
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 120 ОТ 30 МАЙ 2008 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ 
НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕДА И РАЗМЕРА ЗА 
ЗАПЛАЩАНЕ НА ПРОДУКТОВА ТАКСА ЗА ПРОДУКТИ, 

СЛЕД УПОТРЕБАТА НА КОИТО СЕ ОБРАЗУВАТ МАСОВО 
РАЗПРОСТРАНЕНИ ОТПАДЪЦИ, И ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА 

НОРМАТИВНИ АКТОВЕ 

Обн. ДВ. бр.53 от 10 Юни 2008г. 

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ 
ПОСТАНОВИ: 
 
Член единствен. Приема Наредба за определяне на реда и размера за заплащане 

на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово 
разпространени отпадъци. 

Заключителни разпоредби 

§ 1. Отменя се Постановление № 137 на Министерския съвет от 1999 г. за 
приемане на Тарифа за таксите за продукти, след употребата на които се образуват 
масово разпространени отпадъци (обн., ДВ, бр. 60 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 2 и 52 от 
2000 г., бр. 98 от 2001 г., бр. 19 от 2004 г.; попр., бр. 24 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 81 и 
104 от 2004 г., бр. 58 и 90 от 2005 г. и бр. 82 от 2006 г.). 

§ 2. В Наредбата за изискванията за третиране на отпадъците от моторни 
превозни средства, приета с Постановление № 311 на Министерския съвет от 2004 г. 
(ДВ, бр. 104 от 2004 г.), се правят следните изменения и допълнения: 

1. В чл. 2, ал. 1, т. 1 думите "L2, L4, М1 и N1 по смисъла на чл. 149, т. 1б, 1г, 1д, 
2а и 3а" се заменят с "L2, L4, L5, L5e, М1 и N1 по смисъла на чл. 149, т. 1, букви "в", 
"ж", "и" и "к", т. 2, буква "а" и т. 3, буква "а". 

2. В чл. 3: 
а) в ал. 1 думите "категориите L2 и L4" се заменят с "категориите L2е и L4е по 

смисъла на чл. 149, т. 1, букви "г" и "з"от Закона за движението по пътищата"; 
б) в ал. 2 след думите "За МПС" се добавя "по смисъла на приложение № 1, част 

А, т. 5 от Наредба № 60 от 2003 г. за одобряване типа на нови моторни превозни 
средства и техните ремаркета (ДВ, бр. 59 от 2003 г.)". 

3. В чл. 6 ал. 2 се изменя така:  
"(2) Лица, които пускат на пазара материали и компоненти за МПС, ги 

обозначават съгласно приложение № 1."  
4. В чл. 8, ал. 1 думите "Производителите и вносителите на МПС" се заменят с 

"Лицата, които пускат на пазара МПС". 
5. В чл. 10 се създават ал. 4 и 5: 



"(4) Операторите на центрове за разкомплектуване и операторите на площадки 
за събиране на ИУМПС осигуряват за своя сметка изготвянето и въвеждането в 
действие на компютърна информационна система за отчитане и контрол на издадените 
удостоверения за разкомплектуване на МПС. 

(5) Актуализирането на данните в информационната система по ал. 4 се 
извършва в реално време." 

6. В чл. 11 се правят следните изменения и допълнения: 
а) алинеи 1 и 2 се изменят така: 
"(1) Собствениците на ИУМПС са длъжни да ги предават на площадки за 

събиране и временно съхраняване или в центрове за разкомплектуване; 
(2) Собствениците на МПС с прекратена регистрация на основание на изплатена 

пълна щета съгласно чл. 18, ал. 2 от Наредба № I-45 от 2000 г. за регистрацията, отчета, 
пускането в движение и спирането от движение на моторните превозни средства и на 
ремаркетата, теглени от тях (ДВ, бр. 31 от 2000 г.), наричана по-нататък "Наредба № I-
45 от 2000 г.", са длъжни да ги предават на площадки за събиране и временно 
съхраняване или в центрове за разкомплектуване."; 

б) алинеи 3, 4 и 5 се отменят. 
7. В чл. 12, ал. 1, 2 и 3 след думите "площадка за" се добавя "събиране и". 
8. В чл. 14: 
а) в ал. 1, т. 1 след думите "площадки за" и в т. 2 след думите "площадките за" 

се добавя "събиране и"; 
б) алинея 2 се изменя така: 
"(2) Кметът на общината извършва дейностите по ал. 1, когато лицата, които 

пускат на пазара МПС, не са изградили площадки за събиране и временно съхраняване 
на ИУМПС върху собствен имот и има сключен договор със: 

1. организация по оползотворяване по чл. 35, ал. 2; 
2. предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда 

(ПУДООС); 
3. лица, които изпълняват задълженията си индивидуално." 
9. Член 15 се изменя така: 
"Чл. 15. (1) Операторът на центъра за разкомплектуване или операторът на 

площадка за събиране и временно съхраняване издава за всяко прието ИУМПС 
удостоверение за разкомплектуването му. 

(2) Удостоверението по ал. 1 служи като доказателство съгласно чл. 18, ал. 2 от 
Наредба № I-45 от 2000 г. и съдържа данни от талона за регистрация, в т. ч. и за: 

1. име, адрес и идентификационен код по БУЛСТАТ на лицето, издаващо 
удостоверението; 

2. наименованието на компетентния орган, издал разрешението по чл. 9, номер 
и дата на издаване; 

3. номер и дата на издаване на удостоверението; 
4. вид, клас, марка и модел на МПС, регистрационен или идентификационен 

номер на МПС; 
5. тегло на МПС от свидетелството за регистрация, част I; 
6. трите имена, ЕГН, адрес и подпис на собственика на ИУМПС по чл. 12; 
7. сумата, заплатена в случаите по чл. 12, ал. 2. 
(3) Образецът на удостоверението по ал. 1 се определя със заповед на 

министъра на вътрешните работи. 



(4) Удостоверението по ал. 1 за приемане на ИУМПС на площадка за събиране 
и временно съхраняване или в център за разкомплектуване е условие за прекратяване на 
регистрацията. 

(5) Собственикът на ИУМПС не заплаща такса за издаването на 
удостоверението по ал. 1. 

(6) Собственикът на ИУМПС представя копие от удостоверението по ал. 1 като 
неразделна част от документите за прекратяване на регистрация съгласно чл. 18, ал. 2 от 
Наредба № I-45 от 2000 г. пред органите на Министерството на вътрешните работи - 
отдел/и "Пътна полиция" (ОПП) при Столичната дирекция "Полиция" (СДП) или 
съответната областна дирекция "Полиция" (ОДП). 

(7) Операторът, издал удостоверението по ал. 1, представя пред органите на 
Министерството на вътрешните работи - отдел/и "Пътна полиция" (ОПП) при 
Столичната дирекция "Полиция" (СДП) или съответната областна дирекция "Полиция" 
(ОДП), копие от това удостоверение в срок 14 дни от приемането на ИУМПС на 
площадка за събиране и временно съхраняване или в център за разкомплектуване. 

(8) Операторът на площадката за събиране и временно съхраняване предоставя 
копие от удостоверението по ал. 2 на оператора на центъра за разкомплектуване при 
доставяне на ИУМПС, за което е издадено удостоверението." 

10. В чл. 16, т. 1 след думите "площадки за" и в т. 2 и 3 след думите 
"площадките за" се добавя "събиране и". 

11. В чл. 17, ал. 1 и 2 след думите "площадките за" се добавя "събиране и". 
12. В чл. 18 след думите "площадките за" се добавя "събиране и". 
13. Член 19 се изменя така: 
"Чл. 19. (1) Операторът на центъра за разкомплектуване приема ИУМПС, 

доставено от площадките за събиране и временно съхраняване на ИУМПС или от 
собственика му. 

(2) При спазване изискванията на ЗУО и на подзаконовите нормативни актове 
по прилагането му в центровете за разкомплектуване се извършват операциите по т. III 
от приложение № 2, като: 

1. излезлите от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) се разглобяват 
преди по-нататъшно третиране или се вземат други подходящи мерки, за да се ограничи 
всяко неблагоприятно въздействие върху околната среда;  

2. компонентите или материалите, които са обозначени в съответствие с чл. 6, 
ал. 2, задължително се отстраняват от ИУМПС преди последващото третиране; 

3. опасните материали и компоненти се отделят селективно, така че да се 
предотврати последващото замърсяване на отпадъците, получени при шредирането на 
ИУМПС;  

4. операциите по отделяне и временно съхраняване на опасните материали и 
компоненти се извършват по начин, осигуряващ пригодността на отделените 
компоненти и материали от МПС за последващото им повторно използване, 
рециклиране и/или оползотворяване и постигане на количествените цели по чл. 21. 

(3) Отпадъците след разкомплектуването, представляващи отделни части от 
излезлите от употреба МПС, се подлагат на допълнителна обработка за разделянето им 
на подлежащи и неподлежащи на рециклиране/оползотворяване или повторно 
използване, като едновременно с това се извършва и подготовката им за следващите 
етапи на третиране. 

(4) При подлежащите на рециклиране/оползотворяване или повторно 



използване отпадъци от ИУМПС се извършват операциите по реда на т. III.2 от 
приложение № 2. 

(5) При неподлежащите на рециклиране/оползотворяване или повторна 
употреба отпадъци от ИУМПС се извършва подготовка за транспортирането им до 
съоръжения и/или инсталации за обезвреждане, включваща тяхното събиране и 
съхраняване по видове съгласно изискванията на ЗУО. 

(6) Транспортирането на ИУМПС и отпадъците от тях се извършва съгласно 
Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на 
опасни отпадъци, приета с Постановление № 53 на Министерския съвет от 1999 г. (ДВ, 
бр. 29 от 1999 г.)." 

14. В чл. 20 ал. 2 се отменя. 
15. В чл. 21: 
а) алинея 2 се изменя така: 
"(2) Количеството ИУМПС (в тонове), което всяко лице, пускащо на пазара 

МПС, е задължено да събере за постигане на целите по ал. 3, е равно на частта от 
общото количество МПС с прекратена регистрация за съответната календарна година 
съгласно чл. 18 от Наредба № I-45 от 2000 г. и които са приети в центрове за 
разкомплектуване и/или на площадки за събиране и временно съхранение (в тонове), 
съответстваща на пазарния му дял от общо пуснатите на пазара МПС през текущата 
година."; 

б) създават се ал. 5 и 6: 
"(5) При изчисляване броя на МПС с прекратена регистрация съгласно чл. 18 от 

Наредба № I-45 от 2000 г. не се отчита броят на изнесените/изведените от страната 
и/или откраднатите МПС с прекратена регистрация. 

(6) Средствата от продуктова такса за МПС, набрани по реда на чл. 36, ал. 1 
ЗУО, се разходват от ПУДООС за събиране, транспортиране, временно съхраняване, 
разкомплектуване и оползотворяване, в т. ч. рециклиране и обезвреждане на ИУМПС, 
както и информационни кампании, контрол и други в съответствие с Правилника за 
устройството и дейността на Предприятието за управление на дейностите по опазване 
на околната среда (ДВ, бр. 3 от 2003 г.)." 

16. Глава четвърта се изменя така: 
"Глава четвърта 
ИНФОРМАЦИЯ 
 
"Чл. 22. (1) Лицата по чл. 9 водят отчетни книги съгласно изискванията по чл. 

25 ЗУО и по реда и в сроковете, определени в наредбата по чл. 27, ал. 1 ЗУО. 
(2) Ежегодно до 31 март лицата по чл. 9, извършващи дейности по събиране, 

транспортиране, временно съхраняване и разкомплектуване на ИУМПС и по 
оползотворяване и/или обезвреждане на образуваните отпадъци от МПС, изготвят и 
предоставят в регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ), на чиято 
територия извършват дейност, годишен отчет за третирането и транспортирането на 
отпадъци от МПС по образец съгласно приложение № 3. 

(3) Ежегодно до 31 март за дейността си като оператори на центрове за 
разкомплектуване на ИУМПС лицата по чл. 9 предоставят в РИОСВ, на чиято 
територия извършват дейност, годишен отчет за отпадъци съгласно приложение № 3. 

(4) Организацията по оползотворяване и лицата, които пускат на пазара МПС, 
изпълняващи задълженията си индивидуално, изготвят и представят до 31 март на 



текущата година доклад, изготвен от регистриран одитор по чл. 39, ал. 2, и отчет за 
изпълнението на целите по чл. 21 съгласно сроковете по § 4 и 5 от преходните и 
заключителните разпоредби за предходната година по образец съгласно приложение № 
6. 

 
Чл. 23. (1) За дейността си като оператори на площадки за събиране и временно 

съхраняване на ИУМПС лицата по чл. 9 представят в ИАОС в края на всяко тримесечие 
на текущата година информация за приетите ИУМПС по образец съгласно приложение 
№ 5а. 

(2) За дейността си като оператори на центрове за разкомплектуване на ИУМПС 
лицата по чл. 9 представят в ИАОС в края на всяко тримесечие на текущата година 
информация за приетите ИУМПС по образец съгласно приложение № 5б. 

(3) Информацията по ал. 1 и 2 се предоставя в 15-дневен срок след изтичането 
на всяко тримесечие. 

(4) В 10-дневен срок от получаване на информацията по ал. 1 и 2 
изпълнителният директор на ИАОС обобщава количествата приети ИУМПС на 
площадки за събиране и временно съхраняване и/или в центрове за разкомплектуване 
през съответния период и осигурява достъп до информацията по подходящ начин. 

 
Чл. 24. (1) С цел определяне броя на пуснатите на пазара МПС през 

предходната година председателят на Националния статистически институт до 28 
февруари представя на изпълнителния директор на ИАОС информация за 
регистрираните МПС съгласно чл. 150а, ал. 2 от Закона за движението по пътищата по 
предварително съгласуван формат. 

(2) Ежегодно до 31 октомври председателят на Националния статистически 
институт представя на изпълнителния директор на ИАОС данни за количеството 
произведени МПС в страната през предходната година. 

 
Чл. 25. (1) Лицата, които пускат на пазара МПС, предоставят информация за 

количеството, пуснато от тях на пазара, изготвена на база месечна справка - декларация 
по чл. 9 от Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса 
за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци, за 
пуснатите на пазара МПС и заплатената такса в електронен формат. 

(2) Информацията по ал. 1 се подава съгласно сроковете по чл. 26, ал. 1 в 
информационната система, поддържана от ИАОС, като задължително се посочва и 
начинът на изпълнение на задълженията и заплатената продуктова такса от лицата, 
които плащат в ПУДООС. 

 
Чл. 26. (1) Директорът на Агенция "Митници" предоставя на изпълнителния 

директор на ИАОС информация за текущата година относно количествата внесени и 
изнесени от страната МПС по предварително съгласуван формат за следните периоди: 

1. 1 януари - 31 март; 
2. 1 април - 30 юни; 
3. 1 юли - 30 септември; 
4. 1 октомври - 31 декември. 
(2) Директорът на Главна дирекция "ППООРП" - Национална служба 

"Полиция", предоставя на изпълнителния директор на ИАОС информация за текущата 



година за регистрираните МПС от категориите по чл. 150а, ал. 2 от Закона за 
движението по пътищата с първа регистрация и МПС от категориите по чл. 150а, ал. 2 
от Закона за движението по пътищата с прекратена регистрация съгласно чл. 18 от 
Наредба № I-45 от 2000 г. по предварително съгласуван формат за периодите по ал. 1. 

(3) Изпълнителният директор на Националната агенция за приходите (НАП) 
предоставя на изпълнителния директор на ИАОС информация за текущата година 
относно количествата въведени на територията на страната от друга държава - членка на 
ЕО, и изпратени от територията на страната към територията на друга държава - членка 
на ЕО, МПС по предварително съгласуван формат за периодите по ал. 1. 

(4) Изпълнителният директор на ПУДООС предоставя на изпълнителния 
директор на ИАОС за периодите по ал. 1 информация за текущата година за всяко лице 
за количеството МПС, за което: 

1. лицата са заплатили продуктова такса съгласно приложение № 4; 
2. е възстановена платената продуктова такса съгласно приложение № 4. 
(5) Организациите по оползотворяване на МПС предоставят на изпълнителния 

директор на ИАОС за периодите по ал. 1 информация за текущата година за 
количествата МПС: 

1. пуснати от членовете им на пазара; 
2. изнесени и/или изведени от членовете им съгласно приложение № 4. 
(6) Лицата по чл. 11, ал. 4, т. 1 ЗУО, пускащи на пазара МПС, които изпълняват 

задълженията си индивидуално, предоставят на изпълнителния директор на ИАОС за 
периодите по ал. 1 информация за текущата година за количествата МПС: 

1. пуснати на пазара; 
2. изнесени и/или изведени съгласно приложение № 4. 
(7) Информацията по чл. 25, ал. 1 и по ал. 1 - 6 се предоставя в 20-дневен срок 

от изтичане на съответния период по ал. 1 на хартиен и електронен носител. 
(8) В 10-дневен срок от получаване на информацията по ал. 1 - 6 

изпълнителният директор на ИАОС обобщава количествата МПС през съответния 
период по ал. 1 и осигурява достъп до информацията по подходящ начин. 

 
Чл. 27. (1) Ежегодно до 31 март организациите по оползотворяване, лицата, 

които пускат на пазара МПС - физически или юридически лица, вписани по Търговския 
регистър, които изпълняват задълженията си индивидуално, представят на 
изпълнителния директор на ИАОС информация за предходната календарна година 
съответно съгласно чл. 36, ал. 1, т. 1 - 7 за организациите, и чл. 34, ал. 1, т. 1 - 5 - за 
лицата, които изпълняват задълженията си индивидуално. 

(2) Ежегодно до 31 март изпълнителният директор на ПУДООС представя на 
изпълнителния директор на ИАОС обобщена справка за предходната година за 
разходваните от  

ПУДООС средства за събиране, транспортиране, временно съхраняване, 
разкомплектуване, оползотворяване, в т. ч. рециклиране, както и обезвреждане на 
ИУМПС, информационни кампании, контрол и други, в съответствие с ПУДООС. 

(3) Информацията по ал. 2 е неразделна част от доклада по чл. 30. 
(4) Ежегодно до 31 март изпълнителният директор на Изпълнителна агенция 

"Автомобилна администрация" предоставя на изпълнителния директор на ИАОС 
информация по предварително съгласуван формат за броя МПС, на които не е заверен 
знакът за технически преглед съгласно Наредба № 32 от 1999 г. за периодичните 



прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства (обн., 
ДВ, бр. 74 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 79 от 2001 г., бр. 32 от 2003 г., бр. 52 и 58 от 2005 
г.; Решение № 3641 на Върховния административен съд от 2006 г. - бр. 41 от 2006 г.; 
изм. и доп., бр. 12 от 2007 г.), за повече от една и за повече от две години от 
определената му дата за следващ преглед за проверка на техническата му изправност. 

 
Чл. 28. Ежегодно до 31 март операторите на центрове за разкомплектуване и на 

площадките за събиране и временно съхраняване на ИУМПС предоставят информация 
на изпълнителния директор на ИАОС на хартиен и магнитен носител за броя на 
приетите ИУМПС, които не съдържат основни компоненти, и за сумата, заплатена от 
собственика на ИУМПС по чл. 12, ал. 2. 

 
Чл. 29. (1) Ежегодно до 31 март организациите по оползотворяване и лицата, 

които пускат на пазара МПС, които изпълняват задълженията си индивидуално, 
представят на Изпълнителния директор на ИАОС на хартиен и магнитен носител 
информация за количеството изнесени и/или изпратени от територията на страната към 
територията на друга държава - членка на ЕО, през предходната година отпадъци от 
МПС. 

(2) Ежегодно до 31 март директорът на Главна дирекция "ППООРП" - НС 
"Полиция", предоставя на изпълнителния директор на ИАОС информация за 
предходната година относно: 

1. състоянието на автопарка по възраст на регистрирани МПС от категориите по 
чл. 150а, ал. 2 от Закона за движението по пътищата; 

2. разпределението на регистрирани МПС по месторегистрация от категориите 
по чл. 150а, ал. 2 от Закона за движението по пътищата. 

(3) Ежегодно до 31 март изпълнителният директор на НАП предоставя на 
изпълнителния директор на ИАОС информация за предходната година относно 
освободените от данък превозни средства съгласно чл. 58, ал. 4 от Закона за местните 
данъци и такси по предварително съгласуван формат. 

(4) Ежегодно до 31 март председателят на Комисията по търговия и защита на 
потребителите предоставя на изпълнителния директор на ИАОС обобщена справка за 
извършените през предходната година проверки и направените констатации във връзка 
с упражнявания контрол за съответствието на пусканите на пазара материали и 
компоненти на МПС. 

(5) Ежегодно до 31 март изпълнителният директор на Гаранционния фонд по 
чл. 28 от Кодекса за застраховането предоставя на изпълнителния директор на ИАОС 
информация за броя МПС от категориите по чл. 150а, ал. 2 от Закона за движението по 
пътищата с изплатена пълна щета за предходната година. 

(6) Ежегодно до 31 януари директорът на РИОСВ предоставя на изпълнителния 
директор на ИАОС информация за лицата, изпълняващи задълженията си 
индивидуално, съгласно предварително зададен формат от изпълнителния директор на 
ИАОС. 

 
Чл. 30. (1) Ежегодно до 15 ноември въз основа на събраните данни по чл. 22 - 29 

изпълнителният директор на ИАОС изготвя и представя на министъра на околната 
среда и водите доклад относно изпълнението на целите по чл. 21 на национално ниво и 
прилагането на наредбата. 



(2) За изготвяне на доклада по ал. 1 изпълнителният директор на ИАОС 
използва данните от одиторските доклади по чл. 39. 

(3) Министърът на околната среда и водите осигурява по подходящ начин 
достъп на обществеността до доклада по ал. 1. 

 
Чл. 31. Изпълнителният директор на ИАОС представя доклада по чл. 30, ал. 1 

на национални и международни организации, когато това се изисква в съответствие с 
международни договори, по които Република България е страна. 

 
Чл. 32. Изпълнителният директор на ИАОС със съдействието на председателя 

на Националния статистически институт, директора на Главна дирекция "ППООРП" - 
НС "Полиция", изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна 
администрация" и изпълнителния директор на ПУДООС изготвя и въвежда в действие 
интегрирана компютърна информационна система за отчитане и контрол по прилагане 
на наредбата." 

17. В чл. 33: 
а) в ал. 1 след думите "по чл. 11, ал. 4, т. 1 ЗУО" се добавя "пускащи на пазара 

МПС" и се поставя запетая; 
б) създават се ал. 4 и 5: 
"(4) Лицата по ал. 1 осигуряват за своя сметка изграждането и въвеждането в 

действие на компютърна информационна система за отчитане и контрол на издадените 
декларации по приложение № 8 към чл. 2, ал. 5 от Наредбата за определяне на реда и 
размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се 
образуват масово разпространени отпадъци. 

(5) Актуализирането на данните в информационната система по ал. 4 се 
извършва в реално време." 

18. В чл. 35 се създават ал. 4 и 5: 
"(4) Лицата по ал. 1 осигуряват за своя сметка изграждането и въвеждането в 

действие на компютърна информационна система за отчитане и контрол на издадените 
от тях декларации по приложение № 8 към чл. 2, ал. 5 от Наредбата за определяне на 
реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които 
се образуват масово разпространени отпадъци, за пуснатите на пазара МПС от техните 
членове. 

(5) Актуализирането на данните в информационната система по ал. 4 се 
извършва в реално време." 

19. В чл. 8, ал. 1, чл. 35, ал. 1 и чл. 36, ал. 1, т. 3 думите "производителите и 
вносителите на МПС" се заменят с "лицата, които пускат на пазара МПС". 

20. В чл. 36, ал. 1, т. 4 след думите "площадките за" се добавя "събиране и".  
21. В чл. 39: 
а) в ал. 1 думите "производителите и вносителите на МПС" се заменят с 

"лицата, които пускат на пазара МПС", а думите "15 февруари" се заменят с "31 март"; 
б) в ал. 2 и 3 думите "специализирано одиторско предприятие" се заменят с 

"регистриран одитор"; 
в) в ал. 3, т. 1: 
аа) буква "г" се изменя така: 
"г) отчет за изпълнението на целите по чл. 21 съгласно сроковете по § 4 и 5 от 

преходните и заключителните разпоредби за предходната година, изготвен от лицата, 



изпълняващи задълженията си индивидуално съгласно приложение № 6;"; 
бб) в буква "е" думите "чл. 32" се заменят с "чл. 23, ал. 4 и чл. 26, ал. 8"; 
г) в ал. 3, т. 2 буква "г" се изменя така: 
"г) отчет за изпълнението на целите по чл. 21 съгласно сроковете по § 4 и 5 от 

преходните и заключителните разпоредби за предходната година, изготвен от 
организациите по оползотворяване, по образец съгласно приложение № 6;"; 

д) създава се ал. 5: 
"(5) За изготвянето на доклада по ал. 1 регистрираният одитор използва 

информацията по чл. 34." 
22. Наименованието "Допълнителна разпоредба" се заменя с "Допълнителни 

разпоредби" и в тях се правят следните изменения и допълнения": 
а) в т. 1: 
аа) букви "а" и "б" се изменят така: 
"а) моторното превозно средство е с прекратена регистрация на основание на 

представено доказателство за изплатена тотална щета, съгласно чл. 18 от Наредба № I-
45 от 2000 г.; 

б) моторното превозно средство, на което не е заверен знакът за технически 
преглед съгласно чл. 32д от Наредба № I-45 от 2000 г. за повече от две години от 
определената му дата за следващ преглед за проверка на техническата му изправност, в 
случай че то се намира върху държавна или общинска собственост;"; 

бб) в буква "г" след думите "площадките за" се добавя "събиране и"; 
вв) създава се буква "д": 
"д) откраднато моторно превозно средство с прекратена регистрация на 

основание чл. 18 от Наредба № I-45 от 2000 г.;"; 
б) в т. 5 след думите "площадките за" се добавя "събиране и"; 
в) в т. 6 думата "приемане" се заменя със "събиране"; 
г) в т. 15 думите "производителите, вносителите и застрахователите на МПС" се 

заменят с "Лицата, които пускат на пазара и застраховат МПС"; 
д) в т. 18 думите "Производителите и вносителите на МПС" се заменят с 

"Лицата, които пускат на пазара МПС"; 
е) създават се т. 22 и 23: 
"22. "Лица, които пускат на пазара на територията на Република България 

МПС" са производителите, вносителите и лицата, които въвеждат на територията на 
страната от територията на друга държава - членка на ЕО, МПС и ги предоставят на 
друго лице срещу заплащане или безплатно, и/или ги използват като част от търговска, 
производствена или професионална дейност с цел МПС да бъдат разпространени или 
използвани на територията на Република България. 

23. "Пускане на пазара на МПС" е първото предоставяне на МПС на 
разположение на друго лице, безплатно или срещу заплащане, с цел то да бъде 
разпространено и/или използвано на територията на Република България, както и 
внасянето и въвеждането на територията на Република България на МПС от дадено 
лице за негова собствена търговска, производствена или професионална дейност."; 

ж) създава се § 1а:  
"§ 1а. Наредбата въвежда изискванията на Директива 2000/53/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета от 18 септември 2000 г. относно излезлите от 
употреба превозни средства."  

23. В преходните и заключителните разпоредби се създава § 8: 



"§ 8. Разпоредбите на чл. 26, ал. 3 - 6 влизат в сила от 1 юли 2008 г." 
24. Приложение № 3 към чл. 22, ал. 2 се изменя така: 
"Приложение № 3 към чл. 22, ал. 2 

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ТРЕТИРАНЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ 
СРЕДСТВА 

ЗА ................... ГОДИНА 
  

Раздел І 
(попълва се от всички лица, извършващи дейности по третиране и транспортиране на отпадъци от моторни 

превозни средства) 
  
ДАННИ ЗА ЮРИДИЧЕСКОТО ЛИЦЕ: 
Име ................................ 
ЕИК по БУЛСТАТ ................................ 

