
 Стр 1 от 2URI 2985

ДО 
МИНИСТЪРА НА 
ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

Формуляр за предоставяне или отказ на писменото съгласие, посочено в член 4, параграф 
1 от Регламент (ЕС) 2017/852, във връзка с вноса на живак или смесите на живака, 

изброени в приложение I към същия Регламент

Забележка: Настоящият формуляр се прилага за вноса в Европейския съюз на живак и на посочените в приложение I към 
Регламент (ЕС) 2017/852 относно живака смеси на живака с други вещества, включително живачни сплави, при които 
концентрацията на живак е най-малко 95 тегловни процента (наричани по-нататък „смеси на живака“). Настоящият формуляр не 
се прилага за вноса на живак или смес на живака, които са квалифицирани или се считат за отпадък по смисъла на Директива 
2008/98/Е0 за отпадъците (1).

Раздел А: Данни за контакт, които трябва да се предоставят от държавата членка вносител 

Име на назначения национален координатор за обмен на информация (2):

Адрес:

Телефон:  Факс: Електронна поща:

Раздел Б: Данни за контакт, които трябва да се предоставят от държавата износител

Име на назначения национален координатор за обмен на информация или отговорния държавен служител:

Адрес:

Телефон:  Факс: Електронна поща:

Раздел В: Данни за пратката, които трябва да се предоставят от държавата износител 
i) Моля, посочете общото планирано количество живак, което да бъде превозено в чиста форма или в смеси 
(kg).

ii) Моля, посочете планираната дата (планираните дати) на превоза. 

iii) Моля, посочете дали живакът (в чиста форма или в смес) е от първичен добив на живак: ДА НЕ

Ако „ДА“: Държавата износител е страна по Конвенция Минамата: Моля, посочете дали живакът е от нов или 
съществуващ първичен добив по смисъла на чл. 3, параграфи 3 и 4 от Конвенция Минамата.

Ако държавата износител не е страна по Конвенцията, тя е предоставила удостоверение, че живакът не е от 
първичен добив на живак.
iv) Моля, потвърдете, че живакът (в чиста форма или в смес) не е от някой от следните три източника (3): 
     (за потвърждение отбележете с Х)

хлоралкалната промишленост (напр. извеждане от експлоатация на хлоралкални клетки);
пречистването на природен газ;
дейности по добив и топене на цветни метали.

Раздел Г: Данни, които трябва да се предоставят от държавата членка вносител  
Каква е целта на вноса на живак (в чиста форма или в смеси)? Моля, отбележете:

i) Екологосъобразно междинно съхранение в съответствие с член 7, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2017/852

ДА НЕ

Ако отговорът е „да“, моля, посочете предназначението, ако е известно.
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ii) Употребата е разрешена съгласно законодателството на Съюза и държавата членка (4): ДА НЕ

Ако отговорът е „да“, моля, посочете допълнителни данни за предназначението на живака (в чиста форма или в 
смес). 

Раздел Д: Данни за пратката 
  
Вносител  

Наименование на предприятието:

Адрес:

Телефон:  Факс: Електронна поща:

Износител

Наименование на предприятието:

Адрес:

Телефон:  Факс: Електронна поща:

Раздел Е: Декларация във връзка със съгласието на държавата членка вносител

Съгласието е:

Моля, посочете по-долу евентуални условия, допълнителни данни (5) или относима информация. 

Дата: Подпис на компетентния орган, 
определен от държавата членка вносител:

Име и функция:

Уникален номер на заявката:

Версия 1 Дата на създаване 14.01.2022 г.
Служи за уникално идентифициране на услугата при последващите 
действия по нейната обработка, заплащане и доставка (генерира се 

автоматично при избор на дата)

(1) В съответствие с член 4, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2017/852 се забранява вносът в Съюза на смеси на живака, които не са 
обхванати от този формуляр, и на съединения на живака, предназначени за извличане на живак. 
 
(2) „Назначен национален координатор за обмен на информация“ обозначава националния координатор, назначен съгласно член 
17, параграф 4 от Конвенция Минамата за обмен на информация в рамките на Конвенцията. Той следва да бъде същото лице, 
определено от „компетентният орган“ на държавата членка вносител, съгласно член 17 от Регламент (ЕС) 2017/852, до който се 
изпращат заявленията за внос съгласно член 4. 
 
