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ДО 
МИНИСТЪРА НА 
ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

Формуляр за попълване от държави, които не са страни по Конвенция Минамата относно 
живака и възнамеряват да изнасят живак (в чиста форма или в смеси) в държава членка, с 

цел удостоверяване на източника на живак

Формуляр за удостоверяване на източника на живака (в чиста форма или в смеси), 
който предстои да бъде изнесен

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

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

Раздел Б: Данни за пратката 
  
Вносител  

Наименование на предприятието:

Адрес:

Телефон:  Факс: Електронна поща:

Износител

Наименование на предприятието:

Адрес:

Телефон:  Факс: Електронна поща:

Раздел В: Удостоверяване 
 
В съответствие с член 3, параграф 8 от Конвенция Минамата относно живака моето правителство удостоверява, че 
живакът, съдържащ се в пратката и описан в настоящия формуляр, не е от първичен добив на живак. 
 
Моля, представете подкрепяща информация за източника на живака за износ.  

Дата: Подпис на отговорния държавен служител:

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)
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За деклариране на неверни данни се носи наказателна отговорност по чл. 255 и чл. 313 от Наказателния кодекс
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