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Изх. № / Вх. № /

ДО ДИРЕКТОРА НА

З А Я В Л Е Н И Е 
за изменение и/или допълнение на разрешение

От

ЕИК

седалище и адрес на управлението: област , община

гр. , район

ул. (бул.) , № , бл. , вх. , ет. , ап.

Лице за контакти
  (лице, управляващо/представляващо дружеството/едноличния търговец)

служ. тел.: ,факс

електронна поща:

 УВАЖАЕМА/УВАЖАЕМИ ГОСПОЖО/ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Заявявам на основание чл. 73, ал. във връзка с ал. 1, т. от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) да 

ИЗМЕНИТЕ И/ИЛИ ДОПЪЛНИТЕ 
разрешение за дейности с отпадъци

  №  от
(поставя се номера на последното издадено разрешение)

както следва: 
I. Заявяват се следните промени: 
 
A. В случаите на добавяне на нова площадка се предоставя следната информация: 

Площадка № (поставя се поредния номер, следващ този на последната разрешена площадка):

1.1 С местонахождение: гр. (с.) , община

гр. , район

ул. (бул.) , №

УПИ № , планоснимачен № , кв

по плана на гр./с./общ

други описателни данни, когато имотът е извън регулация

площ кв.м.
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1.2 Видът (кодът и наименованието), количеството, произходът на отпадъците и дейностите по третиране, за които 
се кандидатства сe посочват в следната таблица:

№ Вид на отпадъка1 Дейности по кодове 2,3 Количество (тон/год.) Произход

Код Наименование

1 2 3 4 5

1

2

3

Добави Премахни

Забележки: 
 1. В колона 1 и 2 се попълват код и наименование на отпадъците в т.ч. от метални опаковки, излезли от употреба моторни 
превозни средства (ИУМПС), излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), негодни за употреба батерии и 
акумулатори (НУБА) съгласно Наредбата по чл. 3 от ЗУО за класификация на отпадъците, с изключение за отпадъци от черни и 
цветни метали (ОЧЦМ); 
 2. В колона 3 се изписват всички дейности и техните кодове с пълното им наименование в съответствие с § 1, т. 11 и 13 от 
Допълнителните разпоредби (ДР) на ЗУО като се посочва и конкретната дейност, напр.: сортиране, балиране и др. 
 3. В таблицата се посочват и всички отпадъци, които се образуват на площадката, но само в случаите когато на 
площадката с тях се извършват дейности по третиране на отпадъци по чл. 35 от ЗУО, подлежащи на издаване на разрешение; 
 4. Таблицата се попълва и за случаите по чл. 35, ал. 4, относно чл. 35, ал. 3 от ЗУО като се посочват и всички отпадъци, 
които се образуват на площадката, но само в случаите когато на площадката с тях се извършват дейности, подлежащи на издаване 
на регистрационен документ;

1.2.1. Категориите електрическо и електронно оборудване съгласно съответната наредба по чл. 13, ал. 1, които 
ще се третират: 
(попълва се само в случаите, когато се кандидатства за разрешение за извършване на дейности с излязло от 
употреба електрическо и електронно оборудване):

Код на отпадъка съгласно 
Наредбата по чл. 3 от ЗУО Категории електрическо и електронно оборудване

1 2 3 4 5 6

16 02 09*

16 02 10*

16 02 11*

16 02 12*

16 02 13*

16 02 14

20 01 21*

20 01 23*

20 01 35*

20 01 36
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1.2.2. Видовете батерии и акумулатори съгласно съответната наредба по чл. 13, ал. 1, които ще се третират: 
(попълва се само в случаите, когато се кандидатства за разрешение за извършване на дейности с негодни за употреба 
батерии и акумулатори)

Код на отпадъка съгласно 
Наредбата по чл. 3 от ЗУО

Автомобилни 
батерии и акумулатори

Индустриални батерии и 
акумулатори

Портативни 
батерии и акумулатори

1 2 3 4
16 06 01*

16 06 02*

16 06 03*

16 06 04

16 06 05

20 01 33*

20 01 34

1.3 Видът (кодът и наименованието), количеството, произходът на ОЧЦМ и дейностите по третиране, за които се 
кандидатства са посочени в следната таблица:

