коефициент на интензивност на застрояване
(Кинт.) – 1,2, минимална озеленена площ – 40 %,
свободно ниско заст рояване, с височина до
10 м; за УПИ ХVІІ-6736 и УПИ ХVІІІ-6746 от
кв. 4456 се установява жилищна устройствена
зона – Жм, със следните параметри: максимална плътност – 60 %, максимален коефициент
на интензивност на застрояване (Кинт.) – 1,2,
минимална озеленена площ – 40 %, свързано
ниско застрояване, с височина до 10 м.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Стара Загора до Административния съд – Стара
Загора.
Председател:
Е. Христов
4089
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·

ОБЩИНА СТРАЖИЦА
РЕШЕНИЕ № 487
от 16 май 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Стражица, реши:
Одобрява проект за частично изменение на
действащ ПУП – ПР в обхват: урегулиран поземлен имот І – „За гробищен парк“, в кв. 17А, и
урегулиран поземлен имот І – „За училище“ в кв.
18, с. Николаево, община Стражица (разширение
гробищен парк).
Премахва се улица с о.т. 46 – 47, с което кв.
№ 17А и кв. № 18 се обединяват в един нов самостоятелен квартал № 18.
С премахването на улицата се увеличава
площта на УПИ І – „За гробищен парк“, площта
става 11 894 кв. м.
УПИ І – „За училище“, с обединяването на
двата квартала получава нов номер ІІ – „За
училище“.
Председател:
И. Маринов
4045
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РЕШЕНИЕ № 664
от 30 май 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Ха
джидимово, реши:
1. Одобрява ПУП – парцеларен и трасировъчен план за трасе на външен ел. кабел до имот
№ 093066, местността Чешмите, в землището на
с. Абланица, община Хаджидимово.
2. Одобрява ПУП – парцеларен и трасировъчен план за трасе на външен водопровод до имот
№ 093066, местността Чешмите, в землището на
с. Абланица, община Хаджидимово.
Председател:
М. Имамов
4090
39. – Министърът на икономиката и енергетиката на основание постъпило заявление за
търсене и проучване на подземни богатства във
връзка с чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните
богатства открива производство по предоставяне
на разрешение за търсене и проучване на подземни
богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за подземните богатства – метални полезни изкопаеми,
в площ „Петрово“, разположена на територията
на община Сандански, област Благоевград, и
описана със следните координати в координатна
система 1970 г.:
№

X (m)

Y (m)

1.

4466917.67

8514356.78

2.

4466230.33

8517226.24

3.

4464666.57

8519389.90

4.

4461392.96

8519377.29

5.

4461251.91

8517925.05

6.