(при промяна се посочват и предишно/старо име и Булстат) 
Документ по чл. 12 ЗУО ................................ 

(попълва се № на документа, дата на издаване и от кого е издаден) 
Персонал ................................ (брой наети) 
Наличие на сертифицирани системи за управление на околната среда по чл. 132, ал. 2, т. 1 от Закона за 
опазване на околната среда и сертификация по групата стандарти ISO 14000 
Да  �           Не  �          (маркира се с "Х") 
  
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ НА ПЛОЩАДКАТА: 
Община.............................. Населено място ....................................... ЕКАТТЕ................. 
  
Таблица № 1. Произход на приетите отпадъци от МПС: 
(попълва се от: 1. лицата, извършващи дейности по събиране на ИУМПС, и 2. лицата, които приемат 
отпадъци от МПС (след разкомплектуване на ИУМПС) с цел оползотворяване и/или обезвреждане) 

Физическо/юридическо лице Количество на приетите отпадъци от МПС Код на отпадъка 
Име БУЛСТАТ Брой Тона   

1 2 3 4 5 
  



  
  
  
  
  
Забележки: 
Колона 1 - попълва се името на юридическото/физическото лице, от което е приет отпадъкът. 
Колона 2 - попълва се ЕИК по Булстат на лицето. 
Информацията за ИУМПС, получени директно от физически лица - собственици, се записва на един ред, 
като в колона 1 се записва "физически лица", а в колона 2 се записва 0. 
Колони 3 и 4 - в случай на приемане на ИУМПС се попълват брой и тегло в тонове (от свидетелството за 
регистрация, част I) на приети ИУМПС. 
Колони 3 и 4 - в случай на приемане на отпадъци с цел оползотворяване и/или обезвреждане колона 3 не се 
попълва, а в колона 4 се попълва количеството в тонове на приетите отпадъци, получени от 
разкомплектуване на ИУМПС. 
Колона 5 - попълва се кодът на приетите отпадъци съгласно приложение № 1 към Наредба № 3 от 2004 г. за 
класификация на отпадъците. 
Издадени удостоверения за разкомплектуване брой:.................................................... 
(попълва се от лицата, извършващи дейности по събиране, временно съхраняване и разкомплектуване на 
ИУМПС, като се записва общият брой издадени удостоверения за разкомплектуване по реда на чл. 15) 
  
Таблица № 2. Количество на наличните отпадъци от МПС: 
(попълва се от: 1. лицата, извършващи дейности по събиране на ИУМПС, и 2. лицата, които приемат 
отпадъци от МПС (след разкомплектуване на ИУМПС) с цел оползотворяване и/или обезвреждане) 
  
Код на отпадъка Наименование Наличност на отпадъци Наличност на отпадъци  

    от МПС към 1.01 на от МПС към 31.12  
    отчетната година на отчетната година 
    Брой Тона Брой Тона 
1 2 3 4 5 6 

  
  
  



  
  
  
  
  
Забележки: 
Колони 1 и 2 - попълва се съответно кодът и наименованието на приетите отпадъци съгласно приложение № 
1 към Наредба № 3 от 2004 г. за класификация на отпадъците. 
Колони 3 и 4 - в случай на приемане на ИУМПС се попълват брой и тегло в тонове (от свидетелството за 
регистрация, част I) на приети ИУМПС. 
Колони 5 и 6 - в случай на приемане на отпадъци (например за разкомплектуване, оползотворяване и/или 
обезвреждане) колона 3 не се попълва, а в колона 4 се попълва количеството в тонове на приетите отпадъци, 
получени от разкомплектуване на ИУМПС. 
Информацията за ИУМПС, получени директно от физически лица - собственици, се записва на един ред, 
като в колона 1 се записва "физически лица", а в колона 2 се записва 0. 
  

Раздел ІІ 
Разкомплектуване, оползотворяване и/или обезвреждане на отпадъци от моторни превозни средства 

  
(попълва се от всички лица, извършващи дейности по разкомплектуване на ИУМПС, оползотворяване и/или 

обезвреждане на образуваните отпадъци от разкомплектуване на ИУМПС) 
  
Таблица № 3. Проектен капацитет на наличните съоръжения: 

Рег. № Съоръжение/инсталация Проектен капацитет 
    т м3 
1 2 3 4 

  
  
  
  
  
  
Таблица № 4. Характеристика на образуваните отпадъци от МПС: 



  
Наименование Код на Повторна Оползотворени Обезвредени 
на отпадъка отпадъка употреба Общо В това число Операция   

        рециклирани     
    брой тона брой тона тона   тона 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  
  
  
  
  
  
  

Раздел ІІІ 
Транспортиране на отпадъци от моторни превозни средства 

  
(попълва се само когато отпадъците от МПС не се третират на площадката, а се транспортират до друга 

площадка с цел временно съхраняване, разкомплектуване, оползотворяване и/или обезвреждане) 
  
Таблица № 5. Предадени отпадъци от МПС на:                          Общо:.....................брой/.................................тон
  
Отпадъци Код на Количество Юридическо лице, приело отпадъците  
от МПС отпа- брой тона име БУЛСТАТ № на разрешение/ дейност име на подпис

  дъка         разрешително   длъжност-   
                ното лице,   
                приело   
                товара   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  
  
  
  
  



  
Колони 1 и 2 - попълват се наименованието и кодът на предадените отпадъци от МПС съгласно приложение 
№ 1 към Наредба № 3 от 2004 г. за класификация на отпадъците. 
Колони 3 и 4 - в случай на транспортиране на ИУМПС се попълват брой и тегло в тонове (от свидетелството 
за регистрация, част I) на приети ИУМПС. 
Колони 3 и 4 - в случай на транспортиране на отпадъци (например за разкомплектуване, оползотворяване 
и/или обезвреждане) колона 3 не се попълва, а в колона 4 се попълва количеството в тонове на 
предадените/приетите отпадъци, получени от разкомплектуване на ИУМПС. 
Колони 5 и 6 - посочват се име и Булстат на юридическото лице, приело отпадъците от МПС. 
Колона 7 - посочва се номерът на разрешението, издадено по реда на чл. 37 ЗУО, или на комплексното 
разрешително, издадено по реда на глава седма, раздел II от ЗООС. 
Колона 8 - избира се едно от следните определения: площадка за събиране и временно съхранение, център за 
разкомплектуване, транспортна фирма, инсталация за оползотворяване, инсталация за обезвреждане. 
Колона 9 - попълва се името на длъжностното лице, приело доставката. 
Колона 10 - поставя се подпис на длъжностното лице, приело доставката, от колона 9. 
  
РИОСВ:................................................................ ПРЕДПРИЯТИЕ: 
Дата:...................................................................... Дата:...................................................................... 
Проверил:............................................................. Изготвил:.............................................................. 

(име, подпис) (име, подпис) 
Директор:.............................................................. Ръководител:........................................................ 

(име, подпис, печат) (име, подпис, печат)" 
    

25. Приложение № 4 към чл. 22, ал. 2 става приложение № 4 към чл. 26, ал. 4, т. 1 и се изменя така: 
"Приложение № 4 към чл. 26, ал. 4, т. 1 

ОТЧЕТ ЗА ПУСНАТИТЕ НА ПАЗАРА МПС 
  

Раздел І 
  

ДАННИ ЗА ТЪРГОВЕЦА 
Фирма, под която се извършва дейността ................................ 
Вид търговец: ................................ 



Седалище и адрес на управление на дейността по съдебна регистрация ................................ 
................................ 
Телефон: ........................................... Факс: ..................................... E-mail: ................................ 
БУЛСТАТ и данъчен № ................................ 
Лице за контакти 
Име: ................................ 
Длъжност: ................................ 
  
Таблица № 1. Пуснати на пазара МПС: 
№ Физическо/юридическо лице МПС Размер на Година на първа регистра- 
      заплатената ция на пуснато на пазара МПС 
      такса   
1 2 3 4 5 6 7 
  Име БУЛСТАТ Брой Тона лв.   
              
              
              

Общо       
  
Забележка. Информацията за МПС, пуснати на пазара от физически лица, се записва обобщена на един ред, 
като в колона 2 се записва "физически лица", а в колона 3 се записва 0. Общо: посочват се общият брой 
внесени МПС за съответния период и общият размер на заплатените продуктови такси. 
  

Раздел ІІ 
  
Таблица № 2. Възстановени продуктови такси на МПС: 
№ Физическо/юридическо лице МПС Размер на Година на първа регистра- 
      възстанове-  ция на МПС, пуснато на пазара 
      ната такса   
1 2 3 4 5 6 7 
  Име БУЛСТАТ Брой Тона лв.   
              
              



              
Общо       
  
Забележка. Информацията за върнати продуктови такси на физически лица се записва обобщена на един 
ред, като в колона 2 се записва "физически лица", а в колона 3 се записва 0. В колона 4 се посочва общият 
брой на МПС, за които са възстановени продуктовите такси. Общо: посочват се общият брой МПС, за които 
е възстановена продуктова такса за съответния период, и общият размер на възстановената сума. 
  
Дата: ...........................  Лице, представляващо търговеца  
  по закон или упълномощаване...................................... 
  (подпис и печат)"
    

26. Създава се приложение № 5а към чл. 23, ал. 1: 
"Приложение № 5а към чл. 23, ал. 1 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЕРИОД ОТ ..................... ДО ......................  
ЗА ............. Г. 

ЗА СЪБРАНИ ИУМПС ОТ ПЛОЩАДКИ ЗА СЪБИРАНЕ И ВРЕМЕННО СЪХРАНЕНИЕ 
  

ДАННИ ЗА ПРЕДПРИЯТИЕТО: 
Име ................................ 
БУЛСТАТ ................................ 

(при промяна се посочват и предишното/старото име, и Булстат) 
Номер на разрешението, издадено по реда на чл. 37 ЗУО, или на комплексното разрешително, издадено по 
реда на глава седма, раздел II от ЗООС .............................................................................................................. 
  

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ НА ПЛОЩАДКАТА 
ЗА ВРЕМЕННО СЪХРАНЯВАНЕ: 

Община........................... Населено място............................................ ЕКАТТЕ.................... 
Данни за количествата ИУМПС, приети на площадката за събиране и временно съхраняване 

Налични към Приети през  Предадени на Налични  
началото на отчетния период център за раз- ИУМПС в  

отчетния период Общо приети В това число  комплектуване края на от- 



    от други  в края на отчет- четния период 
    площадки  ния период   
    за временно     
    съхраняване     

Брой Тона Брой Тона Брой Тона Брой Тона Брой Тона 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
                    
                    
                    

Дата:  Ръководител: ......................................
  (име, подпис, печат)"
  

27. Създава се приложение № 5б към чл. 23, ал. 2: 
"Приложение № 5б към чл. 23, ал. 2 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЕРИОД ОТ ..................... ДО ......................  
ЗА ............ Г. 

ЗА СЪБРАНИ ИУМПС ОТ ЦЕНТРОВЕ ЗА РАЗКОМПЛЕКТУВАНЕ 
  

ДАННИ ЗА ПРЕДПРИЯТИЕТО: 
Име ................................ 
БУЛСТАТ ................................ 

(при промяна се посочват и предишното/старото име, и Булстат) 
Номер на разрешението, издадено по реда на чл. 37 ЗУО, или на комплексното разрешително, издадено по 
реда на глава седма, раздел II от ЗООС ................................ 
  

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ НА ЦЕНТЪРА ЗА РАЗКОМПЛЕКТУВАНЕ 
Община......................... Населено място............................................ ЕКАТТЕ............................... 
Данни за количествата ИУМПС, приети в центъра за разкомплектуване 
Налични ИУМПС Приети ИУМПС през      
към началото на отчетния период     
отчетния период Общо приети В това число  Разкомплектувани Налични, нераз- 

    от площад-  ИУМПС в края комплектувани 



    ки за вре- на отчетния  ИУМПС в  
    менно съх- период края на от- 
    раняване   четния период 

Брой Тона Брой Тона Брой Тона Брой Тона Брой Тона 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
                    
                    
                    

Дата:  Ръководител: ......................................
  (име, подпис, печат)"
  

28. Приложение № 6 към чл. 22, ал. 5 става приложение № 6 към чл. 22, ал. 4 и се изменя така: 
"Приложение № 6 към чл. 22, ал. 4 

ОТЧЕТ  
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЦЕЛИТЕ ПО ЧЛ. 21 СЪГЛАСНО СРОКОВЕТЕ ПО § 4 ОТ ПРЕХОДНИТЕ И 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИТЕ РАЗПОРЕДБИ 
  

ДАННИ ЗА ТЪРГОВЕЦА 
Фирма, под която се извършва дейността ................................ 
Вид търговец: ................................ 
Седалище и адрес на управление на дейността по съдебна регистрация ................................ 
................................ 
Телефон: ........................................... Факс: ..................................... E-mail: ................................ 
БУЛСТАТ И ДАНЪЧЕН № ................................ 
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТИ 
Име: ................................ 
Длъжност: ................................ 
  
Таблица 1. Изпълнение на целите по чл. 21 съгласно сроковете по § 4 от преходните и заключителните 
разпоредби 
  Пуснати Събрани Събрани ИУМПС (%) Повторно Повторно Оползотворени отпадъци от МПС
  на па- ИУМПС  (събраните от лицето/ използ-  използ- тон/г. % В т. ч.  В т. ч. 



  зара  (тон/г.) организацията вани вани     рецик-  рецик-  
  МПС   спрямо общо прие- отпадъци отпадъци     лирани лирани 
  (тон/г.)   тите в центрове за от МПС  от МПС      отпадъци отпадъци 
      разкомплектуване (тон/г.) (%)     от МПС от МПС 
      и/или площадки за         (тон/г.) (%) 

      събиране и временно 
съхранение)             

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
  
  
Общо 
  
Дата ..................  Лице, представляващо търговеца по закон 
  или упълномощаване: .................................. 
  (подпис и печат)"
  



§ 3. В Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки, приета с 
Постановление № 41 на Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 19 от 2004 г.; 
попр., бр. 56 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 104 от 2004 г. и бр. 58 от 2005 г.), се правят 
следните изменения и допълнения: 

1. В чл. 3, т. 3 думите "вносителите и производителите на" се заменят с "лицата, 
които пускат на пазара", а думите "на пазара" се заличават. 

2. В чл. 4, ал. 4 думите "производителя или вносителя на" се заменят с "лицето, 
което пуска на пазара". 

3. В чл. 6, ал. 1 съюзът "или" се заменя с "и". 
4. Създава се чл. 7а: 
"Чл. 7а. (В сила от 01.01.2007 г.) (1) Изискванията на чл. 6, ал. 1, т. 3 могат да 

бъдат надвишавани само за опаковките, произведени изцяло от стъкло, когато: 
1. при производствения процес не са въвеждани преднамерено олово, кадмий, 

живак и шествалентен хром; 
2. превишаването на пределно допустимите концентрации е единствено в 

резултат на влагането на рециклирани материали; 
3. опаковката/опаковъчният материал се произвежда в контролиран процес. 
(2) Производителят или негов упълномощен представител е длъжен да изпрати 

доклад на министъра на околната среда и водите в срок един месец от получаване на 
последните резултати, когато общата концентрация на тежки метали в 12 
последователни месеца надвишава общо 200 части на милион (ppm) олово, кадмий, 
живак и шествалентен хром, установена при измерванията за контрол на готовата 
продукция от всяка пещ за стъкло, работеща в нормален и постоянен производствен 
режим.  

(3) Докладът по ал. 2 съдържа информация за: 
1. измерените стойности; 
2. описание на използваните методи за измерване; 
3. очакваните източници за наличие на високи нива на концентрация на тежки 

метали в опаковъчния материал от стъкло; 
4. взетите мерки за намаляване нивата на концентрация на тежките метали, 

които следва да са описани подробно. 
(4) Когато производителят или неговият упълномощен представител не могат да 

бъдат идентифицирани на територията на Република България, задължение за 
докладване има лицето, което пуска на пазара опаковката или опаковъчния материал. 

(5) Производителят или негов упълномощен представител е длъжен да осигури 
достъп на контролните органи до местата за производство и използваните методи за 
измерване, както и при поискване да им представи получените резултати на хартиен и 
електронен носител."  

5. Член 20 се изменя така: 
"Чл. 20. (1) Лицата по чл. 11, ал. 1 и 2 ЗУО, които изпълняват задълженията си 

чрез колективна система, сключват договор с организация по оползотворяване. 
(2) След сключването на договора по ал. 1 лицата, които пускат на пазара 

опаковани стоки, могат да поставят върху пусканите от тях на пазара опаковки 
търговска марка на организацията по оползотворяване.  

(3) Опакованите стоки, пускани на пазара на територията на Република 
България, на които е поставена марка по смисъла на чл. 9 от Закона за марките и 
географските означения, регистрирана на територията на страната или на територията 



на друга страна, независимо от наличието или липсата на членство на лицето към 
момента на пускането на съответните опаковани стоки на пазара, в организацията по 
оползотворяване, на която принадлежи съответната марка, могат да запазят поставената 
марка. 

(4) Търговската марка не служи като доказателство за членство на лицето по чл. 
11, ал. 1 и 2 ЗУО в организацията по оползотворяване на отпадъци от опаковки или че 
за съответната опаковка е заплатено възнаграждение на организацията." 

6. В чл. 23: 
а) алинея 3 се изменя така: 
"(3) Организацията по оползотворяване и лицата, които индивидуално 

изпълняват задълженията си по ЗУО и наредбата, договарят с български и/или 
чуждестранни лица оползотворяването, в т.ч. рециклиране на отпадъците от опаковки."; 

б) алинея 4 се отменя. 
в) създават се ал. 5 и 6: 
"(5) Превозът на отпадъци от опаковки за държави - членки на ЕО, с цел 

оползотворяване, в т.ч. рециклиране, при спазване изискванията на Регламент (ЕО) № 
1013/2006 г. на Европейския парламент и на Съвета от 14 юли 2006 г. относно превоза 
на отпадъци се зачита за изпълнение на целите по чл. 11, ал. 2 съгласно сроковете по § 9 
от преходните и заключителните разпоредби на ЗУО. 

(6) Не се зачита за изпълнение на целите по чл. 11, ал. 2 съгласно сроковете по § 
9 от преходните и заключителните разпоредби на ЗУО превозът на отпадъци от 
опаковки с цел подлагането им на междинни операции."  

7. Глава пета се изменя така: 
"Глава пета 
ИНФОРМАЦИЯ И ОТЧЕТНОСТ 
 
Чл. 32. (1) (В сила от 01.07.2008 г.) Лицата по чл. 11, ал. 1 и 2 ЗУО, които пускат 

на пазара опаковани стоки, предоставят информация на изпълнителния директор на 
Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) за количествата пуснати от тях на 
пазара опаковки/опаковъчни материали, изготвена на база месечна справка - декларация 
съгласно чл. 10 от Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на 
продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово 
разпространени отпадъци. 

(2) Информацията по ал. 1 се подава в информационната система, поддържана 
от ИАОС, за пуснатите на пазара опаковки/опаковъчни материали, като задължително 
се посочва и начинът на изпълнение на задълженията и заплатената продуктова такса от 
лицата, които заплащат в ПУДООС. 

(3) Информацията за пуснатите на пазара опаковки/опаковъчни материали се 
подава за следните периоди: 

1. 1 януари - 31 март; 
2. 1 април - 30 юни; 
3. 1 юли - 30 септември; 
4. 1 октомври - 31 декември. 
(4) (В сила от 01.07.2008 г.) Изпълнителният директор на ПУДООС предоставя 

на изпълнителния директор на ИАОС информация в електронен формат за периодите по 
ал. 3 за: 

1. лицата, които са заплатили продуктова такса за опаковки/опаковъчни 



материали в ПУДООС, и  
2. количеството опаковки/опаковъчни материали, пуснати на пазара на 

територията на Република България:  
а) за което е заплатена продуктова такса; 
б) за което е възстановена платената продуктова такса. 
(5) Информацията по ал. 1 и 4 се подава в ИАОС в 20-дневен срок от изтичане 

на съответния период по ал. 3.  
 
Чл. 33. (1) Ежегодно до 31 март изпълнителният директор на Националната 

агенция за приходите (НАП) предоставя на председателя на Националния статистически 
институт информация за количествата въведени на територията на страната от друга 
държава - членка на ЕО, и изпратени от територията на страната към територията на 
друга държава - членка на ЕО, опаковки по материали за предходната календарна 
година по ред и във формат, определени съвместно с председателя на Националния 
статистически институт. 

(2) Ежегодно до 31 март Агенция "Митници" предоставя информация на 
изпълнителния директор на ИАОС за количествата опаковки по материали/опаковъчни 
материали, внесени на и изнесени от територията на Република България за 
предходната календарна година, по ред и във формат, определени съвместно от 
изпълнителния директор на ИАОС и директора на Агенция "Митници".  

(3) Ежегодно до 31 октомври Националният статистически институт предоставя 
на изпълнителния директор на ИАОС информация за пуснатите на пазара през 
предходната календарна година количества опаковки по материали/опаковъчни 
материали, в т. ч. за внесените, изнесените, въведените и изпратените от страната 
опаковки/опаковъчни материали (в тонове), по образец съгласно приложение № 5.  

 
Чл. 34. Ежегодно до 31 март лицата по чл. 21, ал. 1, т. 3, буква "б" и по чл. 23, 

ал. 1, извършващи дейности по рециклиране и/или оползотворяване на отпадъци от 
опаковки, предоставят информация за предходната календарна година на ИАОС за: 

1. отпадъци от стъкло по образец съгласно приложение № 6; 
2. отпадъци от хартия и картон по образец съгласно приложение № 7; 
3. отпадъци от пластмаси по образец съгласно приложение № 8; 
4. отпадъци от метал по образец съгласно приложение № 9; 
5. отпадъци от дърво по образец съгласно приложение № 10; 
6. отпадъци от композитни или други опаковъчни материали по образец 

съгласно приложение № 10а. 
 
Чл. 35. (1) Лицата, притежаващи съответния документ по чл. 12 ЗУО, водят 

отчетни книги съгласно изискванията на чл. 25, ал. 1 ЗУО и по реда и образците, 
определени в Наредба № 9 от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 95 от 2004 г.; попр., бр. 113 от 2004 
г.). 

(2) (В сила от 01.07.2008 г.) Лицата, притежаващи съответния документ по чл. 
12 ЗУО и извършващи дейности по предварително третиране на отпадъци от опаковки, 
представят в ИАОС информация по образец съгласно приложение № 10б в 20-дневен 
срок след края на всеки от периодите на текущата година: 

1. 1 януари - 31 март; 
2. 1 април - 30 юни; 



3. 1 юли - 30 септември; 
4. 1 октомври - 31 декември. 
(3) Информацията по ал. 2 не се предоставя от оператори на площадки за 

временно съхраняване на отпадъци от опаковки, разположени при мястото на 
образуването им. 

 
Чл. 36. (1) Лицата, притежаващи съответния документ по чл. 12 ЗУО и 

извършващи дейности по предварително третиране на отпадъци от опаковки, 
представят в ИАОС годишен отчет по образец съгласно приложение № 10в. 

(2) Отчетът по ал. 1 се изготвя за предходната календарна година и се 
предоставя в ИАОС до 20 февруари на текущата година. 

(3) В отчета по ал. 1 не се включва информация за количеството отпадъци от 
опаковки, внесено/въведено на територията на Република България за оползотворяване 
по реда на Регламент (ЕО) № 1013/2006 г. на Европейския парламент и на Съвета 
относно превоза на отпадъци. 

(4) Лицата, притежаващи съответния документ по чл. 12 ЗУО, извършващи 
дейности, различни от определените в ал. 1, изготвят годишни отчети по отпадъците по 
ред, в срокове и форма съгласно изискванията на Наредба № 9 от 2004 г. за реда и 
образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и 
реда за водене на публичния регистър на издадените разрешения, регистрационните 
документи и на закритите обекти и дейности. 

 
Чл. 37. Ежегодно до 31 март лицата по чл. 21, ал. 1, т. 3, буква "б" и по чл. 23, 

ал. 1, извършващи дейности по оползотворяване на отпадъци от опаковки чрез изгаряне 
с оползотворяване на енергията - код R1 съгласно § 1, т. 17, буква "а" от 
допълнителните разпоредби на ЗУО, предоставят информация за предходната 
календарна година на ИАОС по образците съгласно приложения № 7, 8, 10 и 10а към чл. 
34, т. 2, 3, 5 и 6. 

 
Чл. 38. Ежегодно до 31 март лицата по чл. 11, ал. 1 и 2 ЗУО, които са въвели 

депозитна система за своите опаковки или са въвели система за многократна употреба, 
представят информация на ИАОС по образец съгласно приложение № 11. 

 
Чл. 39. Ежегодно до 31 март лицата по чл. 11, ал. 1 и 2 ЗУО представят на 

ИАОС информация в свободна форма за предходната календарна година относно: 
1. концентрацията на тежки метали в опаковките и съдържанието на опасни 

вещества в опаковките; 
2. количеството на опаковките по чл. 10, послужили за опаковане на опасни 

химични вещества по смисъла на § 1, т. 6 от допълнителната разпоредба на Закона за 
защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати (ЗЗВВХВП); 

3. описание на начина на получаване на данните, използваните изчисления и 
методи за оценка на достигнатите нива на оползотворяване, рециклиране и многократна 
употреба; 

4. възприетите технологични решения и резултати от научноизследователска 
дейност. 

 
Чл. 40. (1) Ежегодно до 31 март организациите по оползотворяване представят 



на ИАОС информация за предходната календарна година за: 
1. събраните и оползотворените от тях отпадъци от опаковки на територията на 

общините, с които имат сключени договори по чл. 21, ал. 1, т. 1 и/или по чл. 22, ал. 5, по 
образец съгласно приложение № 11а; 

2. обхванатото от тях население по образец съгласно приложение № 11б. 
(2) Ежегодно до 31 март лицата по чл. 11, ал. 1 и 2 ЗУО, които изпълняват 

задълженията си индивидуално, и организациите по оползотворяване представят на 
ИАОС информация в свободна форма за предходната календарна година за проведени 
кампании за повишаване на общественото съзнание. 

 
Чл. 41. (1) Ежегодно до 31 март изпълнителният директор на ПУДООС подава 

на изпълнителния директор на ИАОС информация за количеството изнесени/изпратени 
опаковки по материали за предходната година, за които е възстановена продуктова 
такса.  

(2) Ежегодно до 30 ноември ИАОС предоставя на Министерството на околната 
среда и водите данни за пуснатите на пазара опаковки за цялата страна през 
предходната календарна година, в т. ч. за внесените, изнесените, въведените и 
изпратените от страната опаковки (в тонове), по образец съгласно приложение № 5. 

 
Чл. 42. (1) Ежегодно до 30 ноември изпълнителният директор на ИАОС 

представя доклад на министъра на околната среда и водите въз основа на събраните 
данни по чл. 32 - 41, с които се попълват образците съгласно приложения № 12, 13 и 14. 

(2) Докладът по ал. 1 съдържа изводи за постигането на целите по чл. 11, ал. 2 
съгласно сроковете по § 9 от преходните и заключителните разпоредби на ЗУО в 
национален мащаб. Докладът следва да съдържа описание на използваните изчисления 
за попълване на образците съгласно приложения № 12, 13 и 14. 

(3) Министърът на околната среда и водите осигурява по подходящ начин 
достъп на обществеността до доклада по ал. 1. 

(4) Изпълнителният директор на ИАОС представя на министъра на околната 
среда и водите заедно с доклада по ал. 1 и попълнените образци съгласно приложения 
№ 12, 13 и 14.  

(5) Докладът по ал. 1 и попълнените образци на хартиен и електронен носител 
съгласно приложения № 12, 13 и 14 се предоставят на министъра на околната среда и 
водите от изпълнителния директор на ИАОС.  