№ Вид на отпадъка Дейности по кодове Количество (тон/год.) Произход

Код Наименование
1 2 3 4 5

1 02 01 10 Метални отпадъци

2 12 01 01 Стърготини, стружки и 
изрезки от черни метали

3 12 01 04 Прах и частици от цветни 
метали

4 12 01 03 Стърготини, стружки и 
изрезки от цветни метали

5 12 01 02 Прах и частици от черни 
метали

6 16 01 17 Черни метали

7 16 01 18 Цветни метали

8 17 04 01 Мед, бронз, месинг

9 17 04 02 Алуминий

10 17 04 03 Олово

11 17 04 04 Цинк

12 17 04 05 Желязо и стомана

13 17 04 06 Калай

14 17 04 07 Смеси от метали

15 17 04 11 Кабели, различни от 
упоменатите в 17 04 10

16 19 10 01 Отпадъци от желязо и 
стомана

17 19 10 02 Отпадъци от цветни метали

18 19 12 02 Черни метали

19 19 12 03 Цветни метали

20 20 01 40 Метали

Добави Премахни
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Забележки: 
 1. В колона 1 и 2 се попълват код и наименование съгласно Наредбата по чл. 3 от ЗУО за класификация на 
отпадъците  само на ОЧЦМ, отговарящи на дефиницията в § 1, т. 19 и 20 от ДР на ЗУО; 
 2. Списъкът с ОЧЦМ в таблица 1.3 е неизчерпателен и може да бъде допълван; 
 3. В колона 3 се изписват всички дейности и техните кодове с пълното им наименование в съответствие с § 1, 
т. 11 и 13 от ДР на ЗУО като се посочва и конкретната дейност, напр.: сортиране, балиране и др. 
 4. В таблицата се посочват и всички ОЧЦМ, които се образуват на площадката, в случаите когато на 
площадката с тях се извършват дейности по третиране на отпадъци по чл. 35 от ЗУО, подлежащи на издаване на 
разрешение; 

Площадка № (поставя се поредния номер, следващ този на последната разрешена площадка):

(При наличие на повече от една площадки, информацията за тях се представя по аналогичен на т.1 начин)

Б. В случай на добавяне на нова дейност, на промяна на количеството на вече разрешен отпадък, 
добавяне на нов отпадък и др. 
(информацията се представя във формата на буква “A”, като се включват само исканите промени за всяка 
площадка по отделно) 
 
В. В случай на заличаване на площадка се записва нейния номер и местонахождение, 
и др. 
 
Във връзка с гореизложеното заявявам необходимост от изменение и допълнение на разрешение

    № като представям следния консолидиран вариант на заявление: 

І. Извършване на дейности по третиране на отпадъци на следните площадки: 
 
1. Площадка № 1:

1.1 С местонахождение: гр. (с.) , община

гр. , район

ул. (бул.) , №

УПИ № , планоснимачен № , кв

по плана на гр./с./общ

други описателни данни, когато имотът е извън регулация

площ кв.м.

1.2 Видът (кодът и наименованието), количеството, произходът на отпадъците и дейностите по третиране, за 
които се кандидатства са посочени в следната таблица:

№ Вид на отпадъка1 Дейности по кодове 2,3 Количество (тон/год.) Произход

Код Наименование

1 2 3 4 5

1

2

3

Добави Премахни
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Забележки: 
 1. В колона 1 и 2 се попълват код и наименование на отпадъците в т.ч. от метални опаковки, излезли от употреба моторни 
превозни средства (ИУМПС), излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), негодни за употреба батерии и 
акумулатори (НУБА) съгласно Наредбата по чл. 3 от ЗУО за класификация на отпадъците, с изключение за отпадъци от черни и 
цветни метали (ОЧЦМ); 
 2. В колона 3 се изписват всички дейности и техните кодове с пълното им наименование в съответствие с § 1, т. 11 и 13 от 
Допълнителните разпоредби (ДР) на ЗУО като се посочва и конкретната дейност, напр.: сортиране, балиране и др. 
 3. В таблицата се посочват и всички отпадъци, които се образуват на площадката, но само в случаите когато на 
площадката с тях се извършват дейности по третиране на отпадъци по чл. 35 от ЗУО, подлежащи на издаване на разрешение; 
 4. Таблицата се попълва и за случаите по чл. 35, ал. 4, относно чл. 35, ал. 3 от ЗУО като се посочват и всички отпадъци, 
които се образуват на площадката, но само в случаите когато на площадката с тях се извършват дейности, подлежащи на издаване 
на регистрационен документ;