4459835.39

8513047.51

7.
4460858.73
8511864.30
4158
5. – Министърът на регионалното развитие
на основание чл. 149, ал. 4 във връзка с чл. 148,
ал. 3 ЗУТ (в редакцията му преди изменение
и допълнение на Закона за устройство на територията – ДВ, бр. 66 от 2013 г.) съобщава,
че е издал разрешение за строеж № РС-30 от
9.06.2014 г. на „Контур Глобал Марица Изток
3“ – АД, за строеж: „Изграждане на връщащ
т ръбопровод от Сг у роотва л „Искрица“ към
ПСИВ и укрепване на бреговете на р. Соколица – ЛОТ 1 и ЛОТ 2“, с местонахождение област
Стара Загора, община Гълъбово, землището на
с. Медникарово в поземлени имоти (ПИ), както
следва: ЛОТ 1: ПИ № 47603.3030.4, 47603.303.128,
47 6 0 3 . 0 0 01 2 9, 47 6 0 3 . 0 0 0 3 0 3 , 47 6 0 3 . 0 0 0 3 0 4 ,
47603.011007, 47603.011008, 47603.011025, 47603.011053,
47603.012004, 47603.012020, 47603.012019, 47603.012027,
47603.012028, 47603.012030, 47603.012037; ЛОТ 2:
ПИ № 47603.000078, 47603.000080, 47603.000081,
47 6 0 3 . 0 0 014 0 , 47 6 0 3 . 0 0 0 5 8 8 , 47 6 0 3 . 01 2 0 3 0 ,
47603.012031. На основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ
разрешението за строеж подлежи на обжалване от
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заинтересуваните лица пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ чрез МРР.
4159
47. – Националната спортна академия „Васил Левски“, София, на основание чл. 3, ал. 1
и 2 ЗРАСРБ и решение на Академичния съвет
обявява конкурси за академичните длъжности:
главен асистент в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално
направление 7.6. Спорт, специалност Гимнастика
за нуждите на катедра „Гимнастика“; професор в
област на висшето образование 7. Здравеопазване
и спорт, професионално направление 7.6. Спорт,
специалност Мениджмънт на спорта за нуждите на
катедра „Мениджмънт и история на спорта“, двата
със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Списъкът на необходимите документи
за заемане на академични длъжности е определен
в Правилника за придобиване на научната степен
„Доктор на науките“ и за заемане на академични длъжности в Национална спортна академия
„Васил Левски“ (НСА). Документи – в Центъра
за развитие на академичния състав на НСА „Васил Левски“, кабинет 403, ет. 4, Студентски град.
4156
920. – ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ – Варна, обявява конкурси за заемане на академична длъжност
доцент: в професионално направление 5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация, учебна дисцип
лина „Корабни енергетични уредби“, за цивилен
служител в катедра „Корабни силови уредби“ на
факултет „Инженерен“ – един; в професионално
направление 5.5. Транспорт, корабоплаване и
авиац ия“, учебна дисциплина „Материалознание и
технология на машиностроителните материали“,
за цивилен служител в катедра „Кораборемонт“
на факултет „Инженерен“ – един, със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Справки и документи – в училището, тел. 052/552230, 552-243, 632-015, вътр. 16731, и на сайта на
училището: www.naval.-acad.bg.
4119
6. – Столичната общинска агенция за приватизация на основание чл. 30 ЗПСК обявява, че
през май 2014 г. са продадени следните обекти:
1. поземлен имот с идентификатор 68134.1386.407
(ПИ 407) в УПИ I-405, 406, 407, кв. 18-а, София,
ж.к. Надежда, ул. Недко войвода 26, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Надежда“,
продаден на „Борола“ – ЕООД, представлявано
от Лидия Павлова Литвиненко, за 90 000 лв.; на
основание чл. 2, т. 1 и чл. 66, ал. 1, т. 1 ЗДДС върху
достигната на търга цена е начислен 20 % ДДС
в размер 18 000 лв.; продажната цена на обекта
с ДДС е в размер 108 000 лв., изплатени изцяло
от купувача; 2. ПИ с пл. № 192 в УПИ I, кв. 247,
София, ул. Марко Бочар 7, общински нежилищен
имот, стопанисван от район „Слатина“, продаден
на „Клима контрол груп“ – ЕООД, представлявано от Емил Христов Сираков, за 84 000 лв.; на
основание чл. 2, т. 1 и чл. 66, ал. 1, т. 1 ЗДДС
върху достигната на търга цена е начислен 20 %
ДДС в размер 16 800 лв.; продажната цена на
обекта с ДДС е в размер 100 800 лв., изплатени
