
Образец № 5 съгласно чл. 90, ал. 1 от ЗУО

Стр. 1 от 2URI 331

Изх. №  / Вх. №  / 

ДО 
МИНИСТЪРА НА 
ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

ЗАЯВЛЕНИЕ 
за изменение и/или допълнение на разрешение

ЗАЯВИТЕЛ:
(наименование на дружеството/едноличния търговец)

ЕИК:

Седалище и адрес на управление:

област: , община: , гр.(с.):

ул. №: , (бл., вх., ап.):

тел.: , факс: , e-mail:

Лице, управляващо/представляващо дружеството/едноличния търговец:

(трите имена на физическото лице)

 Моля, на основание чл. 90, ал. 2 във връзка с ал. 1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) да 

ИЗМЕНИТЕ И/ИЛИ ДОПЪЛНИТЕ РАЗРЕШЕНИЕ НА

          (оставя се вярното)

№  от г.

поради (ибира се само настъпилата промяна):

1. промяна на нормативните изисквания, свързани с разрешението и/или

2. промяна свързана с актуалното състояние по търговския регистър, за промени, които се отразяват в 
разрешението  и/или

3. актуализация на програмата по чл. 53, ал. 1 от ЗУО съгласно изискванията на съответната наредба по чл. 13, 
ал. 1 от ЗУО.

Към заявлението прилагам следните документи:

Декларирам, че следната информация е търговска тайна и може да се използва само от съответните 
компетентни органи, във връзка с изпълнение на техните правомощия:
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Стр. 2 от 2URI 331

Желая решението да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.

Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен 
адрес на електронна поща.

Желая решението да бъде получено чрез лицензиран пощенски оператор.

Желая решението да бъде получено чрез Системата за Сигурно Електронно Връчване

Дата: Заявител:

Уникален номер на заявката:

Версия 1 Дата на създаване 27.01.2022 г.
Служи за уникално идентифициране на услугата при последващите 
действия по нейната обработка, заплащане и доставка (генерира се 

автоматично при избор на дата)

Забележки: 
1. Настоящото заявление се подава на хартиен и технически носител. 
2. Програмата по чл. 53, ал. 1 от ЗУО се предоставя в два екземпляра на хартиен носител, подписани от лицето, 
управляващо/представляващо дружеството/едноличния търговец, както и един екземпляр на технически носител.
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