 
Чл. 43. (1) Данните в образците съгласно приложения № 5 - 15 включват 

единствено информация за отпадъци, образувани от опаковки/опаковъчни материали, 
пуснати на пазара, които са рециклирани или оползотворени и не включват отпадъци от 
производство на опаковки или опаковъчни материали. 

(2) Данните, предоставяни в ИАОС по чл. 34 - 41, се подават на хартиен и 
електронен носител. 

 
Чл. 44. Докладът по чл. 42, ал. 1 се предоставя от изпълнителния директор на 

ИАОС на национални и международни организации, когато това се изисква в 
съответствие с международни договори, по които Република България е страна. 

 
Чл. 45. Организацията по оползотворяване изготвя доклад с информацията по 



чл. 39 и 40 и по приложение № 15 за предходната година и го оповестява по подходящ 
начин до 30 юни на текущата година. 

 
Чл. 46. (1) Изпълнителният директор на ИАОС със съдействието на 

председателя на НСИ изготвя и въвежда в действие компютърна информационна 
система за отчитане и контрол на информацията в областта на управлението на 
отпадъците от опаковки. 

(2) Информационната система по ал. 1 осигурява обработването на 
информацията в съответствие с чл. 32 - 41 и изготвянето на доклада до министъра на 
околната среда и водите по чл. 42. 

 
Чл. 47. Организацията по оползотворяване, лицата по чл. 11, ал. 1 и 2 ЗУО, 

изпълняващи задълженията си индивидуално, общините и министърът на околната 
среда и водите организират всяка година съвместно или поотделно разяснителна 
кампания, която да гарантира на потребителите и икономическите оператори по чл. 3 
получаване на информация за: 

1. начините за предотвратяване образуването на отпадъци от опаковки;  
2. системите за многократна употреба и депозитни системи; 
3. задълженията им съгласно действащата нормативна уредба; 
4. маркировките върху опаковките, пуснати на пазара; 
5. програмите за управление на отпадъците от опаковки; 
6. системите за разделно събиране на отпадъци от опаковки, които са въведени 

или предстои да бъдат въведени, и функционирането на системите за разделно събиране 
на отпадъци от опаковки; 

7. събирането на отпадъци от опаковки, съдържали опасни вещества по смисъла 
на § 1, т. 6 от допълнителната разпоредба на Закона за защита от вредното въздействие 
на химичните вещества и препарати (ЗЗВВХВП)." 

8. В чл. 48: 
а) в ал. 1 думите "15 февруари" се заменят с "31 март"; 
б) в ал. 2 думите "специализирано одиторско предприятие" се заменят с 

"регистриран одитор"; 
в) в ал. 3: 
аа) думите "специализираното одиторско предприятие" се заменят с 

"регистрираният одитор"; 
бб) точка 1 се изменя така: 
"1. на лицата, изпълняващи задълженията си индивидуално: 
а) първичните счетоводни документи, удостоверяващи количеството разделно 

събрани и количеството предадени за рециклиране или оползотворяване отпадъци от 
опаковки на лицата по чл. 21, ал. 1, т. 3, буква "б", първичните счетоводни документи, 
издадени на лица, с които е сключен договор, и притежаващи лиценз за търговска 
дейност с черни и цветни метали, издаден по реда на глава пета, раздел III ЗУО - за 
металните отпадъци от опаковки, съответния документ по чл. 12 ЗУО или комплексно 
разрешително, издадено по реда на глава седма, раздел II от ЗООС, и документите по 
превози на отпадъци от опаковки по Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския 
парламент и на Съвета от 14 юли 2006 г. относно превоза на отпадъци, от територията 
на Република България през предходната календарна година; 

б) първичните счетоводни документи, удостоверяващи количеството закупени 



опаковки и/или опаковъчни материали през предходната календарна година; 
в) първичните счетоводни документи, удостоверяващи количеството закупени 

опаковки за многократна употреба; 
г) първичните счетоводни документи за проведените семинари, рекламни и 

информационни кампании, издадени информационни материали и други съгласно чл. 
47; 

д) първичните счетоводни документи за закупените дълготрайни материални 
активи за въвеждане на системи за разделно събиране на отпадъци от опаковки за 
изпълнение на целите по чл. 11, ал. 2 съгласно сроковете по § 9 от преходните и 
заключителните разпоредби на ЗУО; 

е) всички документи, послужили за изготвяне на годишния финансов отчет за 
съответната календарна година - обект на проверката; 

ж) отчет за изпълнението на целите по чл. 11, ал. 2 съгласно сроковете по § 9 от 
преходните и заключителните разпоредби на ЗУО за предходната календарна година, 
изготвен до 1 март на текущата година, по образец съгласно приложение № 15 и 
оригинал на съответния образец по чл. 35, т. 1 - 4, попълнен за лицето, доказващо 
индивидуалното изпълнение на задълженията си, от лицата по чл. 21, ал. 1, т. 3, буква 
"б" за извършване на дейности по рециклиране или оползотворяване на отпадъци от 
опаковки; 

з) изпълнението на програмата по чл. 29, ал. 1, т. 4 ЗУО; 
и) попълнено приложение № 11 към чл. 38; 
к) изпълнението на договорите с лицата по чл. 21, ал. 1, т. 3, буква "б" и по чл. 

23, ал. 1 през предходната календарна година; 
л) в случаите по чл. 23, ал. 5 се проверява наличието на документите за превоз 

на отпадъци от опаковки, изисквани съгласно Регламент (ЕО) № 1013/2006 на 
Европейския парламент и на Съвета от 14 юли 2006 г. относно превоз на отпадъци, от 
територията на Република България през предходната календарна година;"; 

вв) точка 2 се изменя така:  
"2. на организацията по оползотворяване: 
а) първичните счетоводни документи, издадени на организацията по 

оползотворяване на отпадъците от опаковки и удостоверяващи количеството разделно 
събрани и количеството предадени за рециклиране или оползотворяване отпадъци от 
опаковки на лицата по чл. 23, ал. 1, първичните счетоводни документи, издадени на 
лица, с които е сключен договор, и притежаващи лиценз за търговска дейност с черни и 
цветни метали, издаден по реда на глава пета, раздел III ЗУО - за металните отпадъци от 
опаковки, съответния документ по чл. 12 ЗУО или комплексно разрешително, издадено 
по реда на глава седма, раздел II от ЗООС, документите по превози на отпадъци от 
опаковки по Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 14 
юли 2006 г. относно превоза на отпадъци, от територията на Република България през 
предходната календарна година; 

б) първичните счетоводни документи, удостоверяващи количеството разделно 
събрани отпадъци от опаковки и количествата отпадъци от опаковки, предадени за 
предварително третиране на лица, притежаващи съответния документ по чл. 12 ЗУО; 

в) попълненото от членовете на организацията по оползотворяване приложение 
№ 11 по образец; 

г) годишен финансов отчет за предходната календарна година, изготвен 
съгласно приложимите счетоводни стандарти, заверен от регистриран одитор в 



съответствие с изискванията на Закона за счетоводството и Закона за независимия 
финансов одит; 

д) всички документи, послужили за изготвяне на годишния финансов отчет за 
съответната календарна година - обект на проверката;  

е) документите, удостоверяващи превоза на отпадъци от опаковки, извършени 
през предходната календарна година по реда на Регламент (ЕО) № 1013/2006 на 
Европейския парламент и на Съвета от 14 юли 2006 г. относно превоза на отпадъци; 

ж) договорите, сключени между организацията по оползотворяване и нейните 
членове за изпълнение на целите по чл. 11, ал. 2 съгласно сроковете по § 9 от 
преходните и заключителните разпоредби на ЗУО; 

з) извлечение от софтуерната система на организацията по оползотворяване за 
количествата пуснати на пазара опаковани стоки от членовете й през предходната 
календарна година; 

и) отчет за изпълнението на целите по чл. 11, ал. 2 съгласно сроковете по § 9 от 
преходните и заключителните разпоредби на ЗУО за предходната календарна година, 
изготвен до 1 март на текущата година по образец съгласно приложение № 15, и 
оригинал на съответния образец по чл. 35, т. 1 - 4, попълнен за организацията по 
оползотворяване от лицата по чл. 23, ал. 1 за извършване на дейности по рециклиране 
или оползотворяване на отпадъци от опаковки."; 

г) алинея 4 се изменя така: 
"(4) Докладът по ал. 1, изготвен за индивидуално изпълняващите задълженията 

си лица, съдържа ясно изразено мнение и заключение за: 
1. количеството пуснати на пазара опаковки за предходната година, в т.ч. 

послужилите за опаковане на опасни химични вещества и препарати по смисъла на § 1, 
т. 6 ЗЗВВХВП; 

2. размера на продуктовата такса за опаковки за предходната календарна 
година; 

3. правилното определяне на продуктовата такса за предходната календарна 
година, като в случаите, когато таксата е неправилно определена - разликата до 
правилния размер; 

4. разходите на лицата, индивидуално изпълняващи задълженията си, за 
предходната година по чл. 15 от наредбата, в т.ч. за: 

а) закупените съдове, транспортна техника, друга техника за разделно събиране 
на отпадъци от опаковки, образувани в резултат на пуснатите на пазара продукти от 
лицето, доказващо изпълнение на задълженията си, в т.ч. за съоръжения за третиране на 
разделно събрани отпадъци от опаковки; 

б) изпълнението на договорите с лицата по чл. 21, ал. 1, т. 3, буква "б"; 
в) проведените рекламни и информационни кампании, издадените 

информационни материали и други съгласно чл. 47; 
г) изпълнението на програмата по чл. 29, ал. 1, т. 4 ЗУО; 
5. списък на осигурените автомати или места за разделно събиране на отпадъци 

от опаковки или за депозит във връзка с изпълнението на програмата за управление на 
дейностите по отпадъците по чл. 29, ал. 1, т. 4 ЗУО; 

6. пуснатите на пазара опаковки, участващи в депозитна система или в система 
за многократна употреба; 

7. количеството предадени за рециклиране/оползотворяване отпадъци от 
опаковки, послужили за опаковане на опасни вещества и препарати по смисъла на § 1, т. 



6 ЗЗВВХВП; 
8. изпълнението на задълженията по чл. 11, ал. 5 ЗУО и постигането на целите 

за оползотворяване и рециклиране по чл. 11, ал. 2 съгласно сроковете по § 9 от 
преходните и заключителните разпоредби на ЗУО, в т. ч. дали отпадъците от опаковки 
са оползотворени или въведени в ефективен процес на оползотворяване към 31 
декември на съответната календарна година."; 

д) създават се ал. 5 - 10: 
"(5) Докладът по ал. 1, изготвен за организацията по оползотворяване, съдържа 

ясно изразено мнение и заключение за: 
1. количеството пуснати на пазара опаковки по видове опаковъчни материали за 

предходната година, в т.ч. послужилите за опаковане на опасни химични вещества и 
препарати по смисъла на § 1, т. 6 от допълнителната разпоредба на ЗЗВВХВП, от всеки 
член на организацията по оползотворяване; 

2. средствата, постъпили в организацията по оползотворяване през предходната 
година от лицата, пускащи на пазара опаковани стоки, участващи в нея; 

3. средствата, постъпили в организацията по оползотворяване през предходната 
година, от продажба на отпадъци от опаковки; 

4. разходите на организацията по оползотворяване за предходната година за 
изпълнение на целите по чл. 11, ал. 2 съгласно сроковете по § 9 от преходните и 
заключителните разпоредби на ЗУО за: 

а) разделно събиране на отпадъците от опаковки, образувани в резултат на 
пуснатите на пазара продукти от лицата - членове на организацията, по дейности, както 
следва: за обслужване на съдовете за разделно събиране; за сортиране и последващо 
третиране; за транспортиране и други; 

б) осигуряване на съдове, транспортна техника, друга техника за разделно 
събиране на отпадъци от опаковки и съоръжения за предварително и последващо 
третиране на разделно събрани отпадъци от опаковки; 

в) осигуряване на площадки за последващо третиране на разделно събрани 
отпадъци от опаковки; 

г) изпълнение на договорите по чл. 20, ал. 1, чл. 21, ал. 1, т. 1, чл. 22, ал. 5 и чл. 
23, ал. 1 и 4; 

д) провеждане на информационни кампании и разработване на информационни 
материали по чл. 47 с посочване на отделните разходи по пера; 

е) изпълнение на други мерки и дейности, предвидени в програмата за 
управление на дейностите по отпадъците по чл. 19; 

ж) разходите, свързани с административно-управленската дейност, за 
възнаграждения и осигуровки на персонала; 

5. осигурените места за разделно събиране и броя на закупените елементи на 
системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки през предходната календарна 
година; 

6. пуснатите на пазара опаковки за многократна употреба или в депозитна 
система; 

7. разходване и/или инвестиране на средствата, постъпили в организацията през 
проверявания период за целите по оползотворяване и рециклиране по чл. 11, ал. 2, 
съгласно сроковете по § 9 от преходните и заключителните разпоредби на ЗУО; 

8. изпълнението на инвестиционната програма съгласно чл. 19, т. 1; 
9. количеството разделно събрани и предадени за рециклиране/оползотворяване 



отпадъци от опаковки на лицата по чл. 23, ал. 1, в т.ч. послужилите за опаковане на 
опасни вещества и препарати по смисъла на § 1, т. 6 ЗЗВВХВП; 

10. количеството разделно събрани отпадъци от опаковки от организацията, в т. 
ч. от домакинствата, търговските, индустриалните, обществените и административните 
обекти; 

11. общините, в които са изградени системи за разделно събиране на отпадъци 
от опаковки, които се представят в отделен списък към доклада;  

12. лицата, на които организацията по оползотворяване е изпълнила 
задълженията по чл. 11, ал. 2 съгласно сроковете по § 9 от преходните и 
заключителните разпоредби на ЗУО, с изрично посочени адрес по съдебна регистрация 
и БУЛСТАТ; 

13. списък на лицата, на които организацията по оползотворяване не е 
изпълнила задълженията по чл. 11, ал. 2 съгласно сроковете по § 9 от преходните и 
заключителните разпоредби на ЗУО, с изрично посочени адрес по съдебна регистрация 
и БУЛСТАТ; 

14. изпълнението на целите по оползотворяване и рециклиране по чл. 11, ал. 2 
съгласно сроковете по § 9 от преходните и заключителните разпоредби на ЗУО, в т. ч. 
дали отпадъците от опаковки са оползотворени/рециклирани или въведени в ефективен 
процес на оползотворяване към 31 декември на предходната календарна година. 

(6) Министърът на околната среда и водите или оправомощено от него 
длъжностно лице може да изисква информация и доказателства и да извършва проверка 
на място за изпълнение на задълженията по ЗУО и по наредбата на: 

1. организациите по оползотворяване; 
2. членовете на организациите по оползотворяване;  
3. лицата, които изпълняват задълженията си индивидуално; 
4. лицата, притежаващи съответния документ по чл. 12 ЗУО или комплексно 

разрешително, издадено по реда на глава седма, раздел II ЗООС;  
5. лицата, притежаващи лиценз за дейности с отпадъци от черни и цветни 

метали, издаден по реда на глава пета, раздел III ЗУО; 
6. лицата, които извършват дейности по превоз на отпадъци по реда на 

Регламент (ЕО) № 1013/2006 г. на Европейския парламент и на Съвета от 14 юли 2006 г. 
относно превоза на отпадъци.  

(7) Едновременно с доклада по ал. 1 се представят: 
1. за лицата, изпълняващи задълженията си индивидуално: 
а) копие от акта за утвърждаване на програмата по чл. 29, ал. 1, т. 4 ЗУО, 

издаден от директора на РИОСВ; 
б) оригинал на отчет за изпълнението на целите по чл. 11, ал. 2 съгласно 

сроковете по § 9 от преходните и заключителните разпоредби на ЗУО за предходната 
календарна година, изготвен до 1 март на текущата година по образец съгласно 
приложение № 15; 

в) хронологичен опис на всички първични счетоводни документи, издадени 
през съответната календарна година от лица, които извършват дейностите по събиране, 
транспортиране, предварително третиране, рециклиране, оползотворяване и 
обезвреждане на отпадъци от опаковки, с които индивидуално изпълняващото 
задълженията си лице има сключен договор; 

г) копие от съответното разрешение или регистрационен документ за 
извършване на дейности с отпадъци, издадено по реда на глава пета, раздели I и II ЗУО, 



или лиценз за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали, издаден по реда 
на глава пета, раздел III ЗУО, или копие на сключени договори с други юридически 
лица или еднолични търговци, притежаващи съответния документ по чл. 12 ЗУО; 

2. за организацията по оползотворяване: 
а) оригинал на отчет за изпълнението на целите по чл. 11, ал. 2 съгласно 

сроковете по § 9 от преходните и заключителните разпоредби на ЗУО за предходната 
календарна година, изготвен до 1 март на текущата година по образец съгласно 
приложение № 15; 

б) оригинал на съответния образец по чл. 34, т. 1 - 6, попълнен за организацията 
по оползотворяване от лицата по чл. 23, ал. 1 за извършване на дейности по 
рециклиране или оползотворяване на отпадъци от опаковки; 

в) списък на лицата, на които организацията по оползотворяване е изпълнила 
задълженията по чл. 11, ал. 2 съгласно сроковете по § 9 от преходните и 
заключителните разпоредби на ЗУО, с изрично посочени адрес по съдебна регистрация 
и БУЛСТАТ; 

г) списък на лицата, на които организацията по оползотворяване не е изпълнила 
задълженията по чл. 11, ал. 2 съгласно сроковете по § 9 от преходните и 
заключителните разпоредби на ЗУО, с изрично посочени адрес по съдебна регистрация 
и БУЛСТАТ. 

(8) Заедно с доклада по ал. 1, изготвен за организацията по оползотворяване, на 
електронен носител се представят списъци на членовете на организация по 
оползотворяване, в които са посочени: номер и дата на сключване на договора, адрес по 
съдебна регистрация, БУЛСТАТ, валидност на договора, месеците, за които е заплатено 
лицензионно възнаграждение. 

(9) Министърът на околната среда и водите или упълномощено от него 
длъжностно лице може да извършва проверки на място на документите на 
организациите по оползотворяване на отпадъци от опаковки и индивидуално 
изпълняващите задълженията си лица, въз основа на които е съставен годишният 
финансов отчет за съответната календарна година - обект на проверката.  

(10) Докладите по ал. 1 се представят на хартиен и електронен носител." 
9. Член 49 се изменя така: 
"Чл. 49. (1) Министърът на околната среда и водите до 30 април на текущата 

година въз основа на информацията от докладите по чл. 48, ал. 1, приложенията към 
тях, проверките по чл. 48, ал. 6, ако такива са извършени, както и информацията, 
получена по реда на чл. 71, 93 и 94 ЗУО, определя със заповед лицата, които заплащат 
продуктова такса, когато: 

1. е установено неизпълнение на задълженията и целите по чл. 11, ал. 2 
съгласно сроковете по § 9 от ПЗР на ЗУО и/или задълженията за разделно събиране и 
оползотворяване на отпадъци от опаковки по наредбата, или 

2. не е подаден в Министерството на околната среда и водите одиторски доклад 
по чл. 48, ал. 1 в установения срок; 

3. членуват в организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки и не са 
декларирали цялото количество на съответните опаковки/опаковъчни материали, 
пуснати от тях на пазара, или  

4. се установи несъответствие между фактическите констатации в одиторския 
доклад и информацията от проверките по чл. 48, ал. 6 и/или информацията, получена по 
реда чл. 71, 93 и 94 ЗУО.  



(2) Министърът на околната среда и водите до 30 април на текущата година въз 
основа на информацията от докладите по чл. 48, ал. 1, приложенията към тях, 
проверките по чл. 48, ал. 6, ако такива са извършени, както и информацията, получена 
по реда на чл. 71, 93 и 94 ЗУО, определя със заповед лицата, които не заплащат 
продуктова такса, когато не са налице основанията по ал. 1, т. 1 - 4. 

(3) Заповедите по ал. 1 и 2 подлежат на обжалване по реда на 
Административнопроцесуалния кодекс." 

10. Наименованието "Допълнителна разпоредба" се заменя с "Допълнителни 
разпоредби" и в тях се правят следните изменения и допълнения: 

а) създава се т. 1а: 
"1а. "Вносител на опаковани стоки" е всяко физическо или юридическо лице, 

което внася опаковани стоки на митническата територия на Република България като 
част от своята търговска или професионална дейност независимо от начина на 
продажба, включително чрез средствата за продажба от разстояние в съответствие с чл. 
48, ал. 1 от Закона за защита на потребителите за договорите, сключвани от разстояние, 
като част от своята търговска или професионална дейност с цел продуктите да бъдат 
разпространени на територията на страната и/или използвани, като част от търговска, 
производствена или професионална дейност;  

б) в т. 3 думите "техния производител, вносител" се заменят с "лицето, което 
пуска на пазара" и думата "потребител" се заменя с "потребителя"; 

в) в т. 7 след думата "вносители" се добавя "лица, които въвеждат на 
територията на Република България от друга държава - членка на ЕО" и след 
"потребители" се добавя "на опаковъчни материали и опаковани стоки"; 

г) създават се т. 8б, 8в и 8г: 
"8б. "Компоненти на опаковката и спомагателни елементи, прикрепени към нея" 

са нейни части, например: четчица за мигли като част от опаковката (спирала), етикети, 
залепени на друга част от опаковката, книговезки телчета, скоби, пластмасови ръкавни 
фолиа (около бутилки за пиене), дозатори за измерване, които съставляват част от 
капачката на бутилката за перилни препарати. Спомагателни елементи, които са 
закачени или закрепени на опаковката или на продукти и които притежават 
характеристиките на опаковка, се считат за опаковка, например: етикети, закачени или 
закрепени на продукта. Изключение от този принцип са спомагателни елементи, които 
са неразделна част от продукта и са предназначени да бъдат използвани или изхвърляни 
заедно с него." 

8в. "Лица, които пускат на пазара на територията на Република България 
опаковани стоки и/или опаковъчен материал, когато се използва за опаковане на стоки 
на мястото на продажба" са всички физически или юридически лица по смисъла на т. 
1а, 8в и 23. 

8г. "Лице, което въвежда опаковани стоки от друга държава - членка на ЕО" е 
всяко физическо или юридическо лице, което въвежда опаковани стоки на територията 
на Република България като част от своята търговска или професионална дейност с цел 
продуктите да бъдат разпространени на територията на страната и/или използвани като 
част от търговска, производствена или професионална дейност."; 

д) в т. 22 думите "Производител или вносител на" се заменят с "Лицата, които 
пускат на пазара", а думата "изпълняващ" се заменя с "изпълняващи"; 

е) точка 23 се изменя така: 
"23. "Производител на опаковани стоки и/или опаковъчен материал, когато се 



използва за опаковане на стоки на мястото на продажба" е физическо лице или 
юридическо лице, което произвежда и разпространява на пазара стоки, опаковани в 
потребителски, групови или транспортни опаковки или опакова с опаковъчен материал 
стоки на мястото на продажба като част от своята търговска или професионална 
дейност с цел продуктите да бъдат разпространени на територията на страната и/или 
използвани, като част от търговска, производствена или професионална дейност."; 

ж) точка 24 се изменя така: 
"24. "Производител на опаковки" е всяко лице, което произвежда опаковки, 

опаковъчни материали или продукти, от които може да се произведат опаковки, както и 
всяко лице, което внася, въвежда на територията от друга държава - членка на ЕО, 
опаковъчни материали или продукти за директно производство на опаковки."; 

з) създава се т. 24а: 
"24а. "Пускане на пазара" е първото предоставяне на опаковани стоки на 

разположение на друго лице, безплатно или срещу заплащане, с цел те да бъдат 
разпространени и/или използвани на територията на Република България, както и 
внасянето и въвеждането на територията на Република България на опаковани стоки от 
дадено лице за негова собствена търговска, производствена или професионална 
дейност."; 

и) създават се § 1а, 1б и 1в: 
 
"§ 1а. Дадено изделие се счита за опаковка, ако отговаря на дефиницията за 

опаковка без значение на другите функции, които също може да изпълнява, например 
кутии за сладкиши и фолио около кутия за компакт диск. Изключение от този принцип 
е изделието, което е неразделна част от продукта и съдържа, съхранява или запазва 
продукта през неговия жизнен цикъл, и е предназначено да бъде използвано, 
консумирано или изхвърляно заедно с него, например саксии, използвани за отглеждане 
на цветя през целия им живот, кутии за инструменти, пликчета за чай, восъчните 
пластове (на кашкавала), обвивки на колбаси. 

 
§ 1б. Изделие, проектирано и предназначено да бъде напълнено на мястото на 

продажбата, и изделие за еднократна употреба, продавано, пълнено и проектирано за 
пълнене на мястото на продажбата, се счита за опаковка, доколкото притежава 
функциите, характерни за опаковката, например: опаковки са хартиени или пластмасови 
торбички, чинийки и чашки за еднократна употреба, вакуумиращо фолио, продавано на 
ролка и намиращо приложение в домакинството, пликчета за сандвичи, алуминиево 
фолио и не са опаковки бъркалки, прибори за еднократна употреба (вилици, ножчета и 
др.). 

 
§ 1в. Наредбата въвежда изискванията на Директива 94/62/ЕО за опаковките и 

отпадъците от опаковки и изменящата я Директива 2004/12/ЕО." 
11. В преходните и заключителните разпоредби се създават § 8, 9 и 10: 
 
"§ 8. Член 5, ал. 1, т. 1 и 2 се прилагат доброволно от влизането в сила на 

договора на Република България с Европейския съюз. 
 
§ 9. Член 7а се прилага от 1 януари 2007 г. 
 



§ 10. Член 32, ал. 1 и 4 и чл. 35, ал. 2 влизат в сила от 1 юли 2008 г." 
12. Навсякъде в наредбата думите "производителите и вносителите на" и 

"производителите или вносителите на" се заменят с "лицата, които пускат на пазара". 
13. В приложения № 1 и 4 думите "производител/вносител" се заменят с "лице, 

което пуска на пазара", а думите "производителя/вносителя" - с "лицето, което пуска на 
пазара". 

14. Приложения № 5 - 10 се изменят така: 



"Приложение № 5 към 33, ал. 3 и чл. 41, ал. 2 

 

Количество опаковки, внесени, изнесени, въведени, изпратени и пуснати на пазара на територията на Република България 
  

Опаковъчен материал    Опаковки, пуснати на пазара  Внесени  Изнесени Въведени Изпратени Производств
категория подкате- общо от които опаковки опаковки опаковки опаковки на празни 

  гория опа-   (пълни и  (пълни и  (пълни и  (пълни и опаковки 
    ковки   празни) празни) празни) празни)   

      потреби- транс-           
      телски/ портни           
      групови             
    (тон/г) (тон/г) (тон/г) (тон/г) (тон/г) (тон/г) (тон/г) (тон/г) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
Стъкло общо                 
от което безцветно                 
  зелено                 
  кафяво                 
                    
Пластмаси общо                 
от които: LDPE                 
  HDPE                 
  PP                 
  PET                 
  PS                 
  PVC                 
  други                 
                    
Хартия/ общо                 
картон                   
                    



Метали общо                 
от които: стомана                  
  алуминий                 
                    
Компо- общо                 
зитни ма-                   
териали                   
  опаковъчни                 
  картони за                 
  течности                 
  предимно от                 
  пластмаса                 
  предимно от                 
  картон                 
  предимно от                 
  бяла лама-                 
  рина                 
  предимно от                  
  алуминий                 
  други                 
                    
Дърво                   
                    
Други                    
в т.ч. за                    
опаковане                    
на опасни                    
химични                    
вещества                   
  ОБЩО                 
  
Забележка. Задължителни за попълване са полетата "общо" в колони 3, 6, 7, 8, 9 и 10, в които се записват общото количество пуснати на 
пазара опаковки. 



