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Минимално необходими реквизити, които трябва да присъстват в банковите 

гаранции, представени при подаване на заявления по ЗУО, когато такива се 

изискват: 

1. Банкова гаранция от 25 000 лв. при подаване на заявление по чл. 68 от 

Закона за управление на отпадъците (ЗУО) /обн., ДВ, бр. 53 от 2012 г./ за 

издаване на разрешение за извършване на дейности с  отпадъци от 

черни и цветни метали (ОЧЦМ): 

 име на фирмата (наименование на юридическото лице), ЕИК и 

точен адрес на фирмата; 

 oснование, на което се изисква банковата гаранция: 

- подаване на заявление по чл.68 от ЗУО за извършване на 

дейности с отпадъци от черни и цветни метали; 

- изменение и допълнение на разрешение по чл. 67 от ЗУО за 

извършване на дейности с отпадъци от черни и цветни 

метали; 

 РИОСВ към която се подава заявлението; 

 сума на банковата гаранция; 

 изричен текст, че банковата гаранция е безусловна и неотменяема; 

 изричен текст, че банковата гаранция е усвояема при първо 

писмено поискване от министъра на околната среда и водите;  

 обстоятелства, при които се усвоява банковата гаранция: 

- при наличие на някое от обстоятелствата описани в чл.69 

ал. 4 от ЗУО;  

 период на валидност на банковата гаранция: едногодишен период, 

с точно упоменаване на крайната дата, до която е валидна; 

 банковата гаранция се освобождава след връщане на оригинала с 

придружително писмо на адреса на банката; 

      Примерен образец №1 

 

2. Банкова гаранция при подаване на заявление по чл. 68 от Закона за 

управление на отпадъците (ЗУО) /обн., ДВ, бр. 53 от 2012 г./  за издаване 

на разрешение за извършване на дейности с отпадъци от черни и цветни 

метали (ОЧЦМ) – за всяка отделна площадка по 5 000 лв.: 

 име на фирмата (наименование на юридическото лице), ЕИК и 

точен адрес на фирмата; 

 oснование, на което се изисква банковата гаранция: 

- подаване на заявление по чл.68 от ЗУО за извършване на 

дейности с отпадъци от черни и цветни метали; 

- изменение и допълнение на разрешение по чл. 67 от ЗУО за 

извършване на дейности с отпадъци от черни и цветни 

метали; 

 РИОСВ към, която се подава заявлението; 

 точен адрес на площадката, на която се предвижда да се извършва 

дейност с ОЧЦМ; 

 сума на банковата гаранция; 

 изричен текст, че банковата гаранция е безусловна и неотменяема; 
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 изричен текст, че банковата гаранция е усвояема при първо 

писмено поискване от министъра на околната среда и водите;  

 обстоятелства, при които се усвоява банковата гаранция: 

- при наличие на някое от обстоятелствата описани в чл.69 

ал. 4 от ЗУО;  

 период на валидност на банковата гаранция: едногодишен период, 

с точно упоменаване на крайната дата, до която е валидна; 

 банковата гаранция се освобождава след връщане на оригинала с 

придружително  писмо на адреса на банката; 

         Примерен образец №2 

 

3. Банкова гаранция при подаване на заявление по чл. 68 от ЗУО за издаване 

на разрешение за извършване на дейност по обезвреждане на опасни 

и/или неопасни отпадъци чрез депониране, когато заявителят е избрал 

тази форма на обезпечение. 

 име на собственика (наименование на юридическото лице), ЕИК и 

точен адрес на депото; 

 основание, на което се изисква банковата гаранция: 

- подаване на заявление по чл.68 от ЗУО за извършване на 

дейност по обезвреждане на опасни и/или неопасни 

отпадъци чрез депониране; 

 сума на банковата гаранция; 

 изричен текст, че банковата гаранция е безусловна и неотменяема; 

 изричен текст, че банковата гаранция е усвояема при първо 

писмено поискване от директора на РИОСВ; 

 обстоятелства, при които се усвоява банковата гаранция:  

- при наличие на някое от обстоятелствата описани в чл.61 

ал.7 или ал. 8 от ЗУО;  

 период на валидност на банковата гаранция: едногодишен период, 

с точно упоменаване на крайната дата, до която е валидна; 

 банковата гаранция се освобождава след връщане на оригинала с 

придружително  писмо на адреса на банката; 

         Примерен образец №3 

 

4. Банкова гаранция при подаване на заявление по чл. 81 от ЗУО за издаване 

на разрешение на организация по оползотворяване и за 

индивидуално изпълнение на задълженията по чл. 14, ал. 1 от ЗУО: 

 име на заявителя (наименование на юридическото лице), ЕИК и 

точен адрес на фирмата; 

 основание, на което се изисква банковата гаранция: 

подаване на заявление по чл.81 от ЗУО и за гарантиране 

постигането на целите за разделно събиране, повторна 

употреба, рециклиране и/ или оползотворяване на отпадъци 

от……… и за създаване на система по чл. 15 от ЗУО 

 сума на банковата гаранция; 
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 изричен текст, че банковата гаранция е безусловна и неотменяема; 

 изричен текст, че банковата гаранция е усвояема при първо 

писмено поискване от министъра на околната среда и водите;  

 обстоятелства, при които се усвоява банковата гаранция: 

 при наличие на някое от обстоятелствата описани в чл. 82 ал.3 

на ЗУО;  

 период на валидност на банковата гаранция: едногодишен период, 

с точно упоменаване на крайната дата, до която е валидна; 

 банковата гаранция се освобождава след връщане на оригинала, с 

придружително писмо на адреса на банката; 

- за организация по оползотворяване: Примерен образец №4 

- за лице индивидуално изпълняващо задълженията си:    

      Примерен образец №5 
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