изцяло от купувача; 3. магазин № 1, София, бул.
Христо Ботев 119 (вляво от входа), обособена част
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от „Софийски имоти“ – ЕАД, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Възраждане“,
продаден на „Рубикон транспорт експрес“ – ООД,
представлявано от Тодор Райчев Крапчев, за
336 000 лв., изплатени изцяло от купувача; сделката е освободена от ДДС (чл. 45, ал. 3 ЗДДС); 4.
помещение № 1, София, кв. Илиянци-изток, кв.
3, пл. III, до бл. 5, общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Сердика“, продаден на
СД „ИКАР Беджев и сие“, представлявано от
Здравко Здравков Беджев, за 17 000 лв., изплатени изцяло от купувача; сделката е освободена
от ДДС (чл. 45, ал. 3 ЗДДС).
4076
30. – Община Велико Търново на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за: подробен устройствен план – план
за застрояване за поземлен имот с идентификатор 10447.519.103 в землището на гр. Велико
Търново, местност Пишмана, за определяне
ново конкретно предназначение на имота „за
жилищно застрояване“ с малка височина – 10 м;
подробни устройствени планове – парцеларни
планове за елементите на техническата инфраструктура – трасета за външно електрозахранване и водоснабдяване на обект в поземлен имот
с идентификатор 10447.519.103 в землището на
гр. Велико Търново, местност Пишмана; планове-схеми за водоснабдяване, канализация и
електрификация към подробния устройствен план
за поземлен имот с идентификатор 10447.519.103
в землището на гр. Велико Търново, местност
Пишмана, които се намират в общинската администрация, стая 517. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до кмета на общината в 30-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.
4154
7. – Община Казанлък на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – план за регулация
и застрояване; изменение на улична регулация
между осови точки 504 и 505, УПИ I – За жилищно
строителство и КОО, в квартал 212 и УПИ I – За
ЖС и полуподземни гаражи, в квартал 210 по
плана на гр. Казанлък; отреждане на алея между
променените УПИ I – За жилищно строителство
и КОО, в квартал 212 и УПИ I – За ЖС и полуподземни гаражи, в квартал 210 по плана на
гр. Казанлък; отреждане на 12 места за паркиране
и 8 броя масивни гаражи и план за застрояване
за тях. В едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересованите лица
могат да разгледат проекта в стая 11 на Община
Казанлък и да направят писмени възражения,
предложения и искания по него.
4112
4. – Община Нова Загора на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
ПУП – парцеларен план за линейните обекти на
техническата инфраструктура извън границите на
населените места и селищните образувания – за
обект „Водопроводно отклонение от съществуващ
водопровод в ПИ 037043 до ПИ 000454“ в землището на с. Млекарево, община Нова Загора,
с който се засягат ПИ 037043, 000345, 000795 и
000799 по КВС на с. Млекарево, община Нова
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Загора. Проектът е изложен за разглеждане в отдел
„КРВП“ на общината. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания до
общинската администрация в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.
4114
2. – Община Разград на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план с
инвеститор „Биовет“ – АД, Пещера – трасе с обща
дължина 896,1 л. м – „Кабелна линия 20 kV от ТП
„Горски кът“ на ВЕЛ 20 kV „Ломци“ до нов трафопост тип БКТП 20/0,4 kV в ПИ с № 61710.815.27
по КК на гр. Разград“ през имоти с номера: ПИ
№ 61710.815.7 – иглолистни дървесни видове, ПИ
№ 61710.815.27 – поляна, ПИ № 61710.815.754 – поляна, ПИ № 61710.816.11 – широколистни дървесни
видове, ПИ № 61710.816.22 – път IV клас, ПИ
№ 61710.816.24 – широколистни дървесни видове, ПИ № 61710.816.755 – естествени ливади, ПИ
№ 61710.816.835 – широколистни дървесни видове,
и ПИ № 61710.816.823 – водно течение – държавна
собственост, в землището на гр. Разград, местността Кованлък. Проектът се намира в стая 202
