ПРОЕКТ!
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 04 юни 2014 г. за реда и
образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за
водене на публични регистри (Обн. ДВ. бр.51 от 20 Юни 2014г., изм. ДВ. бр.51 от 19 Юни
2018г., изм. и доп. ДВ. бр.51 от 28 Юни 2019г.)
§ 1. В чл. 11, ал. 3 думите „не могат да“ се заличават, а думите „и по електронен
път“ се заменят с „и на електронен носител или по електронен път“.
§ 2. В чл. 22 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 след думата „превоз“ се добавя „и получателите“;
2. В ал. 3 в края на текста се поставя наклонена черта и се добавя „внос“.
3. Създават се ал. 4-7:
„(4) Лицата, уреждащи превози за или внос в Република България на отпадъци по
Регламент (ЕО) № 1013/2006, в случаите, за които не се изисква нотификация, и
получателите на отпадъците, изпращат до РИОСВ по местоназначение на отпадъците наймалко три работни дни преди актуалното начало на всеки превоз копие на попълнен
формуляр по Приложение VII на Регламент (ЕО) № 1013/2006, подписан в поле 12.
(5) В случай на превози на отпадъци от хартия и картон (с кодове 15 01 01, 19 12 01 и 20
01 01) или на пластмасови отпадъци ( с кодове 02 01 04, 07 02 13, 12 01 05, 15 01 02, 16 01
19, 17 02 03, 19 12 04 и 20 01 39) лицата по ал. 4 заедно с Приложение VII на Регламент
(ЕО) № 1013/2006 изпращат до РИОСВ по местоназначение на отпадъците декларация по
образец съгласно приложение № 51, с която удостоверяват, че в състава на
транспортираните отпадъци съдържанието на други материали, примеси или замърсители
не е повече от десет тегловни процента за конкретната пратка.
(6) В случай, че не е спазено изискването за състава на транспортираните отпадъци по ал.
5 или при проверка от страна на контролните органи по чл. 116 от ЗУО се установи, че
съдържанието на други материали, примеси или замърсители в конкретна пратка
надхвърля десет тегловни процента, превозът се класифицира като незаконен съгласно чл.
2, параграф 35 от Регламент (ЕО) № 1013/2006.
(7) Вземането на проби и анализът за установяване на съответствието с ал. 5 се извършва
въз основа на методика, утвърдена със заповед на министъра на околната среда и водите.
§ 3. В чл. 23 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „ и чл. 22а и 22б“ се заменят с „и чл. 22б“;
2. В ал. 2 след думите „хартиен носител“ се добавя „и на електронен носител“;
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3. В ал. 4 в началото на текста се добавя „След въвеждането в експлоатация на
информационната система по глава четири“;
4. В ал. 5 думите „не могат да“ се заличават, а думите „и по електронен път“ се
заменят с „и на електронен носител или по електронен път“.
5. В ал. 7 се създава второ изречение „Годишните отчети се предоставят на ИАОС и
на електронен носител заедно с хартиения екземпляр.“
6. В ал. 8 накрая на изречението се добавя „ на хартиен и електронен носител“.
§ 4. В §6 думата „единствено“ се заличава и след думата „хартиен“ се добавя „и на
електронен“.
§ 5. В §9 думата „единствено“ се заличава и след думата „хартиен“ се добавя „и на
електронен“.
§ 6. Приложение № 36 към чл. 22, ал. 2 се изменя така:
„Приложение № 36 към чл. 22, ал. 2
ГОДИШНА СПРАВКА-ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДЕЙНОСТИ С ОТПАДЪЦИ ПО РЕГЛАМЕНТ
(ЕО) № 1013/2006 ОТНОСНО ПРЕВОЗИ НА ОТПАДЪЦИ
ЗА .......... ГОДИНА
I. ДАННИ ЗА ЮРИДИЧЕСКОТО ЛИЦЕ:
Юридическо
лице/
едноличен
ЕИК:.....................................

търговец:...............................................

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 №: .........................
Лице, при чиято дейност се образуват отпадъци
Търговец на отпадъци
Брокер на отпадъци

Дата: ..................

II. ПРЕВОЗ ЗА СТРАНАТА/ ВНОС НА ОТПАДЪЦИ
Код на Наименование Страна по
отпадъка
на отпадъка
изпращане

Лице,
което
урежда

Вносител/
Общо
Дейност по
получател количество оползотворяване

2

превоза
тон
1

2

3

4

5

6

7

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 – вносител/получател може да бъде само лице, притежаващо документ по чл. 35 ЗУО.
Регистрираните търговци на отпадъци, регистрираните брокери на отпадъци и лицата, при чиято
дейност се образуват отпадъци не отговарят на изискването за „получател на отпадъци“ по
Регламент ЕО № 1013/2006.
Колона 7 – 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

III. ПРЕВОЗ ОТ СТРАНАТА/ИЗНОС НА ОТПАДЪЦИ

Код на
отпадък
а

Наименован
ие на
отпадъка

Страна по
местоназначен
ие

Лице,
което
урежда
превоза/
Износите
л

Получател

Общо
количество

Дейност по
оползотворяв
ане или
обезвреждане

тон
1

2

3

4

5

6

7

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 7 – 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. Обезвреждане се посочва
единствено в случаите по чл. 3, параграф 4 от Регламент ЕО № 1013/2006.
Други бележки:.......................................................
Трите имена:..............................................................
/на лице с представителна власт/

.............................................................
/длъжност, подпис и печат/
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Дата:..........................
* Годишната справка-декларация се попълва от всички лица, които уреждат
превоз/износ/внос на отпадъци от или в 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/внос.“

§ 7. Създава се приложение № 51 към чл. 22, ал. 5:
Приложение № 51 към чл. 22, ал. 5

ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният(та) удостоверявам, че в състава на транспортираните отпадъци
……………………………………………………… (наименование в съответствие с
Приложение 1 на Наредба № 2 за класификация на отпадъците) с код
…………………..(шестцифрен код в съответствие с Приложение № 1 на Наредба № 2 за
класификация на отпадъците), съдържанието на други материали, примеси или
замърсители не е повече от десет тегловни процента за пратка с товарителница
№…………………………………….., придружаваща документ по Приложение VII за
превоз на отпадъци, съгласно чл. 3 параграфи 2 и 4 от Регламент (ЕС) 1013/2006.
Известна ми е наказателната отговорност за декларирани неверни данни по чл. 313
от Наказателния кодекс.

Подпис: ………………………

Дата: …………….

Имена на подписания: …………………………………………………………………………
Длъжност: ……………………………………………………………………………………….
Печат на фирмата
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DECLARATION

I, the undersigned, certify that in the composition of the transported waste
………………………………………………………………………………………………………
… (Name and six-digit EWC code in accordance with COMMISSION DECISION of 18 December 2014
amending Decision 2000/532/EC on the list of waste), the content of other materials, impurities or
pollutants shall not exceed ten weight percent for a consignment note No
…………………….……………….., accompanying the document under Annex VII for
transportation of waste, in accordance with Art. 3 paragraphs 2 and 4 of Regulation (EC)
1013/2006.
I am aware of the criminal responsibility for declared incorrect data under Art. 313 of the
Criminal Code.

Signed: ……………………………………

Date: …………………

Names of signatures: …………………………………………………………………………
Position: .....................................................................................................................................

Company stamp
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