  
Приложение № 6 към чл. 34, т. 1 

 

Количество и произход на рециклираните, оползотворените и депонираните стъклени отпадъци от опаковки  
  

Таблица 1. Данни за търговеца 
(1) Фирма, под която се извършва дейността:   
(2) Вид търговец:   
(3) Седалище и адрес на управление на дейността:   
(4) Телефон:   
(5) Факс:   
(6) E-mail:   
(7) Предмет на дейност:   
(8) БУЛСТАТ и данъчен номер:   

Лице за контакти 
(9) Име:   
(10) Длъжност:   
(11) Телефон:   
(12) Факс:   
(13) E-mail:   

Брой на заетите, обем на продажбите, стойност на реализираната продукция 
(14) Брой на заетите:   
(15) Обем на продажбите (сума в лв.):   
(16) Стойност на реализираната продукция (сума в лв.):   

  
Таблица 2. Количество и произход на рециклираните, оползотворените и депонираните стъклени отпадъци от опаковки

Стъклени Общо Произход на стъклените отпадъци Оползотворени Обезвредени 
отпадъци рециклирани образувани в страната, от които: Внесени/     

  отпадъци от от пунктове от бути- от инста- въведени     
  стъклени за събиране/ лиро- лации за  в страната     



  опаковки търговски  вачите предвари-       
    обекти/   телно       
    производ-   третиране       

    ствени 
пред-           

    приятия           
  (тон/г) (тон/г) (тон/г) (тон/г) (тон/г) (тон/г) (тон/г) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
Безцветно 
стъкло 
Зелено 
стъкло 
Кафяво 
стъкло 
Цветно 
стъкло 
Смесено 
стъкло 
В т.ч. за опа- 
коване на 
опасни хи- 
мични 
вещества 
  
Общо 
  
Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося за попълване на неверни данни по чл. 313 от Наказателния 
кодекс. 
  
Дата ....................................  Лице, представляващо търговеца по закон или
  упълномощаване: .............................................................
  (подпис и печат)
  



Указания за попълване на таблиците по приложението 
1. Таблица 2 се попълва в съответствие с дейностите по третиране на стъкло: 
а) раздробяване, очистване и сортиране;  
б) рециклиране; 
в) оползотворяване на стъклени отпадъци по друг начин (например използване като изолационни материали, 
в строителството и др.). 
2. В случай на извършване на дейностите по т. 1: 
а) за буква "а" се попълват колони 3, 4, 5 и 6; 
б) за буква "б" се попълват колони 2 - 6 и 8; 
в) за буква "в" се попълват колони 3 - 8. 
3. Информацията за "цветно стъкло" се попълва, когато стъклените отпадъци представляват смес от зелено и 
кафяво стъкло. 
4. Информацията за "смесено стъкло" се попълва, когато стъклените отпадъци представляват смес от 
безцветно, зелено и кафяво стъкло. 
5. Задължителни за попълване в таблица 2 са полетата "общо" в колони 2 и 7.  
  

Приложение № 7 към чл. 34, т. 2 

 

Количество и произход на рециклираните, оползотворените и депонираните хартиени и картонени отпадъци от 
опаковки 

  
Таблица 1. Данни за търговеца 

(1) Фирма, под която се извършва дейността:   
(2) Вид търговец:   
(3) Седалище и адрес на управление на дейността:   
(4) Телефон:   
(5) Факс:   
(6) E-mail:   
(7) Предмет на дейност:   
(8) БУЛСТАТ и данъчен номер:   



Лице за контакти 
(9) Име:   
(10) Длъжност:   
(11) Телефон:   
(12) Факс:   
(13) E-mail:   

Брой на заетите, обем на продажбите, стойност на реализираната продукция 
(14) Брой на заетите:   
(15) Обем на продажбите (сума в лв.):   
(16) Стойност на реализираната продукция (сума в лв.):   

  
Таблица 2. Количество и произход на рециклираните, оползотворените и депонираните хартиени и картонени отпадъци от опаковки  
  

Видове Класи- Произход на отпадъците Количество  Общо Отпадъци 
отпадъчна фикация образувани в страната, от които: Внесени/  отпадъци  рецикли-  от харти- 
хартия по БДС от пункто- от инста- търгов- въведени  от съответ- рани ени опа- 

    ве за лации ски обек- в страната ния клас отпадъци  ковки, 
    съби- за пред- ти/про-   към коли- от хар- оползо- 
    ране вари- извод-   чество от- тиени творени 
      телно ствени   падъчна опаковки чрез ком- 
      трети- пред-   хартия   постиране 
      ране приятия         
    (тон/г) (тон/г) (тон/г) (тон/г) (тегло-%) (тон/г) (тон/г) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
Смесена 
хартия A2               

и картон,                 
сортирани                 
Хартия и 
картон A4               

от супер-                 
маркетите                 
Вълнообразни A5               



картони                 
Крафт торби D4               
Други видове                 
В т. ч. за 
опако-                 

ване на опасни                 
химични                 
вещества                 
  
Общо 
  
Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося за попълване на неверни данни по чл. 313 от Наказателния кодекс. 
  
Дата ....................................  Лице, представляващо търговеца
  упълномощаване: ......................................
  (по
  

Указания 
за попълване на таблиците по приложението 

1. Таблица 2 се попълва в съответствие с дейностите по третиране на хартиените и картонените отпадъци от опаковки: 
а) рециклиране; 
б) оползотворяване на хартиени отпадъци по друг начин (компостиране и др.). 
2. В случай на извършване на дейностите по т. 1: 
а) за буква "а" се попълват колони 3 - 8 и 10; 
б) за буква "б" се попълват колони 3 - 7 и 9. 
3. В случай че отпадъците от хартия или картон не са посочени в таблица 2 на приложението, информация за тях се попълва след ред "други
като се посочват кодовете им по БДС EN 643. 
4. Задължително за попълване в таблица 2 е полето на колона 8 (общо рециклирани отпадъци от хартиени опаковки). 
  

Приложение № 8 към чл. 34, т. 3 

 



Количество и произход на рециклираните, оползотворените и депонираните пластмасови отпадъци от опаковки 
  

Таблица 1. Данни за търговеца 
(1) Фирма, под която се извършва дейността:   
(2) Вид търговец:   
(3) Седалище и адрес на управление на дейността:   
(4) Телефон:   
(5) Факс:   
(6) E-mail:   
(7) Предмет на дейност:   
(8) БУЛСТАТ и данъчен номер:   

Лице за контакти 
(9) Име:   
(10) Длъжност:   
(11) Телефон:   
(12) Факс:   
(13) E-mail:   

Брой на заетите, обем на продажбите, стойност на реализираната продукция 
(14) Брой на заетите:   
(15) Обем на продажбите (сума в лв.):   
(16) Стойност на реализираната продукция (сума в лв.):   

  
Таблица 2. Количество и произход на рециклираните, оползотворените и депонираните пластмасови отпадъци от опаковки 
  
Вид пластмаса Общо Произход на отпадъците от пластмаса Предназначение на Оползо- Депо-
  количество образувани в страната, Внесени/ преработените творени нирани
  на рецикли- от които: въведени отпадъци чрез   
  раните от- от от ин- търгов- в страната собст- предо- износ/ изга-   
  падъци от пунк- стала- ски   вена ставени извеж- ряне   
  пластмасо- тове ции за обекти/   продук- на други дане     
  ви опаков- за предва- произ-   ция фирми       
  ки съби- рително водст-             
    ране трети- вени             



      ране пред-             
        прия-             
        тия             
  (тон/г) (тон/г) (тон/г) (тон/г) (тон/г) (тон/г) (тон/г) (тон/г) (тон/г) (тон/г

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 
LDPE                     
HDPE                     
PP                     
PE/PP смесени                     
PET                     
PVC                     
PS                     
Други пласт-                     
маси                     
Смесени                     
пластмаси                     
В т.ч. за опако-                     
ване на опасни                     
химични ве-                     
щества                     
  
Общо 
  
Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося за попълване на неверни данни по чл. 313 от Наказателния кодекс. 
  
Дата ....................................  Лице, представляващо търговеца по закон или 
  упълномощаване: ............................................................. 
  (подпис и печат) 
  

Указания за попълване на таблиците по приложението  
1. Таблица 2 се попълва в съответствие с дейностите по третиране на пластмасовите отпадъци от опаковки: 
а) раздробяване;  
б) миене и сушене; 



в) агломерация или регранулиране; 
г) подготовка и рециклиране; 
д) формуване на пластмаси (леене, изтегляне и др.); 
е) енергийно оползотворяване. 
2. В случай на извършване на дейностите по т. 1: 
а) за букви "а", "б" или "в" се попълват колони 3 - 9 и 11; 
б) за буква "г" се попълват колони 2 - 9 и 11; 
в) за буква "е" се попълват колони 3 - 6, 10 и 11. 
3. Когато търговецът не извършва посочените дейности, а само формува пластмаси, таблицата не се попълва. 
4. Задължително за попълване в таблица 2 е полето на колона 2 (общо количество на рециклираните отпадъци от пластмасови опаковки).  
  

Приложение № 9 към чл. 34, т. 4 

 

Количество и произход на рециклираните и депонираните метални отпадъци от опаковки  
  

Таблица 1. Данни за търговеца 
(1) Фирма, под която се извършва дейността:   
(2) Вид търговец:   
(3) Седалище и адрес на управление на дейността:   
(4) Телефон:   
(5) Факс:   
(6) E-mail:   
(7) Предмет на дейност:   
(8) БУЛСТАТ и данъчен номер:   

Лице за контакти 
(9) Име:   
(10) Длъжност:   
(11) Телефон:   
(12) Факс:   
(13) E-mail:   



Брой на заетите, обем на продажбите, стойност на реализираната продукция 
(14) Брой на заетите:   
(15) Обем на продажбите (сума в лв.):   
(16) Стойност на реализираната продукция (сума в лв.):   

  
Таблица 2. Количество и произход на рециклираните и депонираните метални отпадъци от опаковки 
  
№ Метални отпадъци Общо Произход на металните отпадъци   Депонирани 
по   рециклирани образувани в страната, от които: внесени/   
ред   метални от пунк- от инста- търговски  въведени    
    отпадъци тове за  лации за обекти/ в страната   
    от опаковки събиране предвари- произ-     
        телно тре- водствени     
        тиране предприятия     
    (тон/г) (тон/г) (тон/г) (тон/г) (тон/г) (тон/г) 
  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
(1) стомана             
(2) алуминий             
(3) В т.ч. за опаковане              
  на опасни химични             
  вещества             
                
(4) Общо             
  
Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося за попълване на неверни данни по чл. 313 от Наказателния кодекс. 
Забележка. Задължително за попълване е полето на колона 2 "общо рециклирани метални отпадъци от опаковки" 
  
Дата ....................................  Лице, представляващо търговеца по закон или 
  упълномощаване: ................................................ 
  (подпис и печат) 
   

Приложение № 10 към чл. 34, т. 5 



 

Количество и произход на рециклираните, оползотворените и депонираните дървени отпадъци от опаковки 
  

Таблица 1. Данни за търговеца 
(1) Фирма, под която се извършва дейността:   
(2) Вид търговец:   
(3) Седалище и адрес на управление на дейността:   
(4) Телефон:   
(5) Факс:   
(6) E-mail:   
(7) Предмет на дейност:   
(8) БУЛСТАТ и данъчен номер:   

Лице за контакти 
(9) Име:   
(10) Длъжност:   
(11) Телефон:   
(12) Факс:   
(13) E-mail:   

Брой на заетите, обем на продажбите, стойност на реализираната продукция 
(14) Брой на заетите:   
(15) Обем на продажбите (сума в лв.):   
(16) Стойност на реализираната продукция (сума в лв.):   

  
Таблица 2. Количество и произход на рециклираните, оползотворените и депонираните дървени отпадъци от опаковки 
  

Вид отпадъчен Рецик- Произход на отпадъците от  Предназначение на пре- Опол- 
материал лирани дървени опаковки работените отпадъци от  зотво- 

  отпадъ-   опаковки рени 
  ци от образувани в страната, внесени/       чрез д
  дърве- от които: въведени       изга- 
  ни опа-   в страната       ряне п



  ковки               дърве- о
    от  от ин- търгов-   собст- предо- износ/ ни от- 
    пунк- стала- ски   вена ставе- извеж- падъ- 
    тове  ции за обекти/   про- ни на дане ци от 
    за съ- пред- произ-   дукция други   опа- 
    биране вари- водстве-     фирми   ковки 
      телно ни пред-           
      трети- приятия           
      ране             
    (тон/г) (тон/г) (тон/г) (тон/г) (тон/г) (тон/г) (тон/г) (тон/г) (тон/г) (

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 
Дървен Дърво                   
материал Корк                   
Дървен                     
материал                     
за опако-                     
ване на                     
опасни хи-                     
мични ве-                     
щества                     
                      
Общо 
дървен                      

материал                     
  
Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося за попълване на неверни данни по чл. 313 от Наказателния кодекс. 
  
Дата ....................................  Лице, представляващо търг
  упълномощаване: ............................
  
  

Указания за попълване на таблицата по приложението  
1. Таблица 2 се попълва в съответствие с дейностите по третиране на дървени отпадъци от опаковки: 



а) рециклиране; 
б) енергийно оползотворяване чрез изгаряне; 
в) оползотворяване чрез компостиране. 
2. В случай на извършване на дейностите по т. 1: 
а) за буква "а" се попълват колони 3 - 10, 13; 
б) за буква "б" се попълват колони 4 - 7, 11 и 13; 
в) за буква "в" се попълват колони 4 - 7, 12 и 13." 
  

15. Създават се приложения № 10а, 10б и 10в: 
 
"Приложение № 10а към чл. 34, т. 6 

 

Количество и произход на рециклираните, оползотворените и депонираните отпадъци от опаковки от композитни 
материали или други опаковъчни материали 

  
Таблица 1. Данни за търговеца 

(1) Фирма, под която се извършва дейността:   
(2) Вид търговец:   
(3) Седалище и адрес на управление на дейността:   
(4) Телефон:   
(5) Факс:   
(6) E-mail:   
(7) Предмет на дейност:   
(8) БУЛСТАТ и данъчен номер:   

Лице за контакти 
(9) Име:   
(10) Длъжност:   
(11) Телефон:   
(12) Факс:   
(13) E-mail:   



Брой на заетите, обем на продажбите, стойност на реализираната продукция 
(14) Брой на заетите:   
(15) Обем на продажбите (сума в лв.):   
(16) Стойност на реализираната продукция (сума в лв.):   

  
Таблица 2. Количество и произход на рециклираните, оползотворените и депонираните отпадъци от опаковки от композитни и други опако
материали 
  

Вид отпадъчен Рецик- Произход на отпадъците от опаков- Предназначение на прерабо- Опол- 
материал лирани ки от композитни и други материали тените отпадъци от опаковки зотво- 

  отпадъ- образувани в страната, Вне-       рени 
  ци от от които: сени/       чрез 

  компо- от  от ин- търгов- въве- собст- предо- износ/ изга- 
  зитни- пунк- стала- ски дени вена ставе- извеж- ряне о
  и дру- тове  ции за обекти/ в стра- про- ни на дане за про- 
  ги ма- за съ- пред- произ- ната дукция други   мишени о
  тери- биране вари- водстве-     фирми   цели п
  али   телно ни пред-         отпадъ- н
      трети- приятия         ци от 
      ране           опаков- 
                  ки от 
                  компо- 
                  зитни 
                  и други 
                  мате- 
                  риали 
    (тон/г) (тон/г) (тон/г) (тон/г) (тон/г) (тон/г) (тон/г) (тон/г) (тон/г) (

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 
Компо- Опако-                   
зитни ма- въчни                   
териали картони                   
  за теч-                   
  ности                   



  Предим-                   
  но от                   
  пласт-                   
  маса                   
  Предим-                   
  но от                   
  картон                   
  Предим-                   
  но от                   
  бяла ла-                   
  марина                   
  Предим-                   
  но от                   
  алуминий                   
  други                   
Общо                     
компо-                     
зитни                     
Други текстил                   
  керамика                   
  порцелан                   
  други                   
Общо                     
други                      
В т.ч. за                     
опакова-                     
не на                     
опасни                     
химични                     
вещества                     
                      
Общо                     
компо-                     



зитни и                     
други                     
Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося за попълване на неверни данни по чл. 313 от Наказателния кодекс. 
  
Дата ....................................  Лице, представляващо търг
  упълномощаване: ...............
  
  

Указания 
за попълване на таблицата по приложението  

1. Таблица 2 се попълва в съответствие с дейностите по третиране на отпадъци от опаковки от композитни и други материали: 
а) рециклиране; 
б) енергийно оползотворяване чрез изгаряне; 
в) оползотворяване чрез компостиране на отпадъци от композитни материали, опаковъчни картони за течности и предимно от картон; 
г) оползотворяване чрез влагане в строителството на отпадъци от други материали, напр. керамика, порцелан и др. 
2. В случай на извършване на дейностите по т. 1: 
а) за буква "а" се попълват колони 3 - 9, 12; 
б) за буква "б" се попълват колони 4 - 6, 10 и 12; 
в) за буква "в" се попълват колони 4 - 6, 11 и 12. 
г) за буква "г" се попълват колони 4 - 6, 11 и 12. 
  

Приложение № 10б към чл. 35, ал. 2 

 

ОТЧЕТ 
НА СЪОРЪЖЕНИЯТА ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО ТРЕТИРАНЕ  

НА ОТПАДЪЦИ ОТ ОПАКОВКИ  
ЗА ПЕРИОДА ОТ ........................... ДО ................... ГОДИНА 

  
I. ДАННИ ЗА ЮРИДИЧЕСКОТО ЛИЦЕ: 
Име ................................ 
ЕИК по БУЛСТАТ ................................ 



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

................................ 
(при промяна се посочват и предишното/старото име, и БУЛСТАТ) 

Документ по чл. 12 ЗУО ................................ 
(попълва се № на документа, дата на издаване и от кого е издаден) 

Местонахождение на съоръжението: 
Община: ................................ Населено място: ......................................... ЕКАТТЕ: ................................ 
Телефон за контакти:................................................ Лице за контакти: ................................ 
Е-майл: ................................ 
Общ брой на заетите лица: ................................ 
  
II. ОБЩО КОЛИЧЕСТВО ОТПАДЪЦИ ОТ ОПАКОВКИ:  
Код на отпадък Наличност на  Произход на  Общо количество на Общо количество  

  отпадъци от опаковки приетите  приетите отпадъци предварително трети- 
  към началото на  отпадъци от от опаковки през рани отпадъци от 
  отчетния период опаковки отчетния период  опаковки през 
        отчетния период 
          
          
          
  (тон)   (тон) (тон) 
1 2 3 4 5 
    01     
    02     
    03     
    01     
    02     
    03     

Забележки: 
Колона 1 - попълва се кодът на отпадъка съгласно приложение № 1 към Наредба № 3 от 2004 г. за 
класификация на отпадъците. 
Колона 3 - попълва се код 01 - за събраните от системи за разделно събиране, код 02 - за събраните от 
пунктове, код 03 - за събраните от търговски обекти, производствени предприятия. 



  
III. ПРОИЗХОД НА ПРИЕТИТЕ ОТПАДЪЦИ ОТ ОПАКОВКИ: 
№  Име ЕИК по  Номер на  Код на  Количество на отпадъка 
по    БУЛСТАТ документа отпадъка (тон) 
ред     по чл. 12 ЗУО     
          системи за  пунктове от търговски  
          разделно    обекти/производ-

          събиране   ствени 
предприятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 
  
  
  
  
  
Забележки: 
Колона 1 - попълват се лицата, от които са приети отпадъците от опаковки. 
Колона 4 - попълва се кодът на отпадъка съгласно приложение № 1 към Наредба № 3 от 2004 г. за 
класификация на отпадъците.  
  
IV. ОТПАДЪЦИ, ОБРАЗУВАНИ ОТ ПРЕДВАРИТЕЛНОТО ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ 
ОПАКОВКИ: 
Код на  Отпадъци, образувани  Предадени на съоръжения за последващо  Наличност 
отпадъка от предварителното третиране оползотворяване, в т.ч. за рециклиране  към края на 

    или за обезвреждане отчетния 
      период 
  абревиатура и наличност общо коли- количество, количество, количество, количество, (тон) 
  код съгласно  към нача- чество от  предадено предадено  предадено за предадено   
  Приложение лото на  предварител- за реци- за оползо- изгаряне с за обез-   
  № 2 от НООО отчетния ното трети- клиране творяване оползотво- вреждане   
      период ране за     ряване на   

        отчетния 
период     енергията   



                  
    (тон) (тон) (тон) (тон) (тон) (тон)   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  
  
  
  
  
  
V. ПРЕДАДЕНИ ОТПАДЪЦИ ОТ ОПАКОВКИ: 
№ Име ЕИК по  Номер на  Код на операцията  Код на  Абревиатура  Количество 
по   БУЛСТАТ документа по по оползотворяване  отпадъка и код съгласно   
ред     чл. 12 ЗУО/ или обезвреждане    Приложение № 2 (тон) 

      валидност  съгласно т. 8 и    от НООО   
        т. 17 от ДР на ЗУО       
1 2 3 4 5 6 7 8 

  
  
  
  
  
Забележки: 
Колона 2 - попълват се лицата, на които са предадени отпадъците от опаковки за рециклиране, оползотворяване, изгаряне с 
оползотворяване на енергията или обезвреждане. 
Колона 4 - попълва се номерът на документа на преработвателното предприятие, като задължително се посочва датата на 
неговото издаване и срокът на валидност на издадения документ.  
Колона 6 - попълва се кодът на отпадъка съгласно приложение № 1 към Наредба № 3 от 2004 г. за класификация на 
отпадъците. 
  
Дата: ...................................................  Дата: .........................................................  
Проверил: ..........................................  Изготвил: .................................................  

(име, подпис) (име, подпис) 
Директор: ...........................................  Ръководител: ...........................................  



(име, подпис и печат) (име, подпис и печат) 
    

Приложение № 10в към чл. 36, ал. 1 

 

ГОДИШЕН ОТЧЕТ НА ПЛОЩАДКИ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ 
ОПАКОВКИ  

ЗА ................................ Г. 
  

I. ДАННИ ЗА ЮРИДИЧЕСКОТО ЛИЦЕ: 
Наименование ................................ 
ЕИК по БУЛСТАТ ................................ 

(при промяна се посочват и предишното/старото наименование,  
и ЕИК по БУЛСТАТ) 

Документ по чл. 12 ЗУО ................................ 
(попълва се № на документа, дата и орган на издаване) 

Местонахождение на съоръжението: 
Адрес: ................................ 
Община: ....................................... Населено място: .................................... ЕКАТТЕ: ......................................... 
Телефон за контакти: .......................... Лице за контакти: ................................................................................... 
Е-майл: ................................ 
Общ брой на заетите (наетите) лица: ................................ 
  
II. ОБЩО КОЛИЧЕСТВО ОТПАДЪЦИ ОТ ОПАКОВКИ:  

Код на  Наличност на  Произход на приетите Общо количество Наличност на  
отпадъка отпадъци от  отпадъци от  на приетите  отпадъци от  

  опаковки към  опаковки отпадъци от  опаковки към 
  1 януари на    опаковки през  31 декември на  
  отчетната година   отчетния период отчетната година 
          
          
  (тон)   (тон) (тон) 



1 2 3 4 5 
    01     
    02     
    03     
    01     
    02     
    03     

Забележки: 
Колона 1 - попълва се кодът на отпадъка съгласно приложение № 1 към Наредба № 3 за класификация на 
отпадъците от 2004 г. 
Колона 3 - попълва се код 01 - за събраните от системи за разделно събиране, код 02 - за събраните от 
пунктове, код 03 - за събраните от търговски обекти/ производствени предприятия." 
  

16. Приложения № 11, 11а, 11б и 12 - 15 се изменят така: 
"Приложение № 11 към чл. 38 

 

Опаковки за многократна употреба 
  

Материали Вид опаковка Продукт Общо  Общо  Общо  Общ  Среден Жизнен Брой 
      коли- количест- количест- брой  брой  цикъл  пуснати 
      чество  во на про- во на про- на опа- упот- на опа- на пазара  
      на про- дукта,  дукта,  ковките реби  ковката опаковки  
      дукта,  пуснат пуснат за много- за за мно- за едно- 
      пуснат на  на пазара на пазара  кратна една  гократ- кратна 
      пазара в опаковки  в опаковки употреба годи- на упот- употреба  
        за много- за едно- в обра- на реба от същия  
        кратна  кратна щение     тип 
        употреба употреба         
                    
      (кг или л) (кг или л) (кг или л)     год.   



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
Стъкло бутилки напитки               
    други               
  буркани                 
Пластмаси бидони хранителни               
  > 20л - < 250 л                 
    нехрани-               
    телни               
  бидони хранителни               
  > 250л                 
    нехрани-               
    телни               
  торби                 
  бутилки напитки               
    други               
  кутии                 
  чашки                 
  щайги                 
  палети                 
Картон кутии                 
  бидони                 
  кашони                 
  палети                 
Алуминий варели  хранителни               
  < 50 л                 
    нехрани-               
    телни               
  варели хранителни               
  > 50 л - < 300 л                 
    нехрани-               
    телни               
Стомана варели  хранителни               
  < 50 л                 



    нехрани-               
    телни               
  варели хранителни               
  > 50 л - < 300 л                 
    нехрани-               
    телни               
Дърво кутии                 
  палети                 
  сандъци                 
  палети                 
  палетни кутии                 
В т.ч. за  стъкло нехрани-               
опаковане    телни               
на опасни                    
химични                    
вещества                   
  пластмаси нехрани-               
    телни               
  алуминий нехрани-               
    телни               
  стомана нехрани-               
    телни               
  дърво                 
  
Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося за попълване на неверни данни по чл. 313 от Наказателния кодекс. 
  
Забележка. Това приложение се попълва, ако има установена депозитна система или система за многократна употреба за съответните 
опаковки. 
  
Дата ....................................  Лице, представляващо търговеца 
  по закон или упълномощаване: ............................ 
  (подпис и печат) 
   



Приложение № 11а към чл. 40, ал. 1, т. 1 

 

Отпадъци от опаковки, събрани от организациите по оползотворяване на териториите на съответните 
общини / от предприятия (тон/г.): 

  
Община Стъкло Пластмаси Хартия/ Метали Дърво Други (в т.ч. Общо 

      картон     композитни   
            материали)   
  (тон/г.) (тон/г.) (тон/г.) (тон/г.) (тон/г.) (тон/г.) (тон/г.) 

  
  
  
  
От предприятия 
  
  
В т.ч. за опаковане  
на опасни химични  
вещества 
От общини 
От предприятия 
ОБЩО 
  
Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося за попълване на неверни данни по чл. 313 от 
Наказателния кодекс. 
  
Дата ....................................  Лице, представляващо търговеца по закон 
  или упълномощаване: ................................................ 
  (подпис и печат)
  



Приложение № 11б към чл. 40, ал. 1, т. 2 

 

Обхванато население по общини 
  

№ Община Население на общината Обхванато население  
по      в системите за разделно  
ред     събиране 
    (хил. жители) (хил. жители) 
  
  
  
  
Общо (брой) 
  
Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося за попълване на неверни данни по чл. 313 от 
Наказателния кодекс. 
  
