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 2014г., изм. ДВ. бр.51 от 2018г., изм. и доп. ДВ.
бр.51 от 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.30 от 2020г.):
§ 1. В чл. 22 се правят следните изменения:
1. Алинея 4 се изменя така:
„(4) В случаите, за които не се изисква нотификация за превози на отпадъци за или внос в
Република България по Регламент (ЕО) № 1013/2006, се изпраща по електронна поща до
РИОСВ по местоназначение на отпадъците не по-късно от деня на натоварване копие на
попълнен формуляр по Приложение VII на Регламент (ЕО) № 1013/2006, подписан в поле
12 от лицата, уреждащи превози или копие на попълнен формуляр по образец, съгласно
приложение № 52 от получателите на отпадъците.“;
2. В ал. 5 думите „класифицирани с код В3010“ се заменят с „класифицирани с код
В3011“.
§ 2. В чл. 23, ал. 1 думите „и чл. 22а“ се заличават.
§ 3. В чл. 25, ал. 1 думите „по чл. 24, ал. 1, т. 1 и 4“ се заменят с „по чл. 24, ал. 1, т. 1, 4 и
5“.
§ 4. Приложение № 18 се изменя така:
„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

1

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
2

Код на
отпадъка

Описание на
отпадъка

Основание за
притежание на
отпадъка

4

5

3

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

Подготовка преди
оползотворяване
и/или обезвреждане
тон
4

Наличен отпадък
към 31 декември на
отчетната година
тон
5

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

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

2

“Обработване на земната повърхност, водещо до подобрения за
земеделието или околната среда ”
1.2 Предназначение:

да
Количество

R 10
не
Площ и място, на която
са оползотворени
Площ
Място

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
2 Оползотворяване с други методи
2.1 Дейност по оползотворяване /изгaряне, компостиране, други /:

............м3

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

Код на
отпадъка

1

Описание
на
отпадъка

2

Предаден на:

Налични
към 1
януари на
отчетната
година

Образуван

тон
3

тон
4

Юридическо
лице/
едноличен
търговец /
страна

Основание
за
притежание
на отпадъка

Дейност по
третиране
(R/D)

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/

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

Дата:..........................“

§ 5. Приложение № 21 се изменя така:
„Приложение № 21 към чл. 16, ал. 5
3

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ОБРАЗУВАНИ УТАЙКИ ОТ ПСОВ
ЗА ............. ГОДИНА
I. ДАННИ ЗА ЮРИДИЧЕСКОТО ЛИЦЕ:
Юридическо лице/ едноличен търговец:.................................................................ЕИК:.....................................
Документ по чл. 35 ЗУО:..........................................................
/ако е приложимо/

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

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

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

II. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПСОВ
Наименование на ПСОВ: ........................................................................
Въведена в експлоатация:........................год.
Проектен капацитет:..............................еквивалент жители (ЕЖ)
Извършена пълна или частична реконструкция:……………..год. Реконструкция на ……………. стъпало/стопанство
Органично натоварване на третираните отпадъчни води:..............…....…….ЕЖ
Реален капацитет на ПСОВ:..............................................………………ЕЖ и…………………………… куб.м /година
Максимално средно седмичен входящ товар..…………………………..ЕЖ
Вид и количество на третираните отпадъчни води:
битови отпадъчни води
.................................. м3
индустриални отпадъчни води
.................................. м3
/маркира се с „Х“/

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
отпадъка съгласно наредба по чл.3, ал.1 ЗУО/
обезвреждане/

Количество утайки:
Образувани утайки през отчетната
година

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: ..........................................................................
/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
отпадъка съгласно наредба по чл.3, ал.1 ЗУО/
обезвреждане/
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……………..тон
.........................м3
........% влажност
.........тон/м3 плътност
………………......(тон сухо в-во =
м3.(100-%влажност).тон/м3 плътност/100

Количество утайки:
Образувани утайки през отчетната
година

Количество утайки:
тон сухо в-во

IV. УТАЙКИ ОТ ПСОВ ПОЛУЧЕНИ ОТ ДРУГИ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА
Попълнете допълнителен списък IV ако е необходимо.
Юридическо лице/
Име: ....................................................
едноличен 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
отпадъка съгласно наредба по чл.3, ал.1 ЗУО/
обезвреждане/

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

Количество
тон

1.
2.
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

5

- общо

.................................м3

….....................тон сухо в-во

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

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

ЕИК

Код на
отпадъка

Наименование
на отпадъка

Дейности по
оползотворяване
/ обезвреждане

Количество
предадени

тон сухо вво
1

2

3

4

5

6

При
оползотворяване в
земеделието –
информация за
земеделските земи
Площ в Местодка
положе
ние
7
8

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
Колони 7 – попълва се площта, върху която се оползотворяват в декари (дка)
Колона 8 – попълва се местоположението на земеделските земи, върхур които се оползотворяват (населено място, община, област)

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

Попълнете допълнителен списък IX, ако е
необходимо.

утайките/

9.1 Показател
pH

Стойност

Органично вещество
Сухо вещество
Escherichia coli
Salmonella spp.
Clostridium perfringens
жизнеспособни яйца на хелминти
9.2 Показател
мин.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

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

Съдържание
mg/kg сухо в-во
макс.

средно

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

6.50

6

в-ди)
13 РСВ (полихлорирани
1.00
бифенили)
14 .............................................
15 .............................................
9.3 Заключение от теста за фитотоксичност: ..............................................................................................................
9.4 Заключение от теста за екотоксичност: ............................................................................................................
9.5 Заключение от направения анализ: ............................................................................................................

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

/длъжност, подпис и печат/

Дата:..........................“

§ 6. Създава се приложение № 52:
„Приложение № 52 по чл. 22, ал. 4
ПРЕДВАРИТЕЛНО УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ТРАНСГРАНИЧЕН ПРЕВОЗ НА ОТПАДЪЦИ
(ПОПЪЛВА СЕ ОТ ПОЛУЧАТЕЛЯ НА ОТПАДЪКА)
1.
Лице,
което
урежда превоза
Име:

2. Превозвач

3. Вносител/получател

Име:

Име:

Адрес:

Адрес:

Адрес:

Лице за контакт:

Лице за контакт:

Лице за контакт:

Тел:

Тел:

Тел:

E-mail:

E-mail:

E-mail:

4.
Очаквано
количество:
Тон
(Mg): m3:
7. Идентификация
на
отпадъци
(попълнете
съответните кодове,
Национален код):

Вид транспорт:
5. Очаквана дата на превоза:

9
.
Съоръжение
оползотворяване
Лаборатория

6. Операция по оползотворяване (R-код/Dкод):

за
/

10. Информация за договора (номер и дата
на сключване)

Име:
8. Обичайно
описание на
отпадъците:

Адрес:
Лице за контакт:
Тел/:

7

E-mail:
11. Заинтересовани държави/страни
Износ/експедиция
Транзит
/

Внос/ местоназначение

12. Предварителна информация за уведомяване за трансграничен превоз на отпадъци
Име:
Лице за контакт:
Тел.:
Дата:
Подпис:

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

§ 7. Наредбата влиза в сила в деня на обнародването й в Държавен вестник.

ЕМИЛ ДИМИТРОВ
МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

8