на Община Разград. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ в 30-дневен срок от датата на обнародване
на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до кмета на Община Разград.
4115
3. – Община Разлог на основание чл. 128, ал. 1
ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен
устройствен план (ПУП) – ПР – изменение на
улична регулация от о.т. 51 – о.т. 50 – о.т. 49 –
о.т. 180 до ПИ 61813.752.4 и обособяване на нова
улична регулация от о.т. 51а – о.т. 1022 – о.т.
1023 – о.т. 1029 до о.т. 1034; о.т. 1029 до о.т. 179а;
о.т. 176а до о.т. 1024 в обхвата на кв. 5 и 6 по
плана на гр. Разлог, община Разлог, с възложител Община Разлог. Проектът е изложен в стая
№ 306 на Община Разлог. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за подробен устройствен
план до общинската администрация.
4057
3а. – Община Разлог на основание чл. 128, ал. 1
ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен
устройствен план (ПУП) – ПР – изменение на
улична регулация от о.т. 693 до о.т. 735, между
кв. 120 и кв. 121, план за изменение на регулация
на УПИ І, ПИ 61813.761.22, кв. 120, УПИ Х, ПИ
61813.761.299 и УПИ ХІ, ПИ 61813.761.301, кв. 121,
и обособяване на нова улична регулация от о.т.
693 – о.т. 694а – о.т. 694б – о.т. 694в – о.т. 735 по
плана на гр. Разлог, община Разлог, с възложител
Община Разлог, Спас Стойчев, Янка Стойчева,
Иван Гешев, Мария Гешева, Татяна Ботушанова
и Николай Гешев. Проектът е изложен в стая
№ 306 на Община Разлог. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
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да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за подробен устройствен
план до общинската администрация.
4058
701. – Облас т н и я т у п ра ви т е л на облас т
Смолян на основание чл. 150, ал. 3 ЗУТ съобщава
на заинтересованите лица, че е одобрен технически
инвестиционен проект и е издадено Разрешение
за строеж № 27 от 10.06.2014 г. за обект „Изграждане на междуобщински път ІV-86533 „ІІІ-865
(Златоград – Подкова) – Неделино“ в участък от
км 0+000.00 (4+550.00) до км 2+897.34 (7+447.34):
с. Долен, община Златоград – с. Крайна, община
Неделино, област Смолян“, подобект: „Мост на
р. Припечанска при км 1+512.00 (6+062.00), под
обект: „Подпорни стени“ и подобект: „Малки
съоръжения“, с части – „Пътна“, „Мост на р.
Припечанска при км 1+512.00 (6+062.00)“ + 1
бр. статика, „Подпорни стени“ + 1 бр. статика,
„Малки съоръжения“ + 1 бр. статика, „Вертикална сигнализация и хоризонтална маркировка“,
„ПБЗ“, „ИГД“ и „Геодезия“. Проектът и разрешението за строеж могат да бъдат разгледани
от заинтересованите лица в деловодството на
Областна администрация Смолян и обжалвани
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от съобщаването им.
4152
13. – Община Смолян на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че
с Решение № 694 на Общинския съвет – гр. Смолян, взето на заседанието му, състояло се на
21.05.2014 г., протокол № 37, се разрешава изработването на проект за подробен устройствен
план – парцеларен план за обект: „Отвеждащ
водопровод за УПИ І-40.17 и УПИ ІІ-40.16 – база за
спортен риболов в кв. 2, местност Правце – с. Букаците, община Смолян“, с трасе, преминаващо
през поземлени имоти с № 7135, 4016, 7132 и 4017
в землището на с. Букаците, община Смолян.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица по чл. 131 ЗУТ могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта за подробен устройствен
план – парцеларен план, до общинската администрация, Смолян – бул. България 12.
4075
49. – Община Смолян на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ обявява на заинтересуваните лица, че
с Решение № 660 на Общинския съвет – гр. Смолян, взето на заседанието му, състояло се на
10.04.2014 г., протокол № 36, се разрешава изработване на проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване в кв.
216 и 217 по плана на гр. Смолян, кв. Смолян: 1.
Изменение на дворищната регулация на урегулирани поземлени имоти (УПИ) ІІ-2500 и VІІІ – за
озеленяване, с образуване на нов УПИ ХІ – за
обществено обслужване, със задължителна линия
