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ДО 
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА 
БЪЛГАРСКАТА АГЕНЦИЯ ПО 
БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ 
ГР. СОФИЯ

З А Я В Л Е Н И Е 
за издаване на разрешение за оползотворяване на утайки в земеделието

От
(име/наименование на юридическото или физическото лице)

адрес за кореспонденция

(област, община, населено място, адрес, пощенски код, пощенска кутия)

телефонен номер , e-mail

Булстат/ЕГН

 УВАЖАЕМА/И ГОСПОЖО/ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 
  
 Моля, да бъде издадено разрешение за оползотворяване на утайки в земеделието за:

Приложение:

Документ по чл. 35, ал.1 от ЗУО, издаден от съответния компетентен орган (РИОСВ) на производителя на утайки 
да извършва дейности по третиране на отпадъци;

Документ по чл. 35, ал. 1 от ЗУО, издаден от съответния компетентен орган (РИОСВ) на потребителя на утайки;

Договор, съгласно чл. 8, ал. 1 от ЗУО, за оползотворяване на утайките, сключен между производителя и 
потребителя на утайки;
Информация и резултати от анализи за почвата от местата, където ще се оползотворяват утайките, за почвените 
характеристики почвен тип, обемна плътност, гранулометричен състав на почвата, обща порьозност на почвата;
Протоколи от акредитирана лаборатория за вземане на представителни почвени проби от всеки масив, в който 
ще се оползотворяват утайките;

Изпитвателни протоколи от акредитирана лаборатория с резултати от анализ на почвата от всеки масив, в който 
ще се оползотворяват утайки, по следните показатели: 
 • Активна реакция - рН (H2O); 
 • Тежки метали и металоиди: кадмий, мед, никел, олово, цинк, живак, хром, арсен - екстрахируеми форми; 
 • Общ азот по Келдал; 
 • Фосфор - екстрахируеми и обменни форми, преизчислен като Р2О5; 
 • Калий - екстрахируеми и обменни форми, преизчислен като К2О; 
 • Общ органичен въглерод/хумус;

Протоколи от акредитирана лаборатория за вземане на представителни проби от всяка конкретна партида 
утайки;

Протоколи с резултати от изпитване на утайката в акредитирана лаборатория за всяка конкретна партида, преди 
предоставянето им на потребителите, по следните показатели: 
 • Сухо вещество; 
 • Общ органичен въглерод; 
 • Активна реакция - pH (H2O); 
 • Общ азот по Келдал; 
 • Амониев и нитратен азот;
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 • Фосфор - екстрахируеми и обменни форми, преизчислен като P2O5; 
 • Калий - екстрахируеми и обменни форми, преизчислен като К2О; 
 • Калций - обменни форми; 
 • Магнезий - обменни форми; 
 • Водоразтворими сулфати, преизчислени като сяра; 
 • Тежки метали и металоиди: кадмий, мед, никел, олово, цинк, живак, хром, арсен- екстрахируеми форми; 
 • Esherichia coli, Salmonella spp., Clostridium perfringens и жизнеспособни яйца на хелминти.
Експертиза от компетентните органи по § 1, т. 2, буква "г" от допълнителните разпоредби (министърът на 
здравеопазването или оправомощени от него длъжностни лица във връзка с прилагането на разпоредбата на чл. 
7, ал. 2), удостоверяваща, че утайките, предназначени за оползотворяване в земеделието, се третират по начин, 
който да осигури съответствие с микробиологичните и паразитологичните изисквания, определени в приложение 
№ 3 на Наредбата;

Удостоверение, че земеделските земи не попадат в пояс I и пояс II на санитарно- охранителни зони на 
водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални 
води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди, издадено от компетентен орган;

Декларация от ползвателя на земята за вида на земеделските култури, които ще се отглеждат на съответните 
масиви;
Копие от картата на възстановената собственост (КВС) в землището, с номерата на масивите, на които ще се 
отглеждат земеделските култури;
Анкетна карта за регистрация на земеделския стопанин (ползвателя на земята) в съответната областната 
дирекция „Земеделие“ и анкетен формуляр, приложение към анкетната карта.

Дата:  Заявител:

Уникален номер на заявката:

Версия 1 Дата на създаване 22.05.2023 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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         УВАЖАЕМА/И ГОСПОЖО/ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,                  Моля, да бъде издадено разрешение за оползотворяване на утайки в земеделието за:
Приложение:
         • Фосфор - екстрахируеми и обменни форми, преизчислен като P2O5;         • Калий - екстрахируеми и обменни форми, преизчислен като К2О;         • Калций - обменни форми;         • Магнезий - обменни форми;         • Водоразтворими сулфати, преизчислени като сяра;         • Тежки метали и металоиди: кадмий, мед, никел, олово, цинк, живак, хром, арсен- екстрахируеми форми;         • Esherichia coli, Salmonella spp., Clostridium perfringens и жизнеспособни яйца на хелминти.
Заявителят изрази желанието си издаденият индивидуален административен акт да бъде получен: 
като декларира, че пощенските разходи са за негова сметка, платими при получаването му за вътрешни пощенски пратки, и е съгласен документите да бъдат пренасяни за служебни цели. Индивидуалният административен акт да бъде изпратен: 
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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