Дата ....................................  Лице, представляващо търговеца по закон 
  или упълномощаване: ................................................ 
  (подпис и печат)
  

Приложение № 12 към чл. 42, ал. 1  

Количествата на образуваните отпадъци от опаковки на територията на Република България, които са оползотворени или 
изгорени в инсталации за изгаряне с оползотворяване на енергията, намиращи се на територията на Република България или 

извън нея (в тонове) 
  

Материали Образувани  Оползотворени или изгорени в инсталации за изгаряне на 
  отпадъци  отпадъци с оползотворяване на енергията чрез: 
  от опа-   



  ковки рецикли- други  общо  оползотво- други  изгаряне  общо опол- 
    ране на форми на реци- ряване на  форми  в инста- зотворяване  
    мате- рецикли- клиране енергията на опол- лации за  и изгаряне в  
    риала ране     зотворя- изгаряне  инсталации за 
            ване на отпадъци изгаряне на  
              с оползотво- отпадъци с  
              ряване на  оползотво- 
              енергията ряване на  
                енергията 
  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
Стъкло                 
Пластмаса                 
Хартия и картон                 
Метали Алуминий                 
  Стомана                 
  Общо                 
Дърво                   
Други                   
  Общо                 
  
Забележки: 
1. Белите полета: предоставянето на информация е задължително. Изчисленията могат да бъдат използвани, като се 
основават на реална информация, и трябва да бъдат обяснени в описание към методологията.  
2. По-светло оцветените полета: предоставянето на информация е задължително, но приблизителните пресмятания са 
приемливи. Тези изчисления трябва да бъдат обяснени в методологията.  
3. Оцветените в тъмно полета: предоставянето на информация е доброволно. 
4. Информацията за рециклиране по материали за пластмасите трябва да включва всички материали, рециклирани отново в 
пластмаси. 
5. Колона 3 включва всички форми на рециклиране, включително органично рециклиране, но изключва рециклирането по 
материали. 
6. Колона 4 е сумата от колони 2 и 3. 
7. Колона 6 включва всички форми на оползотворяване, като изключва рециклирането и оползотворяването на енергия.  
8. Колона 8 е сумата от колони 4, 5, 6 и 7. 



9. Нивото на оползотворяване в инсталации за изгаряне на отпадъци с оползотворяване на енергията се получава, като 
колона 8 се раздели на колона 1. 
10. Нивото на рециклиране се изчислява, като колона 4 се раздели на колона 1.  
11. Информацията за дърво не трябва да бъде използвана за оценка на целта от минимум 15% тегловни за рециклиране на 
всеки опаковъчен материал, както е записано в чл. 6 (l) (c) на Директива 94/62/EC за опаковките и отпадъците от опаковки, 
изменена от Директива 2004/12/EC.  
  

Приложение № 13 към чл. 42, ал. 1  

 

Количества отпадъци от опаковки, изпратени в друга страна членка или изнесени извън Общността за 
оползотворяване или изгаряне с оползотворяване на енергията в инсталации за изгаряне с оползотворяване 

на енергията (в тонове) 
  

Материали Отпадъци от опаковки, изпратени на друга страна членка или изнесени извън  
  страната за: 

  рециклиране  други форми  оползотво- други форми  изгаряне в инста- 
  на материала на рецикли- ряване на  на оползотво- лации за изгаряне  
    ране енергията ряване на отпадъци с опол-
          зотворяване на  
          енергията 
  (1) (2) (3) (4) (5) 
Стъкло           
Пластмаса           
Хартия и картон           
Метали Алуминий           
  Стомана           
  Общо           
Дърво             
Други             
  Общо           



  
Забележки: 
1. Информацията в тази таблица се отнася единствено за количествата отпадъци, които ще бъдат отчитани за 
целите на Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки. Тези количества са подадени вече в 
приложение № 12. Това приложение е само с информационна цел.  
2. За светло оцветените полета изискването за предоставяне на информация е задължително, като 
приблизителните изчисления са приемливи. Тези изчисления трябва да бъдат обяснени в методологията.  
3. За тъмно оцветените полета предоставянето на информация е доброволно.  
4. Информацията за рециклиране на пластмаси трябва да включва всички материали, които са рециклирани 
отново до пластмаси.  
  

Приложение № 14 към чл. 42, ал. 1 

 

Количества на въведените отпадъци от опаковки, образувани в други страни членки или внесени от страни 
извън общността в Република България за оползотворяване или изгаряне в инсталации за изгаряне на 

отпадъци с оползотворяване на енергията (в тонове) 
  

Материали Отпадъци от опаковки, образувани в други страни членки или внесени от 
  страни извън общността и внесени в страната членка за: 

  рециклиране  други форми  оползотво- други форми  изгаряне на отпа- 
  на материала на рецикли- ряване на  на оползотво- дъците в инсталация

    ране енергията ряване 
за изгаряне с 

оползотворяване на 
енергията 

  (1) (2) (3) (4) (5) 
Стъкло           
Пластмаса           
Хартия и картон           
Метали Алуминий           
  Стомана           



  Общо           
Дърво             
Други             
  Общо           
  
Забележки: 
1. Данните в тази таблица се предоставят само с информационна цел, тъй като те не се съдържат в 
приложение № 12 и не се отчитат за изпълнение на целите от съответната страна членка. 
2. Тъмно оцветените полета: предоставянето на информация е доброволно. 
3. При отчитане информацията за рециклиране по материали за пластмасите трябва да включва всички 
материали, които са рециклирани отново до пластмаси. 
  

Приложение № 15 към чл. 45  

 

Изпълнение на целите по чл. 11, ал. 2 съгласно сроковете по § 9 от ПЗР на ЗУО 
  

Таблица 1. Данни за търговеца 
(1) Фирма, под която се извършва дейността:   
(2) Вид търговец:   
(3) Седалище и адрес на управление на дейността:   
(4) Телефон:   
(5) Факс:   
(6) E-mail:   
(7) Предмет на дейност:   
(8) БУЛСТАТ и данъчен номер:   

Лице за контакти 
(9) Име:   
(10) Длъжност:   
(11) Телефон:   
(12) Факс:   



(13) E-mail:   
Брой на заетите, обем на продажбите, стойност на реализираната продукция 

(14) Брой на заетите:   
(15) Обем на продажбите (сума в лв.):   
(16) Стойност на реализираната продукция (сума в лв.):   

  
Таблица 2. Изпълнение на целите по чл. 11, ал. 2 съгласно сроковете по § 9 ЗУО 
  

Отпадъци  Пуснати на Много- Рециклирани Оползотво- Рецикли- Оползотворени
от опаковки  пазара  кратно  опаковки рени  рани опа- опаковки/ 
по вид на  опаковки употребени  (тон/г.) опаковки ковки/ пус- пуснати на  
материала (тон/г.) опаковки   (тон/г.) нати на пазара пазара 

    (тон/г.)     опаковки опаковки 
          (%) (%) 

Пластмаса  
(PE, PP, PET,  
PS, PVC) 
Хартия и  
картони 
Стъкло 
Метали  
(алуминий и  
стомана) 
Дърво 
Други (в т.ч.  
композитни) 
В т.ч. за опа- 
коване на  
опасни  
химични  
вещества 
ОБЩО 
  



Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося за попълване на неверни данни по чл. 313 от Наказателния 
кодекс. 
  
Дата ....................................  Лице, представляващо търговеца по закон или 
  упълномощаване: ............................................................. 
  (подпис и печат)"
  



§ 4. В Наредбата за изискванията за пускане на пазара на батерии и 
акумулатори и третиране и транспортиране на отпадъци от батерии и акумулатори, 
приета с Постановление № 144 на Министерския съвет от 2005 г. (ДВ, бр. 58 от 2005 г.), 
се правят следните изменения и допълнения: 

1. Член 10 се изменя така: 
"Чл. 10. Когато батериите и акумулаторите се въвеждат на територията на 

Република България от друга държава - членка на Европейската общност (ЕО), и/или се 
внасят вече маркирани с обозначенията по този раздел, лицата, които ги въвеждат, 
и/или вносителите им се освобождават от задължението да ги маркират повторно." 

2. В чл. 12, ал. 7, 8 и 9 думите "всеки отделен производител и/или вносител на" 
се заменят с "всяко лице, което пуска на пазара", а думата "длъжен" се заменя с 
"длъжно". 

3. В чл. 13, ал. 1 думите "и/или обезвреждане" се заличават. 
4. В чл. 14: 
а) в ал. 1 т. 3 се отменя; 
б) в ал. 2 след думите "и/или обезвреждане на негодните за употреба батерии и 

акумулатори" се добавя "информационни кампании, контрол и други дейности, 
свързани с управление на батерии и акумулатори и отпадъци от батерии и 
акумулатори", а след думите "кметове на общини" се добавя "в съответствие с 
Правилника за устройството и дейността на Предприятието за управление на 
дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) (ДВ, бр. 3 от 2003 г.)". 

5. Член 15 се изменя така: 
"Чл. 15. Изпращането на негодните за употреба батерии и акумулатори от 

територията на страната към територията на друга държава - членка на ЕО, и/или 
изнасянето им с цел оползотворяване, в т. ч. рециклиране, при спазване изискванията на 
Регламент 1013/2006 относно превоза на отпадъци на Европейската общност се зачита 
за изпълнение на целите, определени в чл. 13, ал. 2." 

6. В чл. 16, ал. 4 думите "и/или разрешение за изнасяне на отпадъци по чл. 83, 
ал. 1 ЗУО" се заличават. 

7. В чл. 22: 
а) алинея 1 се изменя така:  
"(1) Лицата, които извършват продажба на портативни и/или автомобилни 

батерии и акумулатори на крайните потребители, са задължени да предвидят места за 
поставяне на съдове за събиране на негодните за употреба портативни и/или 
автомобилни батерии и акумулатори на територията, на която извършват продажбата.";  

б) в ал. 4 след думите "от същия вид" се добавя "при наличие на съдове при 
условията на ал. 2"; 

в) създава се ал. 5: 
"(5) Лицата по ал. 1 приемат без заплащане от страна на крайните потребители 

негодни за употреба батерии и акумулатори в същото количество и от същия вид като 
закупеното от потребителя в случаите по ал. 4." 

8. В чл. 27 се създават ал. 4, 5 и 6: 
"(4) По предложение на лица по чл. 16 организация по оползотворяване на 

негодни за употреба батерии и акумулатори или лица, които пускат на пазара батерии и 
акумулатори, изпълняващи задълженията си индивидуално, кметът на общината може 
да определи нови места по ал. 1, т. 1. 

(5) В случаите по ал. 2, т. 2 кметът на общината съставя график за събиране на 



негодни за употреба батерии и акумулатори, включващ не по-малко от две дати 
годишно. 

(6) Графикът по ал. 5 се изготвя съвместно с лицата по ал. 2, т. 2 и се обявява 
чрез местните средства за масово осведомяване и по друг подходящ начин." 

9. В чл. 32, ал. 2 след думите "изграждат и експлоатират" се добавя "и". 
10. В чл. 37, ал. 4 думите "глава пета, раздел V ЗУО и на Наредбата за реда и 

начина за внасяне, изнасяне и транзит на отпадъци и за учредяване на банкова гаранция 
или застраховка" се заменят с "Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент 
и на Съвета относно превоз на отпадъци", наричан по-нататък "Регламент (ЕО) № 
1013/2006". 

11. В чл. 38 се създава т. 9: 
"9. мерки за компенсиране на евентуални негативни влияния върху пазарната 

цена на рециклираните материали." 
12. В чл. 42, ал. 4 думите "глава пета, раздел V ЗУО и на Наредбата за реда и 

начина за внасяне, изнасяне и транзит на отпадъци и за учредяване на банкова гаранция 
или застраховка" се заменят с "Регламент (ЕО) № 1013/2006". 

13. В чл. 46 ал. 6 се изменя така: 
"(6) В отчетите по ал. 2 и 4 не се включва информация за негодните за употреба 

батерии и акумулатори, въведени на територията на страната от друга държава - членка 
на ЕО, и/или внесени за оползотворяване по реда на Регламент (ЕО) № 1013/2006." 

14. В чл. 47: 
а) в ал. 1 думите "чл. 48, ал. 1" се заменят с "чл. 48, ал. 7", а след думите 

"съгласно образеца по приложение № 7" се добавя "на хартиен и електронен носител"; 
б) в ал. 3 думите "чл. 48, ал. 1" се заменят с "чл. 48, ал. 7"; 
в) алинея 4 се изменя така: 
"(4) Информацията по ал. 1 се изготвя в два екземпляра, единият от които 

остава за изготвящия." 
15. Член 48 се изменя така: 
"Чл. 48. (1) Лицата, които пускат на пазара батерии и акумулатори, предоставят 

информация за количеството, пуснато от тях на пазара, изготвена на база месечна 
справка-декларация за пуснати на пазара батерии и акумулатори в електронен формат 
съгласно чл. 12 от Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на 
продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово 
разпространени отпадъци. 

(2) Информацията по ал. 1 се подава в информационната система, поддържана 
от ИАОС, като задължително се посочва и начинът на изпълнение на задълженията, 
както и заплатената продуктова такса от лицата, които плащат в ПУДООС. 

(3) Изпълнителният директор на ПУДООС предоставя на изпълнителния 
директор на ИАОС информация за всяко лице съгласно приложение № 8 за 
количеството батерии и акумулатори: 

1. за което лицето е заплатило продуктова такса; 
2. за което е възстановена заплатената продуктова такса. 
(4) Организациите по оползотворяване на негодните за употреба батерии и 

акумулатори (НУБА) предоставят на изпълнителния директор на ИАОС информация за 
всяко лице - член на организацията, съгласно приложение № 8, количествата батерии и 
акумулатори: 

1. пуснати на пазара;  



2. изнесени и/или изпратени от територията на страната към територията на 
друга държава - членка на ЕО, от пуснатите на пазара. 

(5) Директорът на Агенция "Митници" предоставя на изпълнителния директор 
на ИАОС информация относно количествата внесени и изнесени от страната батерии и 
акумулатори (в килограми) във формат, предварително съгласуван с Агенция 
"Митници". 

(6) Изпълнителният директор на Националната агенция за приходите (НАП) 
предоставя на изпълнителния директор на ИАОС информация относно количествата 
въведени на територията на страната от друга държава - членка на ЕО, и изпратени от 
територията на страната към територията на друга държава - членка на ЕО, батерии и 
акумулатори (в килограми), както и за пуснатите на пазара във формат, предварително 
съгласуван с НАП. 

(7) Информацията по ал. 1 и ал. 3 - 6 се предоставя за текущата година за 
следните периоди:  

1. 1 януари - 31 март; 
2. 1 април - 30 юни; 
3. 1 юли - 30 септември; 
4. 1 октомври - 31 декември. 
(8) Информацията по ал. 1 и ал. 3 - 6 се предоставя в 20-дневен срок от 

изтичането на съответния период по ал. 7. 
(9) В 10-дневен срок от получаване на информацията по ал. 1 и ал. 3 - 6 

изпълнителният директор на ИАОС обобщава количествата за съответния период по ал. 
7 и осигурява достъп до информацията по подходящ начин." 

16. Член 49 се изменя така: 
"Чл. 49. Ежегодно до 31 октомври на текущата година председателят на 

Националния статистически институт (НСИ) представя на изпълнителния директор на 
ИАОС данни за количеството на пуснатите на пазара батерии и акумулатори в страната 
през предходната година в килограми по предварително зададен формат от 
изпълнителния директор на ИАОС, съгласуван с председателя на НСИ." 

17. В чл. 50 се създава ал. 3: 
"(3) Ежегодно до 31 март председателят на Комисията за защита на 

потребителите предоставя на изпълнителния директор на ИАОС информация за 
осъществения контрол за съответствието на пусканите на пазара батерии и акумулатори 
с изискванията на чл. 4, 5, чл. 57, ал. 4 и раздел II на глава втора." 

18. Член 51 се изменя така: 
"Чл. 51. Ежегодно до 31 март организациите по оползотворяване и лицата, 

които пускат на пазара батерии и акумулатори, изпълняващи задълженията си 
индивидуално, представят на изпълнителния директор на ИАОС обобщена информация 
от документите по Регламент (ЕО) № 1013/2006 относно количеството изпратени от 
територията на страната към територията на друга държава - членка на ЕО, и/или 
изнесени през предходната година отпадъци от негодни за употреба батерии и 
акумулатори." 

19. В чл. 52: 
а) в ал. 1 след думата "доклад" се добавя "за предходната година"; 
б) създава се ал. 4: 
"(4) За изготвяне на доклада по ал. 1 изпълнителният директор на ИАОС 

използва данните от одиторските доклади, изготвени по реда на глава осма." 



20. В чл. 54 ал. 1 се изменя така: 
"(1) Изпълнителният директор на ИАОС със съдействието на председателя на 

НСИ и изпълнителния директор на ПУДООС изготвя и въвежда в действие компютърна 
информационна система за отчитане и контрол на прилагането на наредбата." 

21. В чл. 55: 
а) в ал. 1 след думата "осигурява" се добавя "при поискване"; 
б) в ал. 2 думите "до 31 януари, но" се заличават. 
22. Член 56 се отменя. 
23. В чл. 57 ал. 4 се изменя така: 
"(4) Лицата, извършващи продажба на крайните потребители, са длъжни да 

поставят на видно място в търговските обекти табели, съдържащи информация за: 
1. възможностите и начина за обратно приемане в търговския обект на негодни 

за употреба батерии и акумулатори; 
2. другите налични места за предаване на негодни за употреба батерии и 

акумулатори; 
3. значението на обозначенията по чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 2." 
24. В чл. 58: 
а) в ал. 1 думите "15 февруари" се заменят с "31 март"; 
б) в ал. 3, т. 1, буква "г" думите "чл. 48, ал. 2" се заменят с "чл. 48, ал. 1" , а в т. 

2, буква "г" думите "чл. 48, ал. 2" се заменят с "чл. 48, ал. 4"; 
в) в ал. 3, т. 1, буква "б" и т. 2, буква "б" думите " - митническите декларации, 

разрешенията за изнасяне на отпадъци по чл. 72 ЗУО и документите за превоз по чл. 84, 
т. 12 ЗУО" се заменят с "и/или изпращането им от територията на страната към 
територията на друга държава - членка на ЕО"; 

г) в ал. 8, т. 1 и 2 думите "митническите декларации" се заменят с "документите, 
удостоверяващи изпращането на негодните за употреба батерии и акумулатори от 
територията на страната към територията на друга държава - членка на ЕО, 

и/или износа им". 
25. В чл. 59 се правят следните изменения: 
а) в ал. 1 думите "10 март" се заменят с "30 април"; 
б) в ал. 2 думите "10 март" се заменят с "5 май". 
26. Създава се чл. 63: 
"Чл. 63. Кметът на общината контролира изпълнението на задълженията във 

връзка със сключените договори по чл. 27, ал. 2 и 3." 
27. В чл. 27, ал. 2, т. 2, буква "б", чл. 37, ал. 2 и 3, чл. 38, чл. 45, ал. 3, чл. 50, ал. 

1, чл. 51, чл. 52, ал. 1, т. 2, чл. 58, ал. 1 и чл. 59, ал. 1, т. 2 думите "които изпълняват" се 
заменят с "изпълняващи", а в чл. 37, ал. 1 думата "които" се заменя с "и". 

28. Навсякъде в наредбата думите "производителите и/или вносителите на" се 
заменят с "лицата, които пускат на пазара", в чл. 12, ал. 7 думите "производители и 
вносители" се заменят с "лица, които пускат на пазара батерии и акумулатори" и в чл. 
45, ал. 2, т. 2 думите "производител и/или вносител на" се заменят с "лице, което пуска 
на пазара". 

29. Наименованието "Допълнителна разпоредба" се заменя с "Допълнителни 
разпоредби" и в тях се правят следните изменения и допълнения: 

а) в т. 4 след думите "малка, кръгла" се добавя "портативна"; 
б) точка 7 се изменя така: 
"7. "Индустриална батерия или акумулатор" е батерия или акумулатор, 



използвани за промишлени или други професионални приложения, като например в 
търговски и обществени сгради, за резервно захранване или задвижваща сила, в 
електрически превозни средства и др."; 

в) точка 14 се изменя така: 
"14. "Пускане на пазара на батерии или акумулатори" е първото предоставяне 

на разположение на друго лице, безплатно или срещу заплащане, на батерии и 
акумулатори с цел те да бъдат разпространени или използвани на територията на 
Република България, както и внасянето и въвеждането на територията на Република 
България на батерии и акумулатори от дадено лице за негова собствена търговска, 
производствена или професионална дейност."; 

г) точки 17 и 18 се изменят така: 
"17. "Производител на батерии и акумулатори" е физическо или юридическо 

лице, което независимо от начина на продажба, включително чрез средства за продажба 
от разстояние в съответствие с чл. 48, ал. 1 от Закона за защита на потребителите, 
произвежда и пуска на пазара батерии и акумулатори или се представя за производител, 
като поставя върху продуктите, опаковката им или върху техническата или търговската 
документация за тях своето име или фирма, свой производствен или друг отличителен 
знак.  

18. "Вносител на батерии и акумулатори" е всяко физическо или юридическо 
лице, което внася батерии и акумулатори на митническата територия на Република 
България като част от своята търговска или професионална дейност с цел продуктите да 
бъдат разпространени на територията на страната и/или използвани като част от 
търговска, производствена или професионална дейност."; 

д) в т. 19 думата "продажба" се заменя с "пускане на пазара"; 
е) създават се т. 20 и 21: 
"20. "Лице, което въвежда батерии и акумулатори от друга държава - членка на 

ЕО" е всяко физическо или юридическо лице, което въвежда батерии и акумулатори на 
територията на Република България като част от своята търговска или професионална 
дейност с цел продуктите да бъдат разпространени на територията на страната и/или 
използвани като част от търговска, производствена или професионална дейност. 

 
21. "Лице, което пуска на пазара батерии и акумулатори" е всяко физическо или 

юридическо лице по смисъла на т. 17, 18 и 20."; 
ж) създава се § 1а: 
"§ 1а. Наредбата въвежда изискванията на Директива 91/157/ЕЕС за батериите и 

акумулаторите, съдържащи определени опасни вещества, изменена и допълнена с 
Директива на Комисията 93/86/ЕЕС за адаптиране към техническия прогрес на 
Директива 91/157/ЕЕС и Директива 98/101/ЕС за адаптиране към техническия прогрес 
на Директива 91/157/ЕЕС." 

30. В заключителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения: 
а) навсякъде след думите "се събират" се добавя "не по-малко от"; 
б) в т. 3 думите "10 грама" се заменят с "3 грама"; 
в) в т. 4 думите "15 грама" се заменят с "5 грама"; 
г) в т. 5 думите "20 грама" се заменят с "10 грама"; 
д) създава се § 11: 
"§ 11. Член 48, ал. 3, 4 и 6 влизат в сила от 1 юли 2008 г." 
31. Приложение № 5 към чл. 46, ал. 2 се изменя така: 



"Приложение № 5 към чл. 46, ал. 2 

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ПЛОЩАДКИ ЗА СЪБИРАНЕ И ВРЕМЕННО СЪХРАНЯВАНЕ НА НЕГОДНИ ЗА 
УПОТРЕБА БАТЕРИИ И АКУМУЛАТОРИ (НУБА) ЗА .................. Г. 

  
I. ДАННИ ЗА ЮРИДИЧЕСКОТО ЛИЦЕ: 
ИМЕ ................... 
ЕИК по БУЛСТАТ ................... 

(при промяна се посочват и предишното/старото име, и БУЛСТАТ) 
Документ по чл. 12 ЗУО ................... 

(попълват се № на документа, дата на издаване и от кого е издаден) 
Персонал ....................... (брой наети) 
Местонахождение на площадката: 
Община: ................................................... Населено място: .................................. ЕКАТТЕ:........................... 
Адрес на площадката: ................... 
  
II. КОЛИЧЕСТВО НА СЪБРАНИТЕ НУБА: 
Вид на  Код на  Описание  Наличност  Общо  Събрани Общо количество  Наличност 
НУБА отпадъка на отпадъка на НУБА  количество  без елект- предадени НУБА  на НУБА  

      към 1.I на  събрани  ролит през отчетната  към 31.XII на  
      отчетната  НУБА през  (тона) година отчетната 
      година отчетната   (тона) година 
      (тона) година     (тона) 
        (тона)       
    

пор-   
та-   
тив-   
ни   

    
    

ав-   
то-   



мо-   
бил-   
ни   

    
    

ин-   
дус-   
триал   
ни   

    
Забележки: 
Колона 1 - попълва се кодът на НУБА като отпадък съгласно приложение № 1 към Наредба № 3 от 2004 г. за 

класификация на отпадъците. 
Колона 2 - посочва се типът на НУБА, например оловно-кисели, никел-кадмиеви, литиево-йонни, никел-метал 

хидридни и т. н. 
Колона 5 - попълва се само за автомобилни и индустриални. 

III. ПРОИЗХОД НА ПРИЕТИТЕ НЕГОДНИ ЗА УПОТРЕБА БАТЕРИИ И АКУМУЛАТОРИ (НУБА): 
№ Физическо/ Код на  Описание  Количество (тона) 
  юридическо лице отпадъка на отпадъка   
  име ЕИК по     портативни автомобилни индустриални 
    БУЛСТАТ           
                
                
                
                
                
                

Забележки: 
Информацията за НУБА, получени директно от физически лица, се записва на един ред, като в колона 2 се записва 

"физически лица". 
Колона 4 - попълва се кодът на НУБА като отпадък съгласно приложение № 1 към Наредба № 3 от 2004 г. за 



класификация на отпадъците. 
Колона 5 - посочва се типът на НУБА, например оловно-кисели, никел-кадмиеви, литиево-йонни, никел-метал 

хидридни и т. н. 
 
IV. ПРЕДАДЕНИ ЗА ТРЕТИРАНЕ НУБА: 

Вид на  Код на  Описание  Количество Предадени на: 
НУБА отпадъка на отпадъка (тона)   

        име ЕИК по Номер на 
          БУЛСТАТ документ по 
            чл. 12 ЗУО 
    

пор-   
та-   
тив-   
ни   

    
    

ав-   
то-   
мо-   
бил-   
ни   

    
    

ин-   
дус-   
триал   
ни   

    
Забележки: 
Колона 1 - попълва се кодът на НУБА като отпадък съгласно приложение № 1 към Наредба № 3 от 2004 г. 



за класификация на отпадъците. 
Колона 2 - посочва се типът на НУБА, например оловно-кисели, никел-кадмиеви, литиево-йонни, никел-
метал хидридни и т.н. 
Колона 4 - записва се името на юридическото лице, на което са предадени НУБА, или името на страната, 
когато се предават за износ и/или изпращане. 
Колона 5 - записва се ЕИК по БУЛСТАТ на юридическото лице, на което са предадени НУБА, а когато се 
предават за износ и/или изпращане, колоната не се попълва. 
Други бележки: .......... 
.......... 
РИОСВ: ......................................................    
Дата: ...........................................................  Дата: ............................................................  
Проверил: ..................................................    
(име, подпис)   
Изготвил: ...................................................    
(име, подпис)   
Директор: ...................................................  Ръководител: ................................................  
(име, подпис, печат) (име, подпис, печат)" 

32. Приложение № 6 се изменя така: 
"Приложение № 6 към чл. 46, ал. 4 

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА СЪОРЪЖЕНИЯТА ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО ТРЕТИРАНЕ НА НЕГОДНИ ЗА 
УПОТРЕБА БАТЕРИИ И АКУМУЛАТОРИ (НУБА) ЗА ............ Г. 

I. ДАННИ ЗА ЮРИДИЧЕСКОТО ЛИЦЕ: 
Име........................................................................................................................ ЕИК по БУЛСТАТ ............... 

(при промяна се посочват и предишното/старото име, и БУЛСТАТ) 
Документ по чл. 12 ЗУО ................................................................................................................................... 

(попълват се № на документа, дата на издаване и от кого е издаден) 
Персонал ....................... (брой наети) 
Местонахождение на съоръжението: 
Община: ......................................... Населено място: ...................................... ЕКАТТЕ: ............................... 
Адрес: ...................................................................................................................................................................... 
  