на застрояване и указани параметри на бъдещата
застройка и изместване на уличната регулация от
север и изток на новообособения имот в кв. 217 по
плана на гр. Смолян, кв. Смолян, с устройствени
параметри – устройствена зона – Оо, височина на
застрояване – до 7 метра, плътност на застрояване – до 70 %, Кинт. – до 1,5, озеленяване – мин.
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30 %. 2. Съгласно скица-проект за промяна на
граници на поземлен имот 67653.917.329 обявява 29 кв. м от поземлен имот с идентификатор
67653.917.330 – целият с площ 353 кв. м, начин на
трайно ползване: ниско застрояване (до 10 m),
трайно предназначение на територията: урбанизирана, при граници: 67653.917.337, 67653.917.329,
676 53 .917. 331 , 676 53 .917. 33 2 , 676 53 .917. 574 ,
67653.917.328, 67653.917.327, 67653.917.325, к в.
216 по плана на гр. Смолян, актуван с Акт
за публична общинска собственост № 1119 от
19.09.2013 г., вписан в СВ под № 33, том VІ, дело
1044, парт. № 23992/20.09.2013 г., от публична
общинска собственост в частна общинска собственост поради отпаднало предназначение. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица по чл. 131 ЗУТ могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта за подробен устройствен план – план за
регулация и застрояване до общинската администрация Смолян, бул. България 12.
4153
1. – Община Созопол на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по
смисъла на чл. 131 ЗУТ, че е изработен проект на
подробен устройствен план – парцеларен план за
елементите на техническата инфраструктура извън
границите на урбанизираните територии за обект:
„БКТП 1 х 800 kVA, 20/0,4 kV в ПИ 67800.53.35
(УПИ V-10127), местност Мапи, землище гр. Созопол, по ДП 1120049215“, подобект: „Кабели 20 kV“,
с трасе и сервитут в обхват на части от поземлени имоти: 67800.53.93, 67800.40.136, 67800.40.128,
67800.53.20, 67800.53.19, 67800.53.92, 67800.53.38,
67800.53.31 и 67800.53.36, землище гр. Созопол.
Проектът се намира в сградата на Община Созопол. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародване на обявлението в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за подробен устройствен
план пред общинската администрация.
4116
13. – Община Хасково на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – план за улична регулация на квартал 836, ж. р. Изгрев, гр. Хасково. Проектира се нова улица – от о.т. 312 (нова) – о.т. 313
(нова) – о.т. 314 (нова) – о.т. 315 (нова) – о.т. 293,
с ш и ри на 7 м, коя т о оси г у ря ва дост ъп до
поземлени имоти 77195.729.501, 77195.729.475,
77195.729.476, 77195.729.197 и 77195.729.194. Проектира се нова задънена улица с ширина 4 м,
с нови осови точки о.т. 316 – о.т. 317, която да
осигури достъп до поземлени имоти 77195.729.200
и 77195.729.201. Заличава се улица с осови точки о.т. 293 – о.т. 304. Образува се нов квартал с
номер 858 между улици с осови точки о.т. 278 –
о.т. 3 0 3 – о.т. 3 0 2 – о.т. 3 01 – о.т. 3 0 0 –
о.т. 29 9 – о.т. 29 8 – о.т. 29 7 – о.т. 29 6 –
о.т. 2 9 4 – о.т. 2 9 3 – о.т. 31 5 – о.т. 314 –
о.т. 313 – о.т. 312. Изменението на плана за регулация е показано с кафяви и зелени линии,
щрихи и надписи в проекта. Проектът се намира
в дирекция „Устройство на територията“ на ул.
Михаил Минчев 3, ет. І, стая № 18, и може да
бъде разгледан от всички заинтересовани лица.
Приемни дни – всеки вторник и четвъртък от
9 до 12 ч. Съгласно чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едноме-
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сечен срок от датата на обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за подробен устройствен
план до общинската администрация.
4117
13. – Община Чирпан на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че са изработени проекти за
ПУП – план за улична регулация (ПУР) от о.т. 99
до о.т. 94; план за регулация (ПР) за обединяване
на кв. 38 и кв. 65б в един нов кв. 38, обединяване
на УПИ V-407 и VI-407 в УПИ V-407 – за стопанска
дейност, и промяна на номерата на парцелите,
повтарящи се в новообразувания кв. 38; план за