1.2.3. Категориите електрическо и електронно оборудване съгласно съответната наредба по чл. 13, ал. 1, които 
ще се третират: 
(попълва се само в случаите, когато се кандидатства за разрешение за извършване на дейности с излязло от 
употреба електрическо и електронно оборудване):

Код на отпадъка съгласно 
Наредбата по чл. 3 от ЗУО Категории електрическо и електронно оборудване

1 2 3 4 5 6

16 02 09*

16 02 10*

16 02 11*

16 02 12*

16 02 13*

16 02 14

20 01 21*

20 01 23*

20 01 35*

20 01 36

1.2.4. Видовете батерии и акумулатори съгласно съответната наредба по чл. 13, ал. 1, които ще се третират: 
(попълва се само в случаите, когато се кандидатства за разрешение за извършване на дейности с негодни за употреба 
батерии и акумулатори)

Код на отпадъка съгласно 
Наредбата по чл. 3 от ЗУО

Автомобилни 
батерии и акумулатори

Индустриални батерии и 
акумулатори

Портативни 
батерии и акумулатори

1 2 3 4

16 06 01*

16 06 02*

16 06 03*

16 06 04

16 06 05

20 01 33*

20 01 34
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1.3 Видът (кодът и наименованието), количеството, произходът на ОЧЦМ и дейностите по третиране, за които се 
кандидатства са посочени в следната таблица:

№ Вид на отпадъка Дейности по кодове Количество (тон/год.) Произход

Код Наименование

1 2 3 4 5

1 02 01 10 Метални отпадъци

2 12 01 01 Стърготини, стружки и 
изрезки от черни метали

3 12 01 04 Прах и частици от цветни 
метали

4 12 01 03 Стърготини, стружки и 
изрезки от цветни метали

5 12 01 02 Прах и частици от черни 
метали

6 16 01 17 Черни метали

7 16 01 18 Цветни метали

8 17 04 01 Мед, бронз, месинг

9 17 04 02 Алуминий

10 17 04 03 Олово

11 17 04 04 Цинк

12 17 04 05 Желязо и стомана

13 17 04 06 Калай

14 17 04 07 Смеси от метали

15 17 04 11 Кабели, различни от 
упоменатите в 17 04 10

16 19 10 01 Отпадъци от желязо и 
стомана

17 19 10 02 Отпадъци от цветни метали

18 19 12 02 Черни метали

19 19 12 03 Цветни метали

20 20 01 40 Метали

Добави Премахни

Забележки: 
 1. В колона 1 и 2 се попълват код и наименование съгласно Наредбата по чл. 3 от ЗУО за класификация на 
отпадъците  само на ОЧЦМ, отговарящи на дефиницията в § 1, т. 19 и 20 от ДР на ЗУО; 
 2. Списъкът с ОЧЦМ в таблица 1.3 е неизчерпателен и може да бъде допълван; 
 3. В колона 3 се изписват всички дейности и техните кодове с пълното им наименование в съответствие с § 1, т. 
11 и 13 от ДР на ЗУО като се посочва и конкретната дейност, напр.: сортиране, балиране и др. 
 4. В таблицата се посочват и всички ОЧЦМ, които се образуват на площадката, в случаите когато на 
площадката с тях се извършват дейности по третиране на отпадъци по чл. 35 от ЗУО, подлежащи на издаване на 
разрешение; 
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2.Площадка № 2 
(При наличие на повече от една площадки, информацията за тях се представя по аналогичен на т.1 начин) 
 
II. Mетоди и технологии за третиране на отпадъците по видове дейности, вид и капацитет на 
съоръженията 
(описват се конкретните методи и технологии за третиране на отпадъците и се посочва видът и капацитетът на 
съоръженията и инсталациите за третиране на отпадъците за всяка площадка по отделно)

III. Заявявам желанието си издаденият индивидуален административен акт да бъде получен по един от 
следните начини:

Чрез лицензиран пощенски оператор (куриерска услуга) на адрес:

като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими при получаването му за вътрешни пощенски 
пратки, и съм съгласен документите да бъдат пренасяни за служебни цели.