II. КОЛИЧЕСТВО НА ПРИЕТИТЕ НЕГОДНИ ЗА УПОТРЕБА БАТЕРИИ И АКУМУЛАТОРИ: 



Вид на  Код на  Описание  Наличност  Общо  Приети Количество Наличност 
НУБА отпадъка на отпадъка на НУБА  количество  без елект- предварително на НУБА  

      към 1.I на  приети  ролит третирани към 31.XII на  
      отчетната  НУБА през  (тона) НУБА отчетната 
      година отчетната   (тона) година 
      (тона) година     (тона) 
        (тона)       
    

пор-   
та-   
тив-   
ни   

    
    

ав-   
то-   
мо-   
бил-   
ни   

    
    

ин-   
дус-   
триал   
ни   

    
Забележки: 
Колона 1 - попълва се кодът на НУБА като отпадък съгласно приложение № 1 към Наредба № 3 от 2004 г. за 

класификация на отпадъците. 
Колона 2 - посочва се типът на НУБА, например оловно-кисели, никел-кадмиеви, литиево-йонни, никел-метал 

хидридни и т.н. 
Колона 5 - попълва се само за автомобилни и индустриални. 
 



III. ПРОИЗХОД НА ПРИЕТИТЕ НЕГОДНИ ЗА УПОТРЕБА БАТЕРИИ И АКУМУЛАТОРИ: 

№ Оператори на площадки Код на  Описание  Количество (тона) 
  за временно съхраняване/ отпадъка на отпадъка   
  други юридически       
  лица/физически лица       
  име ЕИК по     портативни автомобилни индустриални 
    БУЛСТАТ           
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                



                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                

Забележки:  
Описват се всички оператори на площадки за временно съхранение или физически и други юридически лица, от 

които са получени НУБА директно в съоръжението за предварително третиране. Информацията за НУБА, получени 
директно от физически лица, се записва на един ред, като в колона 2 се записва "физически лица". Когато НУБА са 
получени директно от юридически лица, при чиято дейност се образуват НУБА, в колона 2 се записва "генератор" и името 
му, а в колона 3 - ЕИК по БУЛСТАТ. 

Колона 4 - попълва се кодът на НУБА като отпадък съгласно приложение № 1 към Наредба № 3 от 2004 г. за 
класификация на отпадъците. 

Колона 5 - посочва се типът на НУБА, например оловно-кисели, никел-кадмиеви, литиево-йонни, никел-метал 
хидридни и т. н.  

 
IV. ПРЕДАДЕНИ ЗА ПОСЛЕДВАЩО ТРЕТИРАНЕ ПОЛУЧЕНИ ОТПАДЪЦИ ПРИ ПРЕДВАРИТЕЛНО 

ТРЕТИРАНЕ НА НЕГОДНИ ЗА УПОТРЕБА БАТЕРИИ И АКУМУЛАТОРИ: 

Таблица № 1 - Оловни акумулаторни батерии (16 06 01*)
Отпадъци, получени при предварително Предадени на: Налични 
третиране на оловно-кисели НУБА   към 31.XII на 

    отчетната 
Вид Код на  Налич- Общо  коли- име ЕИК по  номер на година 

  отпадъка ни към  количество чество   БУЛСТАТ документ (тона) 
    1.I на  образувано        по чл. 12   
    отчет- от предва-       ЗУО   



    ната  рителното           
    година третиране           
      на НУБА           
    (тона) (тона) (тона)         

      
      
      
Олово     
      
Оксидно-     
сулфатна     
фракция     
      
      
      
Полипропилен     
      
      
      
Други пластмаси     
      
      
      
Електролит     
      
      
Други     
(посочете)     

Забележки: 
Колона 2 - попълва се кодът на НУБА като отпадък съгласно приложение № 1 към Наредба № 3 от 2004 г. за 

класификация на отпадъците. 
Колона 6 - записва се името на юридическото лице, на което се предават, или името на страната, когато се 

предават за износ и/или изпращане. 



Колона 7 - записва се ЕИК по БУЛСТАТ на юридическото лице, на което се предава, а когато се предават за износ 
и/или изпращане, колоната не се попълва. 

Таблица № 2 - Ni-Cd батерии (16 06 02*)
Отпадъци, получени при предварително Предадени на: Налични 
третиране на никел-кадмиеви НУБА   към 31.XII на 

    отчетната 
Вид Код на  Налич- Общо  коли- име ЕИК по  номер на година 

  отпадъка ни към  количество чество   БУЛСТАТ документ (тона) 
    1.I на  образувано        по чл. 12   
    отчет- от предва-       ЗУО   
    ната  рителното           
    година третиране           
      на НУБА           
    (тона) (тона) (тона)         

      
      
      
Кадмий     
      
      
      
Никел     
      
      
      
Стомана     
      
      
      
Пластмаси     
      



      
      
Хартия     
      
      
      
Битум     
      
      
Калиева     
основа     
      
      
      
Желязо     
      
      
Метало-     
керамика     
      
      
Други ...................      
(посочете)     

Забележки: 
Колона 2 - попълва се кодът на НУБА като отпадък съгласно приложение № 1 към Наредба № 3 от 2004 г. за 

класификация на отпадъците. 
Колона 6 - записва се името на юридическото лице, на което се предават, или името на страната, когато се 

предават за износ и/или изпращане. 
Колона 7 - записва се ЕИК по БУЛСТАТ на юридическото лице, на което се предава, а когато се предават за износ 

и/или изпращане, колоната не се попълва. 

Таблица № 3 - ДРУГИ НЕГОДНИ ЗА УПОТРЕБА БАТЕРИИ И АКУМУЛАТОРИ



Код на  Наимено- Отпадъци, получени при предва- Предадени на: Налични  
отпадъка вание и  рително третиране    към 31.XII  

  описание  на НУБА   на отчет- 
  на отпа-     ната  
  дъка хими- налични  общо  коли- име ЕИК по  номер  година  
    чен към 1.I  количество чество    БУЛСТАТ на доку- (тона) 
    състав на отчет- образувано  (тона)     мент по   
      ната година от предва-       чл. 12   
      (тона) рителното        ЗУО   
        третиране           
        на НУБА           
        (тона)           
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    



                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    

Забележки: 
Колона 1 - попълва се кодът на НУБА като отпадък съгласно приложение № 1 към Наредба № 3 от 2004 г. за 

класификация на отпадъците. 
Колона 2 - попълва се наименованието на НУБА като отпадък съгласно приложение № 1 към Наредба № 3 от 2004 

г. за класификация на отпадъците и се посочва типът им, например оловно-кисели, никел-кадмиеви, литиево-йонни, никел-
метал хидридни и т. н. 

Колона 3 - посочва се химичният състав на отпадъка, който се получава при предварителното третиране, например 
литий, манган, цинк, пластмаси, електролит и т. н. 

Колона 8 - записва се името на юридическото лице, на което се предават, или името на страната, когато се 
предават за износ и/или изпращане. 

Колона 9 - записва се ЕИК по БУЛСТАТ на юридическото лице, на което се предава, а когато се предават за износ 
и/или изпращане, колоната не се попълва. 

Други бележки: 
............... 
............... 
РИОСВ: ..........................................................    
Дата: ...............................................................  Дата:............................................................  
Проверил: .......................................................  Изготвил:....................................................  

(име, подпис) (име, подпис) 
Директор: ........................................................  Ръководител: ............................................  

(име, подпис, печат) (име, подпис, печат)" 



33. Приложение № 7 към чл. 47, ал. 1 се изменя така: 
"Приложение № 7 към чл. 47, ал. 1 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЕРИОД ОТ ..................... ДО ......................  
ЗА ............................ Г. 

за събраните негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА) 
  

1. ДАННИ ЗА ЮРИДИЧЕСКОТО ЛИЦЕ: 
Име .................................................................................... ЕИК по БУЛСТАТ ...................................................... 

(при промяна се посочват и предишното/старото име, и БУЛСТАТ) 
Документ по чл. 12 ЗУО......................................................................................................................................... 

(попълват се № на документа, дата на издаване и от кого е издаден) 
2. ПЛОЩАДКА ЗА СЪБИРАНЕ И ВРЕМЕННО СЪХРАНЯВАНЕ: 
Община ....................................... Населено място ..................................................ЕКАТТЕ ......................................... 
Адрес .......................................................................................................................................................................... 
Вид на НУБА Код на  Налични Приети през отчетния период от: Предадени Налични  

  отпадъка към нача- (кг) през  в края на 
    лото на    отчетния  отчетния  
    отчетния общо образу- образувани други  други  период период  
    период  коли- вани при  при предва- юриди- площадки  (кг) (кг) 
    (кг) чество разком- рително  чески  за съби-     
        плектуване третиране  лица,  ране и      
        на излезли на излязло извърш- временно     
        от употреба от употреба ващи  съхраня-     
        моторни  електронно дейности ване на     
        превозни  и електри- по съби- НУБА     
        средства  ческо обо- ране и на юриди-     
        (ИУМПС) рудване  временно  ческото     
          (ИУЕЕО) съхраня- лице,     
            ване на  подаващо     
            НУБА инфор-     
              мацията     

портативни                   



                    
                    

автомобилни                   
                    
                    

индустриални                   
                    
                    
Забележка. В колона 1 се попълва кодът на НУБА като отпадък съгласно приложение № 1 към Наредба № 3 от 

2004 г. за класификация на отпадъците. 

Дата: ..........................  Ръководител:........................................................ 
  (име, подпис и печат)" 

34. Приложение № 8 към чл. 48, ал. 3 се изменя така: 
"Приложение № 8 към чл. 48, ал. 3 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БАТЕРИИ И АКУМУЛАТОРИ 
ЗА ПЕРИОД ОТ ..................... ДО ......................  

ЗА ......................... Г. 
  

ПОДАВА СЕ ОТ: 
  

    ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ  
      
    ИНДИВИДУАЛНО ИЗПЪЛНЯВАЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯТА СИ ЛИЦЕ 
      
    ПУДООС 

Таблица № 1
ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ БАТЕРИИ И  Количество на батериите и акумулаторите, 

  АКУМУЛАТОРИ пуснати на пазара на Република България 
Име ЕИК по БУЛСТАТ вид химичен състав брой кг 

            



            
            

Забележки: 
Колона 1 - попълва се името на юридическото лице, което пуска на пазара батерии и акумулатори. 
Колона 2 - попълва се ЕИК по БУЛСТАТ на юридическото лице, което пуска на пазара батерии и акумулатори. 
Колона 3 - попълва се видът на батериите и акумулаторите съгласно определенията по § 1, т. 1, 7 и 12 от 

допълнителните разпоредби - портативни, автомобилни или индустриални. 
Колона 4 - попълва се химичният състав на батериите и акумулаторите съгласно приложение № 4 към Наредбата 

за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват 
масово разпространени отпадъци. 

Таблица № 2
ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ БАТЕРИИ И  Количество на батериите и акумулатори 

  АКУМУЛАТОРИ   
Име ЕИК по БУЛСТАТ вид химичен състав брой кг 

            
            
            

Забележки: 
Колона 1 - попълва се името на на юридическото лице, което изнася/изпраща батериите и акумулаторите. 
Колона 2 - попълва се ЕИК по БУЛСТАТ на юридическото лице, което изнася/изпраща батериите и 

акумулаторите. 
Колона 3 - попълва се видът на батериите и акумулаторите съгласно определенията по § 1, т. 1, 7 и 12 от 

допълнителните разпоредби - портативни, автомобилни или индустриални. 
Колона 4 - попълва се химичният състав на батериите и акумулаторите съгласно приложение № 4 към Наредбата 

за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват 
масово разпространени отпадъци. 

Колони 5 и 6 - попълва се количеството на батериите и акумулаторите, за което е възстановена продуктовата такса 
от ПУДООС или са изнесени от територията на Република България, и/или са изпратени към територията на друга държава 
- членка на ЕО, от пуснатите на пазара в страната. 

Дата: ..........................  Ръководител:........................................................ 



  (име, подпис и печат)" 



§ 5. В Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на отработени 
масла и отпадъчни нефтопродукти, приета с Постановление № 230 на Министерския 
съвет от 2005 г. (ДВ, бр. 90 от 2005 г.), се правят следните изменения и допълнения: 

1. В чл. 10: 
а) досегашният текст става ал. 1; 
б) създава се ал. 2: 
"(2) Средствата от продуктова такса за масла, набрани по реда на чл. 36, ал. 1 

ЗУО, се разходват от Предприятието за управление на дейностите по опазване на 
околната среда (ПУДООС) за събиране, транспортиране, временно съхраняване, 
оползотворяване и обезвреждане на отработени масла, както и за информационни 
кампании, контрол и други дейности, свързани с управление на масла и нефтопродукти, 
и отпадъците от тях в съответствие с Правилника за устройството и дейността на 
Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ДВ, бр. 3 от 
2003 г.)." 

2. Член 16 се изменя така: 
"Чл. 16. Отработените масла и отпадъчните нефтопродукти, образувани в 

резултат на разкомплектоването на излезлите от употреба моторни превозни средства 
(ИУМПС) съгласно Наредбата за изискванията за третиране на отпадъци от моторни 
превозни средства, приета с Постановление № 311 на Министерския съвет от 2004 г. 
(ДВ, бр. 104 от 2004 г.): 

1. се предават за оползотворяване и/или обезвреждане на лицата по чл. 4, ал. 1; 
2. се зачитат за изпълнение на целите по чл. 21, ал. 3 от Наредбата за 

изискванията за третиране на отпадъци от моторни превозни средства при тяхното 
регенериране и/или оползотворяване, като разходите са за сметка на лицата, пускащи на 
пазара МПС." 

3. В чл. 40: 
а) в ал. 1 думата "събиране" и запетаята след нея се заличават; 
б) алинея 2 се изменя така: 
"(2) Лицата по ал. 1, които извършват смяна на масла, в резултат на което се 

образуват отработени масла и отпадъчни нефтопродукти, прилагат към годишните 
отчети по ал. 1 справка за закупените от тях свежи масла за отчетната година." 

4. Член 41 се изменя така: 
"Чл. 41. (1) В срок до 20 февруари на текущата година лицата, които извършват 

дейности по оползотворяване на отработени масла, изготвят информация за 
количествата оползотворени отработени масла съгласно приложение № 1. 

(2) Лицата, които извършват дейности по събиране на отработени масла, 
предоставят на изпълнителния директор на ИАОС съгласно сроковете по чл. 43, ал. 3 
информация за количествата събрани отработени масла съгласно приложение № 2 в 15-
дневен срок от изтичането на съответния период. 

(3) В срок до 20 февруари на текущата година лицата, които извършват 
дейности по оползотворяване чрез регенериране на отработени масла, освен 
информацията по ал. 1 изготвят и справка за количествата оползотворени отработени 
масла чрез регенериране по приложение № 3. 

(4) Информацията по ал. 1 - 3 се предоставя на изпълнителния директор на 
Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) на хартиен и магнитен носител. 

(5) В 10-дневен срок от получаване на информацията по ал. 2 изпълнителният 
директор на ИАОС обобщава данните за количеството на събраните отработени масла 



през съответния период и осигурява достъп до информацията по подходящ начин. 
(6) Информацията по ал. 2 не се изготвя от лицата, извършващи временно 

съхраняване на отработени масла на площадки, разположени при мястото на 
образуването им. 

(7) В информацията по ал. 1, 2 и 3 не се включва информация за 
оползотворените и регенерираните отработени масла, въведени на територията на 
Република България от друга държава - членка на Европейската общност (ЕО), и/или 
внесени по реда на Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета 
относно превоз на отпадъци. 

(8) Към информацията по ал. 2 се предоставят и списъци на лицата, 
извършващи дейности по оползотворяване и/или обезвреждане, на които се предават 
отработени масла и отпадъчни нефтопродукти със съответните кодове и количества, 
както и на лицата, от които се приемат отработени масла и отпадъчни нефтопродукти 
със съответните кодове и количества. 

(9) Към информацията по ал. 1 се предоставят и списъци на лицата, от които 
приемат отработени масла и отпадъчни нефтопродукти със съответните кодове и 
количества за всяко лице. 

(10) Към информацията по ал. 1 лицата, които имат сключен договор с 
организация по оползотворяване и/или с лица, индивидуално изпълняващи 
задълженията си за изпълнение на целите по оползотворяване на отработени масла, 
подават и списък с лицата, чиито задължения са изпълнили, със съответните 
количества." 

5. Член 42 се изменя така: 
"Чл. 42. (1) Лицата, които пускат на пазара масла, предоставят информация за 

количествата, пуснати от тях на пазара, изготвена на база месечна справка-декларация 
по чл. 15 от Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова 
такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени 
отпадъци, в електронен формат. 

(2) Информацията по ал. 1 се подава в информационната система, поддържана 
от ИАОС, като задължително се посочват и начинът на изпълнение на задълженията на 
лицата по чл. 11, ал. 4 ЗУО, и размерът на заплатената продуктова такса от лицата, 
които плащат в ПУДООС. 

(3) Изпълнителният директор на ПУДООС предоставя на изпълнителния 
директор на ИАОС за всяко лице съгласно приложение № 4 информация за 
количеството масла: 

1. за което лицата са заплатили продуктова такса; 
2. за което е възстановена платената продуктова такса. 
(4) Организациите по оползотворяване на масла предоставят на изпълнителния 

директор на ИАОС за всяко лице - член на организацията съгласно приложение № 4, 
информация за количеството масла: 

1. пуснато на пазара; 
2. изнесеното и/или изведеното от пуснатото на пазара. 
(5) Лицата, които извършват дейности по транспортиране на отработени масла, 

предоставят информация в електронен формат за количествата транспортирани 
отработени масла, изготвена на базата на приложение № 5 към Наредба № 9 от 2004 г. 
за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, 
както и реда за водене на публичния регистър на издадените разрешения, 



регистрационните документи и на закритите обекти и дейности. 
(6) Данните по ал. 5 се предоставят в информационната система, поддържана от 

ИАОС, в реално време." 
6. Член 43 се изменя така: 
"Чл. 43. (1) Директорът на Агенция "Митници" предоставя на изпълнителния 

директор на ИАОС информация относно количествата внесени и изнесени от страната 
масла (в килограми) във формат, предварително съгласуван с Агенция "Митници". 

(2) Изпълнителният директор на Националната агенция за приходите (НАП) 
предоставя на изпълнителния директор на ИАОС информация относно количествата 
масла (в килограми), въведени на територията на страната от друга държава - членка на 
ЕО, и изпратени от територията на страната към територията на друга държава - членка 
на ЕО, както и за произведените във формат, предварително съгласуван с НАП. 

(3) Информацията по ал. 1 и 2 и чл. 42, ал. 1, 3 и 4 се предоставя за текущата 
година за следните периоди:  

1. 1 януари - 31 март; 
2. 1 април - 30 юни; 
3. 1 юли - 30 септември; 
4. 1 октомври - 31 декември. 
(4) Информацията по ал. 3 се предоставя в 20-дневен срок от изтичането на 

съответния период на хартиен и магнитен носител. 
(5) В 10-дневен срок от получаване на информацията по ал. 1 и 2 и чл. 42, ал. 1, 

3 и 4 изпълнителният директор на ИАОС обобщава данните за количествата на 
пуснатите на пазара в Република България масла през съответния период по ал. 3 и 
осигурява достъп до информацията по подходящ начин." 

7. Член 44 се изменя така: 
"Чл. 44. Ежегодно до 31 ноември на текущата година председателят на 

Националния статистически институт (НСИ) предоставя на изпълнителния директор на 
ИАОС данни за предходната година за: 

1. количествата масла ( в килограми), пуснати на пазара; 
2. количествата масла (в килограми), въведени на територията на Република 

България от друга държава - членка на ЕО, и/или внесени от държава извън ЕО; 
3. количествата масла (в килограми), изпратени от територията на Република 

България към друга държава - членка на ЕО, и/или изнесени към държава извън ЕО. 
(2) Данните по ал. 1 се предоставят във формат, предварително зададен от 

изпълнителния директор на ИАОС, съгласуван с НСИ." 
8. В чл. 45: 
а) алинея 3 се изменя така: 
"(3) Ежегодно до 31 март изпълнителният директор на ПУДООС представя на 

изпълнителния директор на ИАОС информация за предходната година за предприетите 
мерки за организиране на събирането, оползотворяването и/или обезвреждането на 
отработените масла."; 

б) създават се ал. 4, 5 и 6: 
"(4) Изпълнителният директор на ПУДООС предоставя на изпълнителния 

директор на ИАОС до 20 януари на текущата година копие от заявленията за 
възстановяване на внесена продуктова такса за масла по приложение № 19 към чл. 19, 
ал. 2, т. 4 от Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова 
такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени 



отпадъци - на лицата, на които е възстановена продуктовата такса за предходната 
календарна година, както и списък на лицата, заплатили продуктова такса за масла. 

(5) Изпълнителният директор на Националната агенция за приходите 
предоставя на председателя на НСИ до 31 март на текущата година данни за 
предходната година за въведените на територията на страната количества от страни - 
членки на ЕО, както и за изпратените количества към териториите на други страни - 
членки на ЕО. 

(6) Ежегодно до 31 март изпълнителният директор на Агенция "Митници" 
предоставя на председателя на НСИ информация за количествата внесени и изнесени от 
страната масла за предходната календарна година по ред и във формат, определени 
съвместно с председателя на НСИ." 

9. В чл. 47 се създава ал. 5: 
"(5) За изготвяне на доклада по ал. 1 изпълнителният директор на ИАОС 

използва данните от одиторските доклади, изготвени по реда на глава седма." 
10. В чл. 51 се създава ал. 7: 
"(7) Лицата, които транспортират отработени масла и отпадъчни 

нефтопродукти, посочват в програмите по ал. 1 лицата, на които предават отработените 
масла и отпадъчните нефтопродукти, приети от лицата, при чиято дейност се образуват 
и/или се събират отработени масла и отпадъчни нефтопродукти." 

11. В чл. 52: 
а) в ал. 1 думите "15 февруари" се заменят с "31 март"; 
б) създава се ал. 7: 
"(7) Информацията по ал. 3, т. 1, буква "г" и т. 2, буква "г" се осигурява от 

организацията по оползотворяване на отработени масла или от лицата, които пускат на 
пазара масла, които изпълняват задълженията си индивидуално." 

12. В чл. 53: 
а) в ал. 1 думите "10 март" се заменят с "30 април"; 
б) в ал. 3 думите "10 март" се заменят с "5 май". 
13. В чл. 30, ал. 1, 3, 4 и 6 и чл. 32, ал. 1 след думите "отработени масла" се 

добавя "и/или отпадъчни нефтопродукти". 
14. В § 1 от допълнителната разпоредба се правят следните изменения и 

допълнения: 
а) точка 3 се изменя така: 
"3. "Вносител на масла" е физическо или юридическо лице, което внася масла 

на митническата територия на Република България като част от своята търговска или 
професионална дейност с цел продуктите да бъдат разпространени на територията на 
страната и/или използвани като част от търговска, производствена или професионална 
дейност."; 

б) точка 15 се изменя така: 
"15. "Производител на масла" е физическо или юридическо лице, което 

независимо от начина на продажба, включително чрез средства за продажба от 
разстояние, в съответствие с чл. 48, ал. 1 от Закона за защита на потребителите за 
договорите, сключвани от разстояние, произвежда и пуска на пазара масла или се 
представя за производител, като поставя върху опаковката или етикета им техническата 
или търговската информация за тях от свое име или фирма свой производствен или друг 
отличителен знак.";  

в) точка 17 се изменя така: 



"17. "Пускане на пазара на масла" е първото предоставяне на масла на 
разположение на друго лице срещу заплащане или безплатно като част от търговска или 
професионална дейност с цел продуктът да бъде разпространен на територията на 
Република България и/или използван като част от търговска, производствена или 
професионална дейност."; 

г) създават се т. 22 и 23: 
"22. "Лице, което въвежда масла от друга държава - членка на ЕО" е физическо 

или юридическо лице, което въвежда масла на територията на Република България като 
част от своята търговска или професионална дейност с цел продуктите да бъдат 
разпространени на територията на страната и/или използвани като част от търговска, 
производствена или професионална дейност. 

23. "Лице, което пуска на пазара масла" е физическо или юридическо лице, 
което е производител и/или вносител и/или лице, което въвежда на територията на 
страната от територията на друга държава - членка на ЕО, и предоставя масла на друго 
лице срещу заплащане или безплатно, и/или ги използва като част от търговска, 
производствена или професионална дейност с цел продуктите да бъдат разпространени 
или използвани на територията на Република България."; 

д) създава се § 1а: 
"§ 1а. Наредбата въвежда изискванията на Директива 75/439/ЕЕО за 

обезвреждане на отработени масла, изменена с Директива 87/101/ЕЕО и Директива 
91/692/ЕЕО за стандартизиране и рационализиране на докладите по прилагането на 
определени директиви в областта на околната среда." 

15. В § 2 от заключителните разпоредби се правят следните изменения и 
допълнения: 

а) в т. 3 думите "не по-малко от 40 на сто" се заменят с "не по-малко от 25 на 
сто"; 

 
б) създават се т. 4 - 7: 
"4. от 1 януари 2009 г. се оползотворяват отработени масла в количество не по-

малко от 30 на сто от пуснатите на пазара масла; 
5. от 1 януари 2010 г. се оползотворяват отработени масла в количество не по-

малко от 35 на сто от пуснатите на пазара масла; 
6. от 1 януари 2011 г. се оползотворяват отработени масла в количество не по-

малко от 40 на сто от пуснатите на пазара масла; 
7. от 1 януари 2012 г. и за всяка следваща календарна година се оползотворяват 

отработени масла в количество не по-малко от 40 на сто от пуснатите на пазара масла."; 
в) създава се § 5: 
"§ 5. Член 41, ал. 2, чл. 42, ал. 1, 3 и 4 и чл. 43, ал. 1 и 2 влизат в сила от 1 юли 

2008 г." 
16. Навсякъде в наредбата думите "производителите и/или вносителите" и 

"производителите и вносителите на масла" се заменят с "лицата, които пускат на пазара 
масла". 

17. Приложение № 3 към чл. 41, ал. 2 става приложение № 1 към чл. 41, ал. 1 и 
се изменя така: 



"Приложение № 1 към чл. 41, ал. 1 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОЛИЧЕСТВАТА ОПОЛЗОТВОРЕНИ ОТРАБОТЕНИ МАСЛА 
ЗА ........................... Г. 

I. ДАННИ ЗА ПРЕДПРИЯТИЕТО: 
Име .......................................................................................................................................................................... 
ЕИК по БУЛСТАТ ................................................................................................................................................. 

(при промяна се посочват и предишното/старото име, и БУЛСТАТ) 
Документ по чл. 12 ЗУО .................................................................................................................................... 

(попълват се № на документа, дата на издаване и от кого е издаден) 
Местонахождение на площадка: 
Община ............................... Населено място .................................................... ЕКАТТЕ ................................... 
Лице за контакти: 
Име: ...................................................................................... длъжност .................................................................. 
телефон:................................................... факс: ..................... e-mail: .................................................................. 
II. КОЛИЧЕСТВО ОПОЛЗОТВОРЕНИ ОТРАБОТЕНИ МАСЛА  

Код на  Наименование Наличност  Получен  Оползотворени Наличност  
отпадъка на отпадъка към 1 януари отпадък        към  

    на отчетната през отчет- чрез чрез изгаряне чрез  31 декем- 
    година ната  регене- с оползотво- други  ври на  
    (тона) година риране ряване на  методи отчетната 
      (тона) (тона) енергия (тона) година 
          (тона)   (тона) 
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                



Забележки:  
Колона 1 - попълва се кодът на отпадъка съгласно приложение № 1 към Наредба № 3 от 2004 г. за класификация на 
отпадъците. 
Колона 2 - попълва се наименованието на отпадъка съгласно приложение № 1 към Наредба № 3 от 2004 г. за класификация 
на отпадъците. 
Дата: ..........................  Ръководител:....................................................................... 
  (име, подпис и печат) 

" 
 
18. Приложение № 2 към чл. 41, ал. 1 става приложение № 2 към чл. 41, ал. 2 и се изменя така: 
"Приложение № 2 към чл. 41, ал. 2 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪБРАНИТЕ ОТРАБОТЕНИ МАСЛА 
ЗА ПЕРИОД ОТ ..................... ДО ......................  