застрояване (ПЗ) и работен устройствен план
(РУП) за УПИ V-407 – за стопанска дейност, IV454, IX-404, VII-406, XIX и XVIII – автомивка,
по плана на с. Винарово, община Чирпан, във
връзка с постъпило заявление с вх. № 93-00-1043
от 17.03.2014 г. от Михаил Тотев Добрев от с. Винарово, област Стара Загора. Проектът за изменение
на регулационния план (ПР) предвижда отреждане
на парцел (УПИ) II – стопанска дейност, за имот с
пл.н. 581 в кв. 45 по плана на гр. Чирпан. Планът
за улична регулация (ПУР) променя регулацията на улица-тупик с о.т. 352 – 353, като новата
улична регулация съвпада със съществуващата
на място имотна граница на имот с пл.н. 581.
Промяната на регулацията е показана с кафяви
и зелени черти и надписи в чертежите на плана
за регулация (ПР) и плана за улична регулация
(ПУР). В част застрояване (ПЗ) се конкретизира
възможността за сключено застрояване за УПИ
II-581 – стопанска дейност, и УПИ VIII-3742 – за
стопанска дейност (сключено между два съседни
имота), в кв. 45 по плана на гр. Чирпан, при
спазване на устройствените показатели за зона
„Пч“ (чисто производствена) в съответствие с
изискванията на чл. 23, т. 1, чл. 24, ал. 3 от Наредба № 7 от 22.12.2003 г. за правила и нормативи
за устройство на отделните видове територии и
устройствени зони, показано със задължителни и
ограничителни линии на застрояване в проекта
за ПЗ (план за застрояване). Проектите могат да
бъдат разгледани в отдел „ТСУ и ИК“, стая № 1,
ет. 1, в сградата на общинската администрация.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проектите до Община
Чирпан в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
4093
3. – Община с. Руен на основание чл. 136,
ал. 1 във връзка с чл. 128, ал. 1 ЗУТ обявява, че
е изработен проект за изменение на действащ
подробен устройствен план (ПУП) – план за
регулация (ПР) – с. Зайчар, в териториален обхват урегулирани поземлени имоти (УПИ) V-113
и VІ-114, квартал 15, и УПИ VІІ-112, квартал 19,
община Руен, област Бургас. Същият е изложен
в стая № 23 в сградата на Община Руен с административен адрес: с. Руен 8540, община Руен,
област Бургас, ул. Първи май 18. В едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да направят своите
писмени възражения, предложения и искания по
проекта за изменение на действащия ПУП до
общинската администрация.
4118
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СЪДИЛИЩА
Върховният административен съд на основание
чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК съобщава,
че е постъпила жалба от Пенсионноо сигурително
дружество „Алианц България“ – АД, със седалище
и адрес на управление София, ул. Дамян Груев
42, Пенсионноосигурителна компания „Доверие“ – АД, със седалище и адрес на управление
София, ул. Тинтява13Б, ет. 7, и Мирослав Петров
Севлиевски с постоянен адрес София, район
„Красно село“, ул. Смърч 24, с която се оспорва Практика по третирането на репо сделките
и обратните репо сделки с безналични ценни
книжа, регистрирани в Централния депозитар,
приета с протокол № 8 от 15.02.2012 г. на заседание на Комисията за финансов надзор, по което
е образувано адм. д. № 8812/2013 г. по описа на
Върховния административен съд.
4120
Върховният административен съд на основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че е постъпило
оспорване от Цветанка Атанасова Владова с адрес
Русе, бул. Цар Освободител 42А, вх. 1, на Наредба
за условията и реда за създаване, поддържане,
достъп и ползване на Интегрираната система за
администриране и контрол № 105 от 22.08.2006 г.
на Министерството на земеделието и храните,
по което е образувано адм. д. № 6155/2014 г. по
описа на Върховния административен съд.
4125
Административният съд – Плевен, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че е постъпило оспорване от кмета на
община Искър на Решение № 528 по протокол
№ 43 от 30.04.2014 г. на Общинския съвет – Искър, с което е потвърдена т. 10 от Решение № 507
по протокол № 42 от 31.03.2014 г. на Общинския
съвет – Искър, по което е образувано адм. д.
№ 462/2014 г. по описа на Административния
съд – Плевен.
4121