(3) В съответствие с член 11 от Регламент (ЕС) 2017/852 живак и живачни съединения, независимо дали в чиста форма или в 
смеси, от който и да е от посочените във формуляра три източника, се считат за отпадък по смисъла на Директива 2008/98/ЕО и 
се обезвреждат, без това да застрашава здравето на човека или да се уврежда околната среда в съответствие с посочената 
директива. 
 
(4) В съответствие с член 4, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2017/852 вносът в Съюза на живак за употреба при ръчен и 
дребномащабен добив на злато е забранен. 
 
(5) При подаване на формуляра за внос (в 2 екземпляра) да се посочат данните на оператора (име и адрес), който ще употребява 
живака в чиста форма или в смес.


 Стр  от 
За деклариране на неверни данни се носи наказателна отговорност по чл. 255 и чл. 313 от Наказателния кодекс
ДОМИНИСТЪРА НАОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
Формуляр за предоставяне или отказ на писменото съгласие, посочено в член 4, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/852, във връзка с вноса на живак или смесите на живака, изброени в приложение I към същия Регламент
Забележка: Настоящият формуляр се прилага за вноса в Европейския съюз на живак и на посочените в приложение I към Регламент (ЕС) 2017/852 относно живака смеси на живака с други вещества, включително живачни сплави, при които концентрацията на живак е най-малко 95 тегловни процента (наричани по-нататък „смеси на живака“). Настоящият формуляр не се прилага за вноса на живак или смес на живака, които са квалифицирани или се считат за отпадък по смисъла на Директива 2008/98/Е0 за отпадъците (1).
Раздел А: Данни за контакт, които трябва да се предоставят от държавата членка вносител 
Раздел Б: Данни за контакт, които трябва да се предоставят от държавата износител
Раздел В: Данни за пратката, които трябва да се предоставят от държавата износител
i) Моля, посочете общото планирано количество живак, което да бъде превозено в чиста форма или в смеси 
iii) Моля, посочете дали живакът (в чиста форма или в смес) е от първичен добив на живак:
Ако държавата износител не е страна по Конвенцията, тя е предоставила удостоверение, че живакът не е от първичен добив на живак.
iv) Моля, потвърдете, че живакът (в чиста форма или в смес) не е от някой от следните три източника (3):     (за потвърждение отбележете с Х)
Раздел Г: Данни, които трябва да се предоставят от държавата членка вносител 
Каква е целта на вноса на живак (в чиста форма или в смеси)? Моля, отбележете:
i) Екологосъобразно междинно съхранение в съответствие с член 7, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2017/852
ii) Употребата е разрешена съгласно законодателството на Съюза и държавата членка (4):
Раздел Д: Данни за пратката
 
Вносител  
Износител
Раздел Е: Декларация във връзка със съгласието на държавата членка вносител
Служи за уникално идентифициране на услугата при последващите действия по нейната обработка, заплащане и доставка (генерира се автоматично при избор на дата)
(1) В съответствие с член 4, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2017/852 се забранява вносът в Съюза на смеси на живака, които не са обхванати от този формуляр, и на съединения на живака, предназначени за извличане на живак.

(2) „Назначен национален координатор за обмен на информация“ обозначава националния координатор, назначен съгласно член 17, параграф 4 от Конвенция Минамата за обмен на информация в рамките на Конвенцията. Той следва да бъде същото лице, определено от „компетентният орган“ на държавата членка вносител, съгласно член 17 от Регламент (ЕС) 2017/852, до който се изпращат заявленията за внос съгласно член 4.

(3) В съответствие с член 11 от Регламент (ЕС) 2017/852 живак и живачни съединения, независимо дали в чиста форма или в смеси, от който и да е от посочените във формуляра три източника, се считат за отпадък по смисъла на Директива 2008/98/ЕО и се обезвреждат, без това да застрашава здравето на човека или да се уврежда околната среда в съответствие с посочената директива.

(4) В съответствие с член 4, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2017/852 вносът в Съюза на живак за употреба при ръчен и дребномащабен добив на злато е забранен.

(5) При подаване на формуляра за внос (в 2 екземпляра) да се посочат данните на оператора (име и адрес), който ще употребява живака в чиста форма или в смес.
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