като вътрешна препоръчана пощенска пратка
като вътрешна куриерска пратка
като международна препоръчана пощенска пратка

Лично от звеното за административно обслужване при РИОСВ
Чрез Системата за сигурно електронно връчване
По електронен път на електронна поща

ПРИЛОЖЕНИЯ: 
 
1. Съответните документи по чл. 68 и 69 от ЗУО, удостоверяващи промяната; 
2. В случаите по чл. 73, ал. 1, т. 2 и 3 от ЗУО лицата, извършващи дейности с ОЧЦМ, ИУМПС и/или ИУЕЕО 
предоставят и оригинал нa банкова гаранция по чл. 69, ал. 3 от ЗУО от 5 000 лв. за всяка нова площадка. 
3. Електронен носител, съдържащ настоящото заявление; 
4. Копия от други документи:
4.1 , приложение № към заявлението;

4.2 , приложение № към заявлението;

4.2 , приложение № към заявлението;

Добави Премахни

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

длъжност на заявителя

Дата:  Подпис:

Уникален номер на заявката:

Версия 1 Дата на създаване 23.09.2021 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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 Стр  от 
За деклариране на неверни данни се носи наказателна отговорност по чл. 255 и чл. 313 от Наказателния кодекс
З А Я В Л Е Н И Е
за изменение и/или допълнение на разрешение
		(лице, управляващо/представляващо дружеството/едноличния търговец)
         УВАЖАЕМА/УВАЖАЕМИ ГОСПОЖО/ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) да 
ИЗМЕНИТЕ И/ИЛИ ДОПЪЛНИТЕразрешение за дейности с отпадъци
(поставя се номера на последното издадено разрешение)
както следва:I. Заявяват се следните промени:A. В случаите на добавяне на нова площадка се предоставя следната информация: 
(поставя се поредния номер, следващ този на последната разрешена площадка):
кв.м.
1.2 Видът (кодът и наименованието), количеството, произходът на отпадъците и дейностите по третиране, за които се кандидатства сe посочват в следната таблица:
№
Вид на отпадъка1
Дейности по кодове 2,3
Количество (тон/год.)
Произход
Код
Наименование
1
2
3
4
5
1
2
3
Забележки:         1. В колона 1 и 2 се попълват код и наименование на отпадъците в т.ч. от метални опаковки, излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА) съгласно Наредбата по чл. 3 от ЗУО за класификация на отпадъците, с изключение за отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ);         2. В колона 3 се изписват всички дейности и техните кодове с пълното им наименование в съответствие с § 1, т. 11 и 13 от Допълнителните разпоредби (ДР) на ЗУО като се посочва и конкретната дейност, напр.: сортиране, балиране и др.         3. В таблицата се посочват и всички отпадъци, които се образуват на площадката, но само в случаите когато на площадката с тях се извършват дейности по третиране на отпадъци по чл. 35 от ЗУО, подлежащи на издаване на разрешение;         4. Таблицата се попълва и за случаите по чл. 35, ал. 4, относно чл. 35, ал. 3 от ЗУО като се посочват и всички отпадъци, които се образуват на площадката, но само в случаите когато на площадката с тях се извършват дейности, подлежащи на издаване на регистрационен документ;
1.2.1. Категориите електрическо и електронно оборудване съгласно съответната наредба по чл. 13, ал. 1, които ще се третират:(попълва се само в случаите, когато се кандидатства за разрешение за извършване на дейности с излязло от употреба електрическо и електронно оборудване):