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
1. – Управителният съвет на сдружение „Балкански институт за активна политика“, София,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 20, ал. 1 от
устава на БИАП свиква общо събрание на членовете на сдружението на 16.08.2014 г. в 10 ч. в
офиса на сдружението в София, ж.к. Връбница
1, бл. 525, вх. А, ет. 6, ап. 17, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на сдружението през
2009, 2010, 2011, 2012 и 2013 г.; 2. освобождаване от
отговорност на членовете на управителния съвет
на сдружението за дейността им до 31.05.2014 г.;
3. освобождаване на председателя и членове на
управителния съвет; 4. приемане на нови членове
на сдружението; 5. избор на нови членове и председател на управителния съвет; 6. изменения и
допълнения в устава на сдружението. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе от 10 ч. на същото място
на 23.08.2014 г.
4160
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1. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сд ру жение
„Спортен клуб туистед джу джицу“, София,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 25, ал. 1 от
устава свиква общо събрание на 16.08.2014 г. в
10 ч. в София, ул. Пловдивско поле 11, вх. 4,
ет. 4, ап. 70, при следния дневен ред: 1. вземане
на решение на основание чл. 23, т. 11 от устава
на сдружението за присъединяване на „Спортен
клуб туистед джу джицу“ към Българската джу
джицу федерация (БДДФ); 2. разни. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събра
нието ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
4146
15. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел за осъществяване на дейност в
частна полза „Сдружение Милеа 77“, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 20.08.2014 г. в 10 ч. на адреса на сдруежението – София, ж.к. Красно село, кв. Борово, бл. 224,
вх. Г, ет. 5, ап. 64, при следния дневен ред: 1. приемане на нови членове; 2. вземане на решение за
преобразуване на юридическо лице с нестопанска
цел, определено за осъществяване на дейност в
частна полза, с наименование „Сдружение Милеа 77“ в юридическо лице с нестопанска цел за
осъществяване на общественополезна дейност;
3. избор на управителен съвет и председател; 4.
промени в устава на сдружението; 5. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе на същото място и при
същия дневен ред в 11 ч. независимо от броя на
присъстващите.
4164
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Хор Тримонциум“, Пловдив,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква извънредно
общо събрание на членовете на сдружението на
19.08.2014 г. в 18 ч. в Пловдив в заседателната
зала на „Дом на учителя“ Пловдив (зала 1), при
следния дневен ред: 1. прекратяване на членството на Жаклин Гешева Атанасова, поради смърт;
2. промяна на състава на управителния съвет и
отпадане от състава на УС на Жаклин Гешева
Атанасова; 3. вземане на решение за увеличение
на членския внос от 1 лв. на 5 лв.; 4. промяна
на начина на свикване на ОС и в този смисъл
промяна на чл. 23 от устава; 5. промяна на чл. 38
от устава; 6. избор на нов председател на УС и
промяна на адреса на управление на сдружението;
7. приемане на устав, съдържащ измененията.
4109
1. – Председателят на управителния съвет
на сдружение с нестопанска цел „Национално
сдружение на производителите на кайсии – Цар
Самуил“, Тутракан, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на членовете на 30.07.2014 г.
в 10 ч. в Тутракан, ул. Трансмариска 51А, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на УС
за периода юли 2012 г. – юни 2014 г.; 2. обсъждане на предложения и приемане на промени в
устава; 3. промени в състава на управителния
съвет; 4. промяна адреса на управление на
сдружението; 5. други. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
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проведе един час по-късно на същото място и
при същия дневен ред и може да се проведе,
колкото и членове да се явят.
4155
1. – Съветът на настоятелите на сдружение с
нестопанска цел „Училищно настоятелство при
ЦДГ „Иглика“ – с. Дуванлий“ на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на
28.07.2014 г. в 15 ч. в сградата на ЦДГ „Иглика“ в
с. Дуванлий, област Пловдив, община Калояново,
при следния дневен ред: 1. вземане на решение
за прекратяване на сдружението с ликвидация
на същото; 2. вземане на решение за откриване
на производство по ликвидация на сдружението
и определяне на срок за ликвидацията; 3. вземане на решение за избиране на ликвидатор при
предложен такъв Лиляна Петрова Синикчийска;
4. вземане на решение за овластяване на ликвидатора за извършването на всички правни и
фактически действия във връзка с ликвидацията,
както и последващо заличаване на сдружението
от всички релевантни регистри.
4110
8. – Управителният съвет на СК „Зареница“,
с. Павелско, област Смолян, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 16.09.2014 г. в
18 ч. в сградата на кметството на с. Павелско при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на СК
„Зареница“, с. Павелско, за изминалия период;
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2. избор на управителен съвет и на КС на СК
„Зареница“, с. Павелско, за периода 2014 – 2018 г.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе при същия дневен ред
същия ден в 19 ч. и на същото място.
4225
Галя Стойнева Георгиева – ликвидатор на
сдружение „Българска асоциация за улавяне и
съхранение на въглероден диоксид“ – София, в
ликвидация по ф.д. № 637/2010, със седалище
и адрес на управление София, район „Средец“,
бул. Фритьоф Нансен 9, на основание чл. 14,
ал. 4 ЗЮЛНЦ кани кредиторите на асоциацията
да предявят вземанията си в срок шест месеца
считано от датата на обнародване на поканата в
„Държавен вестник“.
4107
Красимир Николов Генчев – ликвидатор на
сдружение с нестопанска цел „Студентски спортен
клуб „Черноризец Храбър“, в ликвидация по ф.д.
№ 7261/2006 г. по описа на Софийския градски
съд, със седалище и адрес на управление София,
район „Студентски“, кв. Мусагеница, до бл. 82, на
основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани кредиторите
на сдружението да предявят вземанията си към
сдружението в шестмесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
4108