ЗА .................... Г. 
I. ДАННИ ЗА ПРЕДПРИЯТИЕТО: 
Име............................................................................................................................................................................ 
ЕИК по БУЛСТАТ................................................................................................................................................. 

(при промяна се посочват и предишното/старото име, и БУЛСТАТ) 
Документ по чл. 12 ЗУО ................................................................................................................................... 

(попълват се № на документа, дата на издаване и от кого е издаден) 
II. ПЛОЩАДКА ЗА СЪБИРАНЕ И ВРЕМЕННО СЪХРАНЯВАНЕ: 
Община............................... Населено място.................................................. ЕКАТТЕ ..................................... 
Лице за контакти: 
Име:.......................................................................................... длъжност :............................................................ 
телефон: ................................ факс: ................................ e-mail: ......................................................................... 
Отработени масла, приети на площадката за събиране и временно съхраняване 

Код на  Наимено- Налични  Приети през годината от:  Предадени  Налични  
отпадъка вание на  към нача- (тона) през  в края на 

  отпадъка лото на       годината годината 
    годината физически други площадки центрове за (тона) (тона) 
    (тона) и юриди- за временно разкомплек-     
      чески лица, съхраняване  туване на      



      при чиято  на отработени излезли от     
      дейност се масла употреба      
      образуват    моторни     
      отработени   превозни     
      масла   средства      
          (ИУМПС)     
                
                
                
                
                
                

  
Дата: .....................................  Ръководител:................................................................. 
  (име, подпис и печат) 

" 
19. Приложение № 1 към чл. 40, ал. 2 става приложение № 3 към чл. 41, ал. 3 и се изменя така: 
"Приложение № 3 към чл. 41, ал. 3 

СПРАВКА 
за получените продукти в резултат от дейността на инсталация за регенериране на  

отработени масла 
за ........................ г. 

ДАННИ ЗА ПРЕДПРИЯТИЕТО: 
Наименование/фирма ........................................ 
ЕИК по БУЛСТАТ ........................................ 
Община ........................................... Населено място ........................................... ЕКАТТЕ ......................................... 
Документ по чл. 12 ЗУО.......................................................................................................................................... 

(попълват се № на документа, дата на издаване и от кого е издаден) 
Вид на съоръженията ........................................ 

(изброяват се всички съоръжения по видове и капацитет) 
........................................ 
........................................ 



Общо количество регенерирани отработени масла ......................................................... (кг) 
Получени продукти 

Получени продукти  Стандарт за  Количество на Складови наличности  
в резултат на  съответствие реализираните към 31 декември на  
регенерирането   продукти отчетната година 

    (тона) (тона) 
1. Базови масла       

        
        
        
        

2. Други       
        
        
        
        

Дата: 
......................................................
. 

      

Изготвил 
..................................................       

(име, подпис)       
Ръководител: 
...........................................       

(име, подпис, печат)       
" 
20. Приложение № 4 към чл. 42 става приложение № 4 към чл. 42, ал. 3 и се изменя така: 
"Приложение № 4 към чл. 42, ал. 3 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА МАСЛА 
ЗА ПЕРИОД ОТ ..................... ДО ...............................  

ЗА ............... Г. 
ПРЕДОСТАВЯ СЕ ОТ: 



� ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ  
� ПУДООС 

Р А З Д Е Л  I 
(попълва се от организациите по оползотворяване и ПУДООС, като в таблицата се попълват съответно данните на членовете 

и на лицата, заплатили продуктова такса) 
Таблица № 1. Пуснати на пазара масла

      Масла   
№ Име БУЛСТАТ код на маслата  вид на маслата Количество масла, 
      съгласно прило- съгласно прило- пуснати на пазара 
      жение № 5* жение № 5* (кг) 
            
            
            

Общо:           
  

Р А З Д Е Л II 
(попълва се от ПУДООС, когато за съответния период има лица, на които е възстановена платена продуктова такса, и от 

организациите по оползотворяване, когато има изнесени количества масла от нейните членове) 
Таблица № 2. Възстановени продуктови такси на масла

      Масла   
№ Име БУЛСТАТ код на маслата  вид на маслата Количество масла 
      съгласно прило- съгласно прило- (кг) 
      жение № 5* жение № 5*   
            
            
            

Общо:           
* Приложение № 5 към Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след 
употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци. 
Дата: .....................................  Ръководител:....................................................... 
  (име, подпис, печат) 

" 



§ 6. В Наредбата за изискванията за пускане на пазара на електрическо и 
електронно оборудване и третиране и транспортиране на отпадъци от електрическо и 
електронно оборудване, приета с Постановление № 82 на Министерския съвет от 2006 г. 
(обн., ДВ, бр. 36 от 2006 г.; изм., бр. 57 от 2006 г.), се правят следните изменения и 
допълнения: 

1. В чл. 5: 
а) в ал. 1 след думите "приложение № 1" се добавя "както и електрически лампи 

с нажежаема жичка и осветителни тела в домакинствата";  
б) създават се ал. 3 - 6: 
"(3) Лицата, които пускат на пазара ЕЕО, удостоверяват съответствието на ЕЕО, 

пускано от тях на пазара, с изискванията на ал. 1 с удостоверение за съответствие по 
образец съгласно приложение № 3а.  

(4) Удостоверението за съответствие по ал. 3 или копие от него се съхранява от 
лицата, които пускат на пазара ЕЕО, за срок 5 години считано от датата на издаването 
му и се предоставя при поискване от контролните органи. 

(5) Копие от удостоверението за съответствие по ал. 3 се предоставя на 
дистрибуторите на даденото ЕЕО и на лицата, извършващи продажба на крайните 
потребители. 

(6) Дистрибуторите и лицата, извършващи продажба на крайните потребители, 
пускат на пазара ЕЕО, което отговаря на изискванията на ал. 1 и за което притежават 
копие от удостоверението за съответствие по ал. 3." 

2. В чл. 7:  
а) в ал. 2, т. 1 след думата "прикрепване" се добавя "към уреда"; 
б) в ал. 4 след думите "се внася" се добавя "или въвежда на територията на 

Република България от друга държава - членка на Европейската общност (ЕО)", а след 
думите "вносителят му" се добавя "или лицето, което го въвежда". 

3. Член 8 се изменя така: 
"Чл. 8. (1) Лицата, които пускат на пазара ЕЕО, са длъжни да се идентифицират 

еднозначно чрез поставяне върху уреда на четлива, видима и трайна маркировка, 
съдържаща: 

1. наименованието на физическото или юридическото лице и единния му 
идентификационен код по БУЛСТАТ, или 

2. друга подходяща маркировка, която идентифицира еднозначно лицата, които 
пускат на пазара ЕЕО. 

(2) В случай че размерът, функциите или други характеристики на ЕЕО не 
позволяват то да бъде маркирано, маркировката по ал. 1 се поставя чрез отпечатването й 
едновременно върху инструкцията или указанията за употреба и върху гаранционната 
карта. 

(3) Когато не може да се приложи ал. 2, маркировката по ал. 1 се поставя върху 
опаковката или чрез прикрепване към уреда на етикет или табела с маркировката. 

(4) Маркировката по ал. 1 трябва да отговаря на изискванията на чл. 7, ал. 3. 
(5) Лицата по ал. 1, т. 2 предоставят на изпълнителния директор на 

Изпълнителната агенция по околна среда информация за вида на избраната маркировка 
преди пускането на пазара на съответното ЕЕО." 

4. В чл. 9, ал. 1 след думата "инструкциите" се добавя "или указанията". 
5. В чл. 11, ал. 4 думите "всеки отделен производител и вносител на" се заменят 

с "всяко отделно лице, което пуска на пазара", а думата "длъжен" се заменя с "длъжно". 



6. В чл. 11, ал. 5 и чл. 12, ал. 2 думите "всеки производител и вносител на" се 
заменят с "всяко лице, което пуска на пазара". 

7. Член 16 се изменя така: 
"Чл. 16. Изпращането на ИУЕЕО, както и на компоненти, материали и вещества 

от ИУЕЕО от територията на страната към територията на друга държава - членка на 
ЕО, и/или изнасянето им с цел оползотворяване, в т. ч. рециклиране, извършено при 
спазване изискванията на Регламент 1013/2006 за превоз на отпадъци на Европейската 
общност, се зачита за изпълнение на целите по чл. 15." 

8. В чл. 17: 
а) алинея 2 се изменя така:  
"(2) За изпълнение на задължението си по чл. 11, ал. 4 всяко лице, което пуска 

на пазара ЕЕО, събира ИУЕЕО, групирано по следния начин: 
1. големи домакински уреди от категория 1; 
2. малки домакински уреди от категория 2; 
3. информационно и телекомуникационно оборудване от категория 3; 
4. потребителски уреди от категория 4; 
5. осветителни тела от категория 5 с изключение на газоразрядни лампи от т. 6; 
6. газоразрядни лампи;  
7. електрически и електронни инструменти от категория 6 с изключение на 

големи стационарни единици промишлено оборудване; 
8. електрически и електронни играчки, уреди за забавление и спорт от категория 

7; 
9. медицински устройства от категория 8; 
10. уреди за мониторинг и контрол от категория 9; 
11. автомати от категория 10."; 
б) в ал. 3 думите "чл. 38 от Тарифата за таксите за продукти, след употребата на 

които се образуват масово разпространени отпадъци (обн., ДВ, бр. 60 от 1999 г.; изм. и 
доп., бр. 2 и 52 от 2000 г., бр. 98 от 2001 г., бр. 19 от 2004 г.; попр., бр. 24 от 2004 г.; изм. 
и доп., бр. 81 и 104 от 2004 г. и бр. 58 и 90 от 2005 г.)" се заменят с "чл. 1, ал. 5, т. 6 от 
Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за 
продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци"; 

в) създава се ал. 4: 
"(4) Средствата от продуктова такса за ЕЕО, набрани по реда на чл. 36, ал. 1 

ЗУО, се разходват от Предприятието за управление на дейностите по опазване на 
околната среда (ПУДООС) за разделно събиране, транспортиране, временно 
съхраняване, предварително третиране, повторно използване, рециклиране, 
оползотворяване и обезвреждане на ИУЕЕО, както и за информационни кампании, 
контролни дейности и др., свързани с дейности по управление на ЕЕО и ИУЕЕО, в 
съответствие с Правилника за устройството и дейността на Предприятието за 
управление на дейностите по опазване на околната среда (ДВ, бр. 3 от 2003 г.)." 

9. В чл. 19, ал. 1, т. 10 след думите "чл. 6" се добавя "ал. 1 и". 
10. В чл. 22: 
а) в ал. 1, т. 10 след думите "чл. 6" се добавя "ал. 1 и"; 
б) създава се ал. 4: 
"(4) Лицата по чл. 21, ал. 1, които пускат на пазара ЕЕО, предназначено за 

употреба извън бита, могат да сключват с крайните потребители на ЕЕО договори за 
друг начин на финансово обезпечаване на разходите по чл. 21, ал. 2." 



11. В чл. 23, ал. 1, т. 1 думите "Предприятието за управление на дейностите по 
опазване на околната среда (ПУДООС)" се заменят с "ПУДООС". 

12. В чл. 30, ал. 1, т. 1 и 2 след абревиатурата "ИУЕЕО" се добавя "образувано в 
бита". 

13. В чл. 32 се създава ал. 4: 
"(4) Лицата, които пускат на пазара ЕЕО, предназначено за употреба извън 

бита, предоставят на потребителите писмена информация на български език за 
значението на маркировката по чл. 8 и за начина на изпълнение на задълженията си по 
чл 17, ал. 1." 

14. В чл. 33, ал. 2 след думите "газоразрядни лампи" се добавя "и електронно-
лъчеви тръби". 

15. В чл. 37 се създава ал. 3: 
"(3) Дейностите по приложение № 7 се извършват по начин, който не 

възпрепятства пригодността на отделените от предварителното третиране компоненти, 
вещества и материали за последващото им повторно използване, рециклиране и/или 
оползотворяване, както и повторното използване на целите уреди." 

16. В чл. 38, ал. 1 думите "чл. 37 от" се заменят с "чл. 37, както и на". 
17. В чл. 39 думата "цяло" се заличава. 
18. В чл. 43, ал. 2, т. 1 думите "производител и вносител на" се заменят с "лице, 

което пуска на пазара", а думата "изпълняващ" се заменя с "изпълняващо". 
19. В чл. 44 се правят следните изменения и допълнения: 
a) алинея 2 се изменя така: 
"(2) Лицата, извършващи дейности по събиране и временно съхраняване на 

ИУЕЕО, изготвят годишен отчет съгласно образеца по приложение № 8."; 
б) алинеи 4 - 6 се изменят така: 
"(4) Лицата, извършващи дейности по предварително третиране на ИУЕЕО, 

изготвят: 
1. годишен отчет по отпадъците съгласно образеца по приложение № 9; 
2. списък на лицата, извършващи дейности по оползотворяване и/или 

обезвреждане, на които са предадени отпадъците от предварителното третиране на 
ИУЕЕО със съответните кодове и количества за всяко лице, съгласно приложение № 10. 

(5) Отчетите по ал. 2 и 4 се изготвят за предходната година и се предоставят в 
ИАОС до 20 февруари на текущата година. 

(6) В отчетите по ал. 2 и 4 не се включва информация за количеството ИУЕЕО, 
въведено на територията на Република България от друга държава - членка на ЕО, и/или 
внесено за оползотворяване по реда на Регламент 1013/2006/ЕО."; 

в) алинеи 8 и 9 се отменят. 
20. В чл. 45: 
а) в ал. 1 думите "10-дневен" се заменят с "15-дневен", а думите "чл. 46, ал. 1" се 

заменят с "чл. 46, ал. 7"; 
б) в ал. 3 думите "и сумарно от началото на годината до края на съответния 

период" се заличават. 
21. Член 46 се изменя така: 
"Чл. 46. (1) Лицата, които пускат на пазара на Република България ЕЕО, 

предоставят информация за количеството ЕЕО, пуснато от тях на пазара, изготвена на 
база месечна справка-декларация за пуснато на пазара ЕЕО по чл. 16 на Наредбата за 
определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след 



употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци, в електронен 
формат. 

(2) Информацията по ал. 1 се подава в информационната система, поддържана 
от ИАОС, като задължително се посочва и начинът на изпълнение на задълженията и 
заплатената продуктова такса от лицата, които плащат в ПУДООС. 

(3) Изпълнителният директор на ПУДООС предоставя на изпълнителния 
директор на ИАОС за всяко лице съгласно приложение № 12 информация за 
количеството ЕЕО: 

1. за което лицата са заплатили продуктова такса; 
2. за което е възстановена платената продуктова такса. 
(4) Организациите по оползотворяване на ИУЕЕО предоставят на 

изпълнителния директор на ИАОС за всяко лице - член на организацията, съгласно 
приложение № 12 количеството ЕЕО: 

1. пуснато на пазара; 
2. изнесеното и/или изведеното от пуснатото на пазара. 
(5) Директорът на Агенция "Митници" предоставя на изпълнителния директор 

на ИАОС информация относно количествата внесено и изнесено от страната ЕЕО (в 
килограми) във формат, предварително съгласуван с АМ. 

(6) Изпълнителният директор на Националната агенция за приходите (НАП) 
предоставя на изпълнителния директор на ИАОС информация относно количествата 
ЕЕО (в килограми), въведено на територията на страната от друга държава - членка на 
ЕО, и изпратено от територията на страната към територията на друга държава - членка 
на ЕО, както и за произведените във формат, предварително съгласуван с НАП. 

(7) Информацията по ал. 1, т. 3 - 6 се предоставя за текущата година за следните 
периоди: 

1. 1 януари - 31 март; 
2. 1 април - 30 юни; 
3. 1 юли - 30 септември; 
4. 1 октомври - 31 декември. 
(8) Информацията по ал. 1, т. 3 - 6 се предоставя в 20-дневен срок от изтичането 

на съответния период по ал. 7. 
(9) В 10-дневен срок от получаване на информацията по ал. 1, т. 3 - 6 

изпълнителният директор на ИАОС обобщава количествата по ал. 7 през съответния 
период и осигурява достъп до информацията по подходящ начин." 

22. Член 47 се изменя така: 
"Чл. 47. (1) Ежегодно до 31 октомври председателят на Националния 

статистически институт (НСИ) предоставя на изпълнителния директор на ИАОС данни 
за пуснатото на пазара ЕЕО от производителите в страната през предходната 
календарна година, както и за внесеното, въведеното на територията на страната от 
друга държава - членка на ЕО, изпратеното от територията на страната към територията 
на друга държава - членка на ЕО, и изнесеното от страната ЕЕО (в килограми) по 
предварително зададен формат от изпълнителния директор на ИАОС, съгласуван с 
НСИ. 

(2) Ежегодно до 31 март председателят на Държавната агенция за метрологичен 
и технически надзор и председателят на Комисията за защита на потребителите 
предоставят на изпълнителния директор на ИАОС информация за осъществения 
контрол за съответствието на пусканото на пазара ЕЕО с изискванията на чл. 5, 7 и 8." 



23. Член 49 се изменя така: 
"Чл. 49. Ежегодно до 31 март организациите по оползотворяване и лицата, 

които пускат на пазара ЕЕО, изпълняващи задълженията си индивидуално, предоставят 
на изпълнителния директор на ИАОС обобщена информация от документите по 
Регламент 1013/2006 за превоз на отпадъци на Европейската общност относно 
количеството отпадъци от ИУЕЕО, изпратено от територията на страната към 
територията на друга държава - членка на ЕО, и/или изнесено през предходната година, 
по предварително зададен формат от изпълнителния директор на ИАОС." 

24. В чл. 50: 
а) в ал. 1 след думата "доклад" се добавя "за предходната година"; 
б) създава се ал. 5: 
"(5) За изготвяне на доклада по ал. 1 изпълнителният директор на ИАОС 

използва данните от одиторските доклади, изготвени по реда на глава осма." 
25. В чл. 52 ал. 1 се изменя така: 
"(1) Изпълнителният директор на ИАОС със съдействието на председателя на 

НСИ и изпълнителния директор на ПУДООС изготвя и въвежда в действие компютърна 
информационна система за отчитане и контрол на прилагането на наредбата." 

26. В чл. 54, ал. 1 думите "чл. 44, ал. 8 и 9" се заличават. 
27. В чл. 56: 
а) в ал. 1 думата "начислената" се заменя с "определената" и накрая се поставя 

запетая и се добавя "както и заключение за това, дали изпълняват задълженията си по 
тази наредба и по ЗУО"; 

б) в ал. 3: 
аа) точка 1 се изменя така: 
"1. първичните счетоводни документи, удостоверяващи количеството пуснато 

на пазара ЕЕО, както и съответствието им с вътрешнофирмената спецификация и 
месечната справка-декларация по чл. 16 от Наредбата за определяне на реда и размера 
за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват 
масово разпространени отпадъци;" 

бб) точка 8 се изменя така: 
"8. документите, удостоверяващи изпращането от територията на страната към 

територията на друга държава - членка на ЕО, и/или износа на ИУЕЕО, както и на 
материали, компоненти и вещества от ИУЕЕО през предходната календарна година;" 

вв) точка 9 се отменя; 
гг) точки 11 и 12 се отменят; 
дд) точка 14 се изменя така: 
"14. документите, удостоверяващи изпращането от територията на Република 

България към друга държава - членка на ЕО, и/или износа през предходната календарна 
година на компоненти, материали и вещества от предварителното третиране на 
ИУЕЕО." 

в) в ал. 4: 
аа) в т. 2 думата "начислената" се заменя с "определената"; 
бб) точка 3 се изменя така: 
"3. правилното определяне на продуктовата такса за предходната година, като в 

случаите, когато таксата е неправилно определена - разликата до правилния размер;" 
г) в ал. 5: 
аа) точка 1 се изменя така: 



"1. първичните счетоводни документи, удостоверяващи количеството пуснато 
на пазара ЕЕО от членовете на организацията по оползотворяване, както и 
съответствието им с вътрешнофирмената спецификация и месечната справка-
декларация по чл. 16 от Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на 
продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово 
разпространени отпадъци;" 

бб) точка 8 се изменя така: 
"8. документите, удостоверяващи изпращането от територията на страната към 

територията на друга държава - членка на ЕО, и/или износа на ИУЕЕО, както и на 
материали, компоненти и вещества от ИУЕЕО през предходната календарна година;" 

вв) точка 9 се отменя; 
гг) точки 12 и 13 се отменят; 
дд) точка 15 се изменя така: 
"15. документите, удостоверяващи изпращането от територията на Република 

България към друга държава - членка на ЕО, и/или износа през предходната календарна 
година на компоненти, материали и вещества от предварителното третиране на 
ИУЕЕО."; 

д) в ал. 6: 
аа) в т. 2 думата "начислената" се заменя с "определената"; 
бб) точка 3 се изменя така: 
"3. правилното определяне на продуктовата такса за предходната година, като в 

случаите, когато таксата е неправилно определена - разликата до правилния размер;" 
е) в ал. 7 думата "начислената" се заменя с "определената"; 
ж) създават се ал. 10 и 11: 
"(10) За изготвянето на доклада по ал. 1 регистрираният одитор използва и 

информацията по чл. 45, ал. 3 относно количеството ИУЕЕО, събрано през предходната 
година в страната от ЕЕО, предназначено за употреба извън бита, и информацията по 
чл. 46, ал. 9 относно количеството пуснато на пазара в Република България ЕЕО през 
предходната година. 

(11) Информацията по ал. 10 се осигурява от организацията по оползотворяване 
на 

ИУЕЕО или от лицата, които пускат на пазара ЕЕО, изпълняващи задълженията 
си индивидуално." 

28. В чл. 61 думите "на чл. 7 от Закона за техническите изисквания към 
продуктите, както и на нормативните актове по прилагането му" се заменят с "в 
наредбите по чл. 7 от Закона за техническите изисквания към продуктите". 

29. В чл. 7, ал. 1, чл. 9, ал. 1 и 2, чл. 11, ал. 1, 2 и 4, чл. 12, ал. 1, чл. 14, ал. 3 и 5, 
чл. 15, ал. 1, чл. 17, ал. 1, чл. 18, ал. 1 и 3, чл. 19, ал. 1, т. 8 и ал. 2, чл. 20, ал. 4, чл. 21, ал. 
1, 2 и 3, чл. 23, ал. 1, т. 1, т. 2, буква "б" и ал. 3, чл. 26, ал. 1 и 2, чл. 27, ал. 1, чл. 30, ал. 2, 
чл. 31, чл. 43, ал. 1, 5 и 6, чл. 48, ал. 1, 2 и 3, чл. 55, ал. 1, чл. 56, ал. 1 и ал. 6, т. 4 думите 
"производителите и вносителите на" се заменят с "лицата, които пускат на пазара". 

30. Наименованието "Допълнителна разпоредба" се заменя с "Допълнителни 
разпоредби" и в тях се правят следните изменения и допълнения: 

а) точка 1 се изменя така: 
"1. "Вносител на електрическо и електронно оборудване" е всяко физическо или 

юридическо лице, което внася ЕЕО на митническата територия на Република България 
като част от своята търговска или професионална дейност, включително чрез средства 



за продажба от разстояние и в съответствие с чл. 48, ал. 1 от Закона за защита на 
потребителите, с цел продуктите да бъдат разпространени на територията на страната 
и/или използвани като част от търговска, производствена или професионална дейност."; 

б) в т. 2 думата "светодиоди" се заличава; 
в) в т. 19 думата "продава" се замества с "пуска на пазара"; 
г) точка 20 се изменя така: 
"20. "Пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване" е първото 

предоставяне на ЕЕО на разположение на друго лице, безплатно или срещу заплащане, 
с цел то да бъде разпространено и/или използвано на територията на Република 
България, както и внасянето и въвеждането на територията на Република България на 
ЕЕО от дадено лице за негова собствена търговска, производствена или професионална 
дейност.";  

д) създават се т. 22 - 26: 
"22. "Лице, което въвежда електрическо и електронно оборудване от друга 

държава - членка на ЕО" е всяко физическо или юридическо лице, което въвежда ЕЕО 
на митническата територия на Република България като част от своята търговска или 
професионална дейност с цел продуктите да бъдат разпространени на територията на 
страната и/или използвани като част от търговска, производствена или професионална 
дейност. 

23. "Лице, което пуска на пазара ЕЕО" е всяко физическо или юридическо лице 
по смисъла на т. 1, 19 и 22. 

24. "Електрическо и електронно оборудване, предназначено за употреба извън 
бита" е електрическо и електронно оборудване, предназначено за извършване на 
търговска или професионална дейност.  

25. "Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване извън бита" е 
ИУЕЕО, образувано в резултат от търговската или професионалната дейност на 
физическите или юридическите лица. 

26. "Големи стационарни единици промишлено оборудване" са машини или 
системи, попадащи в категория 6 по приложение № 2, които се състоят от оборудване, 
завършени продукти и/или компоненти, всеки от които е предназначен за употреба само 
в промишлени условия, инсталиран е неподвижно на точно определено място в 
индустриална сграда или помещение за изпълнение на специфични функции." 

е) създава се § 1а: 
"§ 1а. Наредбата въвежда изискванията на Директива 2002/96/ЕС за излязлото 

от употреба електрическо и електронно оборудване, изменена с Директива 2003/108/ЕС 
и Директива 2002/95/ЕС за ограничаване употребата на определени опасни вещества в 
електрическото и електронното оборудване." 

31. В преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения и 
допълнения: 

а) в § 2, т. 1, 2 и 3 след думите "се събират" се добавя "не по-малко от"; 
б) създават се § 12 и 13: 
"§ 12. Точка 29 от приложение № 3 към чл. 5, ал. 2 се прилага до 1 юли 2007 г. 
§ 13. В чл. 46 ал. 3, 4 и 6 влизат в сила от 1 юли 2008 г." 
32. В приложение № 2 към чл. 3, ал. 2 се правят следните изменения и 

допълнения: 
а) в т. 3.1.1 думите "Големи компютри" се заменят с "Големи машини за 

обработване на информация (сървъри от висок клас)"; 



б) в т. 3.1.2 думите "Миникомпютри" се заменят с "Малки машини за 
обработване на информация (сървъри от среден клас)"; 

в) точка 5 се изменя така:  
"5. Осветителни тела: 
5.1. Газоразрядни лампи 
5.1.1. Прави луминесцентни лампи  
5.1.2. Компактни луминесцентни лампи 
5.1.3. Газоразрядни лампи с висок интензитет, включително натриеви лампи с 

високо налягане и металхалогенни лампи 
5.1.4. Натриеви лампи с ниско налягане 
5.2. Осветителни тела за луминесцентни лампи с изключение на осветителните 

тела в домакинствата 
5.3. Други осветителни тела или уреди за разпръскване или контролиране на 

светлина с изключение на електрически лампи с нажежаема жичка". 
33. В приложение № 3 към чл. 5, ал. 2 се правят следните изменения и 

допълнения: 
а) в наименованието след думите "шествалентен хром" се добавя 

"полибромирани бифенили (ПББ) или полибромирани дифенилетери (ПБДЕ)";  
б) в т. 7: 
аа) в буква "а" думите "т.е. оловно-калаена припойна сплав, съдържаща повече 

от 85 % олово" се заменят с "в т.ч. оловосъдържащи сплави със съдържание на олово 85 
% масови или повече"; 

бб) в буква "б" думите "(например дискови устройства, дискови масиви, 
устройства с магнитна лента и др. за автоматично управление); това изключение важи 
до 2010 г." се заменят с "оборудване за инфраструктура на мрежи за превключване, 
изпращане на сигнали, пренос на данни, както и за управление на мрежи за 
телекомуникацията;" 

вв) буква "в" се отменя; 
в) в т. 8 пред думите "Кадмиево покритие" се добавя "Кадмий и неговите 

съединения в електрически контакти (контактори) и"; 
г) създават се т. 10 - 33: 
"10. Дека БДЕ в полимерни приложения. 
11. Олово в оловно-бронзови черупкови лагери и лагерни втулки. 
12. Олово, използвано в съвместими системи с ел. контактни щифтове 

(куплунги). 
13. Олово като материал за покритие при пръстенообразни топлопроводими 

модули от типа c-ring. 
14. Олово и кадмий в оптично и филтърно стъкло. 
15. Олово в припой, състоящ се от повече от два елемента за свързване между 

контактни щифтове (изводи) и корпуса на микропроцесорите със съдържание на олово, 
повече от 80 и по-малко от 85 масови %.  