Код на отпадъка съгласно Наредбата по чл. 3 от ЗУО
Категории електрическо и електронно оборудване
1
2
3
4
5
6
16 02 09*
16 02 10*
16 02 11*
16 02 12*
16 02 13*
16 02 14
20 01 21*
20 01 23*
20 01 35*
20 01 36
1.2.2. Видовете батерии и акумулатори съгласно съответната наредба по чл. 13, ал. 1, които ще се третират:(попълва се само в случаите, когато се кандидатства за разрешение за извършване на дейности с негодни за употреба батерии и акумулатори)
Код на отпадъка съгласно Наредбата по чл. 3 от ЗУО
Автомобилни
батерии и акумулатори
Индустриални батерии и акумулатори
Портативни
батерии и акумулатори
1
2
3
4
16 06 01*
16 06 02*
16 06 03*
16 06 04
16 06 05
20 01 33*
20 01 34
1.3 Видът (кодът и наименованието), количеството, произходът на ОЧЦМ и дейностите по третиране, за които се кандидатства са посочени в следната таблица:
№
Вид на отпадъка
Дейности по кодове
Количество (тон/год.)
Произход
Код
Наименование
1
2
3
4
5
1
02 01 10 
Метални отпадъци
2
12 01 01
Стърготини, стружки и изрезки от черни метали
3
12 01 04 
Прах и частици от цветни метали
4
12 01 03
Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали
5
12 01 02
Прах и частици от черни метали
6
16 01 17
Черни метали
7
16 01 18
Цветни метали
8
17 04 01
Мед, бронз, месинг
9
17 04 02
Алуминий
10
17 04 03
Олово
11
17 04 04
Цинк
12
17 04 05
Желязо и стомана
13
17 04 06
Калай
14
17 04 07 
Смеси от метали
15
17 04 11
Кабели, различни от упоменатите в 17 04 10
16
19 10 01
Отпадъци от желязо и стомана
17
19 10 02
Отпадъци от цветни метали
18
19 12 02
Черни метали
19
19 12 03
Цветни метали
20
20 01 40
Метали
Забележки:         1. В колона 1 и 2 се попълват код и наименование съгласно Наредбата по чл. 3 от ЗУО за класификация на отпадъците  само на ОЧЦМ, отговарящи на дефиницията в § 1, т. 19 и 20 от ДР на ЗУО;         2. Списъкът с ОЧЦМ в таблица 1.3 е неизчерпателен и може да бъде допълван;         3. В колона 3 се изписват всички дейности и техните кодове с пълното им наименование в съответствие с § 1, т. 11 и 13 от ДР на ЗУО като се посочва и конкретната дейност, напр.: сортиране, балиране и др.         4. В таблицата се посочват и всички ОЧЦМ, които се образуват на площадката, в случаите когато на площадката с тях се извършват дейности по третиране на отпадъци по чл. 35 от ЗУО, подлежащи на издаване на разрешение; 
(поставя се поредния номер, следващ този на последната разрешена площадка):
(При наличие на повече от една площадки, информацията за тях се представя по аналогичен на т.1 начин)
Б. В случай на добавяне на нова дейност, на промяна на количеството на вече разрешен отпадък, добавяне на нов отпадък и др.(информацията се представя във формата на буква “A”, като се включват само исканите промени за всяка площадка по отделно)В. В случай на заличаване на площадка се записва нейния номер и местонахождение,и др.Във връзка с гореизложеното заявявам необходимост от изменение и допълнение на разрешение
като представям следния консолидиран вариант на заявление: 
І. Извършване на дейности по третиране на отпадъци на следните площадки:

1. Площадка № 1:
кв.м.
1.2 Видът (кодът и наименованието), количеството, произходът на отпадъците и дейностите по третиране, за които се кандидатства са посочени в следната таблица:
№
Вид на отпадъка1
Дейности по кодове 2,3
Количество (тон/год.)
Произход
Код
Наименование
1
2
3
4
5
1
2
3
Забележки:         1. В колона 1 и 2 се попълват код и наименование на отпадъците в т.ч. от метални опаковки, излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА) съгласно Наредбата по чл. 3 от ЗУО за класификация на отпадъците, с изключение за отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ);         2. В колона 3 се изписват всички дейности и техните кодове с пълното им наименование в съответствие с § 1, т. 11 и 13 от Допълнителните разпоредби (ДР) на ЗУО като се посочва и конкретната дейност, напр.: сортиране, балиране и др.         3. В таблицата се посочват и всички отпадъци, които се образуват на площадката, но само в случаите когато на площадката с тях се извършват дейности по третиране на отпадъци по чл. 35 от ЗУО, подлежащи на издаване на разрешение;         4. Таблицата се попълва и за случаите по чл. 35, ал. 4, относно чл. 35, ал. 3 от ЗУО като се посочват и всички отпадъци, които се образуват на площадката, но само в случаите когато на площадката с тях се извършват дейности, подлежащи на издаване на регистрационен документ;
1.2.3. Категориите електрическо и електронно оборудване съгласно съответната наредба по чл. 13, ал. 1, които ще се третират:(попълва се само в случаите, когато се кандидатства за разрешение за извършване на дейности с излязло от употреба електрическо и електронно оборудване):
Код на отпадъка съгласно Наредбата по чл. 3 от ЗУО
Категории електрическо и електронно оборудване
1
2
3
4
5
6
16 02 09*
16 02 10*
16 02 11*
16 02 12*
16 02 13*
16 02 14
20 01 21*
20 01 23*
20 01 35*
20 01 36
1.2.4. Видовете батерии и акумулатори съгласно съответната наредба по чл. 13, ал. 1, които ще се третират:(попълва се само в случаите, когато се кандидатства за разрешение за извършване на дейности с негодни за употреба батерии и акумулатори)
Код на отпадъка съгласно Наредбата по чл. 3 от ЗУО
Автомобилни
батерии и акумулатори
Индустриални батерии и акумулатори
Портативни
батерии и акумулатори
1
2
3
4
16 06 01*
16 06 02*
16 06 03*
16 06 04
16 06 05
20 01 33*
20 01 34
1.3 Видът (кодът и наименованието), количеството, произходът на ОЧЦМ и дейностите по третиране, за които се кандидатства са посочени в следната таблица:
№
Вид на отпадъка
Дейности по кодове
Количество (тон/год.)
Произход
Код
Наименование
1
2
3
4
5
1
02 01 10 
Метални отпадъци
2
12 01 01
Стърготини, стружки и изрезки от черни метали
3
12 01 04 
Прах и частици от цветни метали
4
12 01 03
Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали
5
12 01 02
Прах и частици от черни метали
6
16 01 17
Черни метали
7
16 01 18
Цветни метали
8
17 04 01
Мед, бронз, месинг
9
17 04 02
Алуминий
10
17 04 03
Олово
11
17 04 04
Цинк
12
17 04 05
Желязо и стомана
13
17 04 06
Калай
14
17 04 07 
Смеси от метали
15
17 04 11
Кабели, различни от упоменатите в 17 04 10
16
19 10 01
Отпадъци от желязо и стомана
17
19 10 02
Отпадъци от цветни метали
18
19 12 02
Черни метали
19
19 12 03
Цветни метали
20
20 01 40
Метали
Забележки:         1. В колона 1 и 2 се попълват код и наименование съгласно Наредбата по чл. 3 от ЗУО за класификация на отпадъците  само на ОЧЦМ, отговарящи на дефиницията в § 1, т. 19 и 20 от ДР на ЗУО;         2. Списъкът с ОЧЦМ в таблица 1.3 е неизчерпателен и може да бъде допълван;         3. В колона 3 се изписват всички дейности и техните кодове с пълното им наименование в съответствие с § 1, т. 11 и 13 от ДР на ЗУО като се посочва и конкретната дейност, напр.: сортиране, балиране и др.         4. В таблицата се посочват и всички ОЧЦМ, които се образуват на площадката, в случаите когато на площадката с тях се извършват дейности по третиране на отпадъци по чл. 35 от ЗУО, подлежащи на издаване на разрешение; 
2.Площадка № 2(При наличие на повече от една площадки, информацията за тях се представя по аналогичен на т.1 начин)II. Mетоди и технологии за третиране на отпадъците по видове дейности, вид и капацитет на съоръженията(описват се конкретните методи и технологии за третиране на отпадъците и се посочва видът и капацитетът на съоръженията и инсталациите за третиране на отпадъците за всяка площадка по отделно)
III. Заявявам желанието си издаденият индивидуален административен акт да бъде получен по един от следните начини:
като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими при получаването му за вътрешни пощенски пратки, и съм съгласен документите да бъдат пренасяни за служебни цели.
ПРИЛОЖЕНИЯ:1. Съответните документи по чл. 68 и 69 от ЗУО, удостоверяващи промяната;2. В случаите по чл. 73, ал. 1, т. 2 и 3 от ЗУО лицата, извършващи дейности с ОЧЦМ, ИУМПС и/или ИУЕЕО предоставят и оригинал нa банкова гаранция по чл. 69, ал. 3 от ЗУО от 5 000 лв. за всяка нова площадка.3. Електронен носител, съдържащ настоящото заявление;4. Копия от други документи:
4.1
, приложение №
към заявлението;
4.2
, приложение №
към заявлението;
4.2
, приложение №
към заявлението;
, приложение №
към заявлението;
Декларирам, че следната информация е търговска тайна и може да се използва само от съответните компетентни органи, във връзка с изпълнение на техните правомощия:
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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