СЪОБЩЕНИЯ НА РЕДАКЦИЯТА
Съгласно Заповед № 350-05-32 от 29.07.2013 г. на председателя на Народното събрание (ДВ, бр. 70
от 2013 г.) таксите за обнародване в неофициалния раздел на „Държавен вестник“ за 2014 г. са:
1. за призовки на съдилища, обявяване на конкурси, обявления и съобщения на министерства,
други ведомства на бюджетна издръжка, общини и техни органи:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 20 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 40 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 40 лв., и по 35 лв. за всяка следваща страница;
2. за покани и други обявления:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 35 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 70 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 70 лв., и по 60 лв. за всяка следваща страница;
3. за обнародване до 15 дни от датата на постъпването в редакцията на съответния акт таксите
се заплащат в двоен размер (не се прилага през м. декември);
4. за публикуване в електронната страница на „Държавен вестник“ – за всяка една публикация
на обявления за концесии – 50 лв.
*
*
*
Цената на отделен брой „Държавен вестник“ за 2014 г. е 0,80 лв. Цените за абонамент за „Държавен
вестник“ за 2014 г. са: за един месец – 8 лв.; за три месеца – 24 лв.; за шест месеца – 48 лв.; за девет
месеца – 72 лв.; за една година – 96 лв. Редакцията не извършва абонамент за „Държавен вестник“.
Абонаментът може да се направи на следните адреси на спечелилите обществената поръчка за
разпространение на печатното издание на „Държавен вестник“ за 2014 г.:
• „Български пощи“ – АД, гр. София 1700, ул. Акад. Ст. Младенов 1, бл. 31, тел.: 02 9493280,
02 9493289, факс: 02 9625329, електронен адрес: info@bgpost.bg;
• „Доби прес“ – ЕООД, гр. София 1164, ул. Йоан Екзарх 63, тел.: 02 9633081, 02 9633082,
факс: 02 9633093, електронен адрес: dobi@dobipress.bg.
Адрес на редакцията: 1169 София, пл. Княз Александър I № 1, тел. 939-35-17, тел./факс 939-36-94,
e-mail: DVest@parliament.bg, rumen@parliament.bg.
Електронна страница на „Държавен вестник“: http://dv.parliament.bg
IBAN номерът на банковата сметка на „Държавен вестник“ е:
BG10BNBG96613100170401, BIC на БНБ – BNBGBGSD
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