16. Олово в припой за създаване на надеждна електрическа връзка между 
полупроводниковия чип и носача в корпусите на интегрални схеми от типа Flip Chip. 

17. Олово в прави лампи с нажежаема жичка със силикатно покритие на 
тръбите. 

18. Оловни халиди като агент на излъчване в газоразрядни лампи с висок 
интензитет, използвани в професионалните уреди за отпечатване и размножаване чрез 



ксерокопиране, микрофилми, офсетов печат, и др. подобни методи за графично 
репродуциране.  

19. Олово като активатор във флуоресцентен прах (в количество, по-малко или 
равно на 1 % масов олово) във: 

а) газоразрядни лампи, използвани като лампи за получаване на тен, които 
съдържат фосфорни съединения, като например BaSi2O5:Pb; 

б) лампи със специално предназначение за всякакъв вид уреди за 
диазографичен, полутонов, промишлен и текстилен печат, литография, уреди за 
привличане и улавяне на насекоми, уреди за фотохимични и физиотерапевтични 
процеси с лечебна цел, които съдържат фосфорни съединения, като например (Sr,Ba) 
2MgSi2O7:Pb. 

20. Олово с PbBiSn-Hg и PbInSn-Hg в специфични точно определени смеси като 
основна амалгама и с PbSn-Hg като спомагателна амалгама във висококомпактни 
енергоспестяващи лампи (ESL). 

21. Оловен оксид в стъкло, използвано за свързване на преден и заден слой на 
плоски флуоресцентни лампи, използвани за дисплеи с течни кристали. 

22. Олово и кадмий в печатарски мастила за нанасяне на емайлови покрития и 
глазури върху боросиликатно стъкло. 

23. Олово като онечистване в RIG(RIG - редкоземни железни гранати) 
Фарадееви ротатори, използвани в нишкови оптични комуникационни системи. 

24. Олово в окончания на "fine-pitch" компоненти, различни от конектори, с 
"pitch" от 0,65 мм или по-малко, с NiFe оловна рамка и олово в повърхности на "fine-
pitch" компоненти, различни от конектори, с "pitch"от 0,65 мм или по-малко, с медно-
оловна рамка. 

25. Олово в припой за запояване към машинно пробитите отвори на дискови и 
плоскостни матрични керамични многослойни кондензатори. 

26. Оловен оксид в плазменодисплейни панели (PDP) и дисплеи с повърхностно 
проводящи електронни емитери (SED), използван в структурни елементи, предимно в 
предния и заден стъклен диелектричен слой, шинния електрод, черната полоса, 
изводния електрод, бариерните ребра, херметизиращи уплътнения и уплътняващия 
пръстен, както и в пастите за отпечатване. 

27. Оловен оксид в стъкления корпус на BLB("Black Light Blue" - черно-
светлосини) лампи. 

28. Оловни сплави като припой за преобразуватели, използвани във 
високомощни високоговорители (предназначени за няколкочасова работа при 
акустични нива с мощност от 125 dB и по-висока). 

29. Шествалентен хром в покрития за защита от корозия на небоядисани 
метални корпуси и "fasteners" и защитни устройства (екрани) от електромагнитни 
лъчения в оборудване, попадащо в категория 3 на наредбата (ИТ и телекомуникационно 
оборудване) (изключението се дава до 1 юли 2007 г.). 

30. Олово в кристално стъкло по приложение № 1, категории 1, 2, 3 и 4 на 
наредбата, отнасящо се за кристално стъкло. 

31. Сплави на кадмия под формата на електрически/механични спойки на 
електрически проводници, разположени директно върху звуковата намотка в 
преобразувателите, използвани в мощните високоговорители с нива на звуковото 
налягане от 100 dB и повече. 

32. Олово в материалите на спойките на плоските луминесцентни лампи (които 



например се използват в течнокристалните екрани, в декоративното и промишленото 
осветление). 

33. Оловен оксид в стъклоприпоя, използван за направата на прозоречни 
модули за аргонови и криптонови газоразрядни тръби за лазери." 

34. Създава се приложение № 3а към чл. 5, ал. 3:  



"Приложение № 3а към чл. 5, ал. 3 

Удостоверение за съответствие с изискванията на чл. 5, ал. 3 от Наредбата за изискванията за пускане 
на пазара на електрическо и електронно оборудване и третиране и транспортиране на отпадъци от електрическо и 

електронно оборудване 
  

№ ......................................................... от .................................................... г. 
лице, което пуска на пазара ЕЕО ........................................ 
..................................................................................................................................................................................................................., 

(наименование, БУЛСТАТ, данъчен №) 
представляван от .................................................................................................................................  

(име и фамилия, длъжност) 
седалище на ф.л./ю.л. ...........................................................................................................................  

(адрес по съдебната регистрация, телефон и факс) 
  
  

УДОСТОВЕРЯВАМ, ЧЕ: 
  
Електрическото и електронното оборудване  
........................................ 
........................................ 
(идентификация на произведеното ЕЕО - № по ред, вид, търговска марка, наименование/модел (1), други идентификационни 

данни за ЕЕО) 
........................................ 
........................................ 
........................................ 

(идентификация на внесеното/въведеното ЕЕО - № по ред, вид, търговска марка, наименование/модел (1), други 
идентификационни данни за ЕЕО, № и дата на документа, с който е внесено/въведено ЕЕО ) 

отговаря на изискванията на чл. 5, ал. 1 от Наредбата за изискванията за пускане на пазара на електрическо и електронно 
оборудване и третиране и транспортиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване. 
  
........................................ 



  
Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно Закона за управление на отпадъците. 
.................................................................................................  .................................................................................................  
(място и дата на издаване) (подпис и печат на лицето, което пуска на 
  пазара ЕЕО) 
Декларирам, че ми е известна отговорността, (подпис и печат на лицето, което пуска на  
която нося за попълване на неверни данни по пазара ЕЕО) 
чл. 313 от Наказателния кодекс.   
Забележки: 
1. № по ред, вид, търговска марка, наименование/модел - попълват се съгласно данните от колони 1, 2, 3 и 4 от 
вътрешнофирмената спецификация от приложение № 17 към чл. 16, т. 1 от Наредбата за определяне на реда и размера за 
заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци. 
2. За всеки модел ЕЕО съгласно номенклатурната листа/каталога на производителя/вносителя се изготвя отделна 
декларация. 

" 
 
 
35. Приложение № 8 към чл. 44, ал. 2 се изменя така:  
"Приложение № 8 към чл. 44, ал. 2 

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ПЛОЩАДКИ ЗА СЪБИРАНЕ И ВРЕМЕННО СЪХРАНЯВАНЕ НА ИЗЛЯЗЛО ОТ УПОТРЕБА 
ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ (ИУЕЕО) 

ЗА .......................... г. 
I. ДАННИ ЗА ЮРИДИЧЕСКОТО ЛИЦЕ: 
Наименование............................................................................................................................................................. 
ЕИК по БУЛСТАТ....................................................................................................................................................... 

(при промяна се посочват и предишното/старото наименование, и ЕИК по БУЛСТАТ) 
Документ по чл. 12 ЗУО........................................................................................................................................ 

(попълва се № на документа, дата и орган на издаване) 
Персонал ....................... (брой наети) 
Местонахождение на съоръжението: 
Адрес: ........................................................................................................................................................................... 
Община: ................................ Населено място: ................................................... ЕКАТТЕ:................................... 



Телефон за контакти:.......................................................... Лице за контакти:....................................................... 
Е-mail:.................................................................  
  
II. КОЛИЧЕСТВО НА СЪБРАНОТО ИЗЛЯЗЛО ОТ УПОТРЕБА ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ: 
Код на Група Произход Марки- Наличност  Общо ко-  Количество ИУЕЕО предадено Наличност  
отпа- съгласно   ровка на ИУЕЕО  личество     на ИУЕЕО  
дъка чл. 17,      към 1 януари събрано  общо в т.ч. за към 31 декем- 

  ал. 2     на отчетна- ИУЕЕО (тонове) повторно ври на отчет- 
        та година през от-   използване ната  
        (тонове) четната   като цял година 
          година   уред    
          (тонове)   (тонове)   
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

Забележки:  
Колона 1 - попълва се кодът на отпадъка съгласно приложение № 1 към Наредба № 3 от 2004 г. за класификация на 
отпадъците. 
Колона 3 - попълва се: 01 - от бита; 02 - извън бита. 
Колона 4 - попълва се: 03 - маркирано; 04 - немаркирано. 
  
III. КОЛИЧЕСТВО НА ПРИЕТОТО/ПРЕДАДЕНОТО ИЗЛЯЗЛО ОТ УПОТРЕБА ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО 
ОБОРУДВАНЕ: 
  Име на  ЕИК по Документ по Код на Група Произ- Марки- Количество  

  физическото/ БУЛСТА
Т чл. 12 ЗУО отпа- съгласно ход ровка ИУЕЕО 

  юридическо-     дъка чл. 17,      (тонове) 



  то лице       ал. 2       
Прието                 
                  
                  
Предадено                 
                  
Забележки: 
Информацията за ИУЕЕО, получено директно от физически лица, се записва на един ред, като в колона 1 се записва 
"физически лица", а колона 2 не се попълва. 
Колона 6 - попълва се: 01 - от бита; 02 - извън бита. 
Колона 7 - попълва се: 03 - маркирано; 04 - немаркирано. 
Други бележки: ........................................ 
Дата: ........................................ 
Изготвил:.........................................................  
(име, подпис)  
Ръководител:...................................................  
(име, подпис, печат) 

" 
36. Приложение № 9 към чл. 44, ал. 4 става приложение № 9 към чл. 44, ал. 4, т. 1 и се изменя така:  
"Приложение № 9 към чл. 44, ал. 4, т. 1 

ГОДИШЕН ОТЧЕТ  
ЗА СЪОРЪЖЕНИЯТА ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО ТРЕТИРАНЕ НА ИЗЛЯЗЛО ОТ УПОТРЕБА ЕЛЕКТРИЧЕСКО И 

ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ  
ЗА ........................... г. 

I. ДАННИ ЗА ЮРИДИЧЕСКОТО ЛИЦЕ: 
Име ........................................ 
ЕИК по БУЛСТАТ ........................................ 

(при промяна се посочват и предишното/старото име, и ЕИК по БУЛСТАТ) 
Документ по чл. 12 ЗУО ........................................ 

(попълва се № на документа, дата на издаване и от кого е издаден) 
Персонал ................................................................. (брой наети) 
Местонахождение на съоръжението: 



Община: ..............................Населено място: ................................ЕКАТТЕ: ........................................ 
Телефон за контакти:................................................ Лице за контакти: ........................................ 
Е-mail:.................................................. 
  
II. ОБЩО КОЛИЧЕСТВО ИУЕЕО:  

Код Група  Про- Мар- Налич- Общо ко- Общо Общо Отпадъци, получени от Наличност 
на от- съгласно из- ки- ност на личество коли- коли- предварителното на ИУЕЕО 
падъ- чл. 17, ход ров- ИУЕЕО прието  чество чество третиране към 31 де- 
ка ал. 2   ка към  ИУЕЕО преда- предва- предаде-  наличност кември  
        1 януари през от- дено рително но коли- в края на  на отчет-  
        на отчет- четната за пов-  трети- чество отчетния  ната  

        ната 
годи- година торно  рани (тонове) период  година  

        на  (тонове) използ- (тонове)   (тонове) (тонове) 
        (тонове)   ване ка-         
            то цял         
            уред          
            (тонове)         
                      
                      
                      

Забележки: 
Колона 1 - попълва се кодът на отпадъка съгласно приложение № 1 към Наредба № 3 от 2004 г. за класификация на 
отпадъците. 
Колона 3 - попълва се: 01 - за произход от бита; 02 - за произход извън бита. 
Колона 4 - попълва се: 03 - за маркирано; 04 - за немаркирано. 
  
III. ПРОИЗХОД НА ПРИЕТОТО ИУЕЕО: 

Оператори на площадки за Код на  Група  Марки- Количество на отпадъка 
временно съхраняване отпадъка съгласно  ровка (тонове) 

(други юридически лица/ чл. 17, ал. 2       
физически лица)         

име ЕИК по документ        от бита извън бита 



  БУЛСТАТ съгласно           
    чл. 12 ЗУО           
                
                
                

Забележки: 
Колона 4 - попълва се кодът на ИУЕЕО съгласно приложение № 1 към Наредба № 3 от 2004 г. за класификация на 
отпадъците. 
Колона 5 - попълва се: 03 - за маркирано; 04 - за немаркирано. 
  
IV. ОТПАДЪЦИ, ПОЛУЧЕНИ ОТ ПРЕДВАРИТЕЛНО ТРЕТИРАНЕ НА ИУЕЕО: 
Група Отпадъци, образувани от Предадени на съоръжения Наличност  

съгласно предварителното третиране за третиране или за  към 31 де- 
чл. 17,    повторно използване кември  
ал. 2 код на описание  наличност общо  количество  вид  на отчет-  

  отпадъка на отпа- към 1 януари получено  предадено третиране ната година 
    дъка на отчетна- количество  (тонове)   (тонове) 
      та година от предва-       
      (тонове) рителното       
        третиране       
        (тонове)       
                
                
                
                

Забележки:  
Колона 2 - попълва се кодът на компонента, получен от ИУЕЕО, съгласно приложение № 1 към Наредба № 3 от 2004 г. за 
класификация на отпадъците. 
Колона 3 - посочват се материалите и компонентите, получени/образувани от предварителното третиране (черни метали, 
цветни метали, хартия, пластмаса, стъкло и др.). 
Колона 7 - попълва се: транспортиране, рециклиране, оползотворяване, различно от рециклирането, повторно използване, 
обезвреждане, износ, изпращане от територията на страната за друга страна - членка на ЕС. 
  



V. ОТПАДЪЦИ, ПРЕДАДЕНИ ЗА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ, В Т.Ч. ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ И ПОВТОРНО ИЗПОЛЗВАНЕ: 
Предадени на съоръжения за За рециклиране и повторно За оползотворяване,  
третиране или за повторно използвано ИУЕЕО различно от рециклиране  

използване   и повторно използвано 
група код на количество кг % кг % 

съгласно отпадъка предадено         
чл. 17, ал. 2   (кг)         

              
              
              

  
Заедно с това приложение се попълва и предоставя приложение № 10 - формат на списъци 
Други бележки: .......................................  
Дата: .........................................................  
Изготвил: .................................................  
(име, подпис) 
Ръководител: ...........................................  
(име, подпис и печат) 

" 
37. Приложение № 10 към чл. 44, ал. 8 става приложение № 10 към чл. 44, ал. 4, т. 2 и се изменя така: 
"Приложение № 10 към чл. 44, ал. 4, т. 2 

СПИСЪК НА ЛИЦАТА, НА КОИТО СА ПРЕДАДЕНИ ОТПАДЪЦИ ОТ ПРЕДВАРИТЕЛНОТО ТРЕТИРАНЕ НА ИУЕЕО 
Име ЕИК по Документ Код на Вид на Количество компоненти, предадени за:  

  БУЛСТАТ съгласно отпадъка компо- оползотворяване обез- 
    чл. 12 ЗУО   нента рецик- повторно друг вид  вреж- 
          лиране използ- оползо- дане 
          (тонове) ване творяване (тонове) 
            (тонове) (тонове)   
                  
                  
                  
                  



                  
                  
                  

" 
38. Приложение № 11 към чл. 45, ал. 1 се изменя така:  
"Приложение № 11 към чл. 45, ал. 1 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЕРИОДА  
ОТ ..................... ДО ......................  

ЗА ................... г. 
за събраното излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) 

I. ДАННИ ЗА ЮРИДИЧЕСКОТО ЛИЦЕ: 
Наименование ........................................ 
ЕИК по БУЛСТАТ ........................................ 

(при промяна се посочват и предишното/старото наименование, и ЕИК по БУЛСТАТ) 
Документ по чл. 12 ЗУО ........................................ 

(попълва се № на документа, дата и орган на издаване) 
II. ПЛОЩАДКА ЗА СЪБИРАНЕ И ВРЕМЕННО СЪХРАНЯВАНЕ: 
Община: ...........................Населено място: .....................................ЕКАТТЕ: ............... Адрес: ...................... 
Телефон за контакти:............................ Лице за контакти:.........................Е-mail:.............................................. 
Данни за количеството ИУЕЕО, прието на площадката за събиране и временно съхраняване 

Код Група Про-  Мар- Наличност Количество прието ИУЕЕО Общо количество Наличнос
т  

на съг- из- ки- на ИУЕЕО през отчетния период: ИУЕЕО, предадено: на 
ИУЕЕО 

от- ласно  ход ров- към 1 яну- общо от раз- от други за пов- за пред- на дру- към 31 
де- 

па- чл. 17,   ка ари на от- (тоно- комплек- площад- торно  вари- га пло- кември 
дъка ал. 2     четната ве) товано  ки за  използ- телно  щадка  на отчет-

        година   ИУМПС временно ване  трети- за съ- ната  
        (тонове)   (тонове) съхраня- като  ране  биране година 
              ване на  цял  и/или  (тонове) (тонове) 
              ИУЕЕО уред опол-     



              (тонове) (тонове) зотво-     
                  ряване     
                  (тонове)     
                        
                        
                        

Забележки:  
Колона 1 - попълва се кодът на отпадъка съгласно приложение № 1 към Наредба № 3 от 2004 г. за класификация на 
отпадъците. 
Колона 3 - попълва се: 01 - от бита; 02 - извън бита. 
Колона 4 - попълва се: 03 - маркирано; 04 - немаркирано. 
Дата: ..........................  Ръководител: .......................................................... 
  (име, подпис, печат) 

" 
39. Приложение № 12 към чл. 46, ал. 2 става приложение № 12 към чл. 46, ал. 3 и се изменя така:  
"Приложение № 12 към чл. 46, ал. 3 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ 
ЗА ПЕРИОДА ОТ ..................... ДО ......................  

ЗА ........................ г. 
ПРЕДОСТАВЯ СЕ ОТ: 
� ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ  
� ПУДООС 
(маркира се с "Х") 
Анекс 1         

Име БУЛСТАТ Предназначение Група съгласно Количество пуснато на пазара  
      чл. 17, ал. 2 електрическо и електронно 
        оборудване  
        (кг) 
          
          
          
          



Забележки: 
Колона 1 - попълва се името на лицето, пускащо на пазара ЕЕО. 
Колона 2 - попълва се ЕИК по БУЛСТАТ на лицето, пускащо на пазара ЕЕО. 
Колона 3 - попълва се съгласно номенклатурата: 01 - за употреба в бита; 02 - за употреба извън бита. 
  
Анекс 2 

Име БУЛСТАТ Предназначение Група съгласно Количество електрическо и  
      чл. 17, ал. 2 електронно оборудване 
        (кг) 
          
          
          
          

Забележки:  
Колона 1 - попълва се името на лицето, което изнася/изпраща ЕЕО. 
Колона 2 - попълва се ЕИК по БУЛСТАТ на лицето, което изнася/изпраща ЕЕО. 
Колона 3 - попълва се съгласно номенклатурата: 1 - за употреба в бита; 2 - за употреба извън бита. 
Дата: .............................................Ръководител: ............................................... (име, подпис, печат) 

" 
40. Приложение № 13 към чл. 56, ал. 3, т. 13 и ал. 5, т. 14 се изменя така:  
"Приложение № 13 към чл. 56, ал. 3, т. 13 и ал. 5, т. 14 

ОТЧЕТ 
за изпълнение на целите по чл. 11, 12 и 15 съгласно сроковете по § 2 - 6 от преходните и заключителните разпоредби 

за ................г. 
ДАННИ ЗА:  
� организация по оползотворяване  
� лице, изпълняващо задълженията си индивидуално 
(маркира се с "Х") 
Наименование: .............................................................. ЕИК по БУЛСТАТ:.................................................................. 
Данъчен номер: ........................................ 
Седалище и адрес на управление: ........................................ 
телефон: ................................................ факс: ........................................ 



e-mail: ........................................ 
Лице за контакти: 
Име:................................................ Длъжност: ........................................ 
телефон:................................................ факс: ........................................ 
e-mail: ........................................ 
  

Изпълнение на целите за ИУЕЕО от бита по чл. 11 
  
1. Общо количество ЕЕО, пуснато на пазара на Република България ........................................................кг 
2. Количество ЕЕО, пуснато на пазара на Република България от лицето/организацията...................... кг 
3. Пазарен дял на лицето/организацията..................................% 
4. Общо количество на ИУЕЕО, което всички задължени лица трябва да съберат ...................................кг 
5. Количество ИУЕЕО, което лицето/организацията е задължено/задължена да събере ......................... кг 

    Таблица 1
Група съгласно Количество ЕЕО, пуснато на пазара на Количество на събраното ИУЕЕО  
чл. 17, ал. 2 Република България от лицето/ от лицето/ организацията 

  организацията маркирано немаркирано 
  (кг) (кг) (кг) 
        
        
        
        
        
        
        
        

  
Изпълнение на целите за ИУЕЕО извън бита по чл. 12 

    Таблица 2
Група съгласно Количество ЕЕО, пуснато на пазара на Количество на събраното ИУЕЕО  
чл. 17, ал. 2 Република България от лицето/ от лицето/организацията 

  организацията маркирано немаркирано  
  (кг) (кг) (в случай че е събрано)



      (кг) 
        
        
        
        
        
        
        

Изпълнение на целите по чл. 15 
            Таблица 3

ИУЕЕО по Събрано  Предадено за Рециклирани Предадени за Рециклирано  Общо  
категории ИУЕЕО повторно  отпадъци,  повторно  и повторно  оползотворени 

  от лицето/ използване  получени от използване  използвано  материали,  
  организа- като цял уред предварителното материали, ИУЕЕО компоненти  
  цията   третиране на компоненти    и вещества  
      ИУЕЕО и вещества   от ИУЕЕО 
  кг  кг кг кг кг % кг % 
1                 

1 и 10                 
3 и 4                 

2, 5, 6, 7 и 9                 
8                 

5а - газораз-                 
рядни лампи                 

Дата:....................................  Ръководител:......................................................... 
  (име, подпис и печат) 

" 



§ 7. В Наредбата за реда и начина за внасянето, изнасянето и транзита на 
отпадъците и за случаите, в които се изисква банкова гаранция или застраховка, приета 
с Постановление № 298 на Министерския съвет от 2004 г. (ДВ, бр. 102 от 2004 г.), се 
правят следните изменения и допълнения: 

1. Членове 1 - 13 и 15 - 30 се отменят. 
2. Член 31 се изменя така: 
"Чл. 31. (1) Размерът на банковата гаранция или на застраховката по чл. 6 от 

Регламент (ЕО) № 1013/2006 г. се определя за отпадъци от приложения IV и IVА - не 
по-малко от 2000 лв./тон и не по-малко от 200 000 лв./тон.  

(2) Ако заявителят на разрешението извършва многократен превоз на отпадъци 
до или от територията на страната, внесената банкова гаранция или застраховка по 
осъществяване на дейността му по първия превоз може да послужи за гарантиране и на 
следващия превоз, ако той заяви изрично желание за това. В случай че следващият 
превоз изисква по-висок размер на банковата гаранция или застраховка, заявителят 
представя в МОСВ допълнителна банкова гаранция или застраховка." 

3. Член 33 се отменя. 
4. В чл. 34, ал. 1 и 3 се правят следните изменения и допълнения: 
а) в ал. 1 думите "Застраховката по чл. 30" се заменят със "Застраховката по чл. 

31"; 
б) в ал. 3 думите "следва да покрива разходите по чл. 30" се заменят със "следва 

да покрива разходите по чл. 31". 
5. Членове 35 - 40 се отменят. 

§ 8. В Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерството на 
околната среда и водите, приета с Постановление № 253 на Министерския съвет от 2004 
г. (ДВ, бр. 86 от 2004 г.), се правят следните изменения и допълнения: 

1. В чл. 1, ал. 1 т. 7 и 8 се изменят така: 
"7. за внос, трансграничен превоз до Република България и транзит на отпадъци 

на територията на Република България - 350 лв.; 
8. за износ, превоз от Република България към други страни от Общността - 100 

лв.". 
2. В чл. 6 ал. 2 и 3 се изменят така: 
"(2) За преразглеждане на комплексно разрешително в случаите по чл. 124, ал. 2 

и ал. 3, т. 1 и 2 от Закона за опазване на околната среда се събира такса, както следва: 
1. от министъра на околната среда и водите - 2000 лв.; 
2. от директора на съответната РИОСВ - 1000 лв. 
(3) За актуализиране на комплексно разрешително в случаите по чл. 124, ал. 2 и 

ал. 3, т. 2 от Закона за опазване на околната среда се събира такса, както следва: 
1. от министъра на околната среда и водите - 2000 лв.; 
2. от директора на съответната РИОСВ - 1000 лв." 

§ 9. В чл. 11 от Наредбата за изискванията за реда и начина за инвентаризация 
на оборудване, съдържащо полихлорирани бифенили, маркирането и почистването му, 
както и за третирането и транспортирането на отпадъци, съдържащи полихлорирани 
бифенили, приета с Постановление № 50 на Министерския съвет от 2006 г. (ДВ, бр. 24 
от 2006 г.), се създава ал. 7: 



"(7) Оборудване, съдържащо ПХБ с обем под 5 кубически дециметри, се 
обезврежда в сроковете по ал. 2." 

§ 10. В чл. 12, ал. 1 от Наредба № I-45 от 2000 г. за регистрацията, отчета, 
пускането в движение и спирането от движение на моторните превозни средства и на 
ремаркетата, теглени от тях (ДВ, бр. 31 от 2000 г.) се създава т. 9: 

"9. декларация по приложение № 8 към чл. 2, ал. 5 и копие от посочените 
документи в чл. 3, ал. 1 от Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на 
продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово 
разпространени отпадъци." 

§ 11. В чл. 28 от Наредба № 32 от 1999 г. за периодичните прегледи за проверка 
на техническата изправност на пътните превозни средства (ДВ, бр. 74 от 1999 г.) се 
правят следните допълнения: 

1. В ал. 1 се създава т. 9: 
"9. за МПС от категориите L2, L4, L5, L5e, М1 и N1 по смисъла на чл. 149, т. 1, 

букви "в", "ж", "и" и "к", т. 2, буква "а" и т. 3, буква "а" от Закона за движението по 
пътищата се представя декларация по приложение № 8 към чл. 2, ал. 5 и копие от 
посочените документи по чл. 3, ал. 1 от Наредбата за определяне на реда и размера за 
заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват 
масово разпространени отпадъци." 

2. Създава се ал. 3: 
"(3) Не се проверяват за наличието на документ по ал. 1, т. 9 и ал. 3, т. 7: 
1. моторни превозни средства от категориите L2е и L4е по смисъла на чл. 149, т. 

1, букви "г" и "з" от Закона за движението по пътищата;  
2. моторни превозни средства със специално предназначение по смисъла на 

приложение № 1, част А, т. 5 от Наредба № 60 от 2003 г. за одобряване типа на нови 
моторни превозни средства и техните ремаркета (ДВ, бр. 59 от 2003 г.)." 


