
Настоящата Заявка се изпраща на електронна поща   balbok.engineering@gmail.com или balbok@balbok.com или на факс 02 944 1907. 

Изх. номер: ___________ / __________ г. До 
БалБок Инженеринг АД 
бул. Васил Левски № 118 
гр. София, 1504 
e-mail: balbok.engineering@gmail.com
            balbok@balbok.com
факс    02 944 1907

ЗАЯВКА 
ЗА ПРЕДАВАНЕ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ 

ДОГОВОР № ∟∟ - ∟∟∟∟ - ∟∟– ∟∟∟∟ от ....................... г. 

I. От  ..............................................................................................................................................................................  

Ид.№ /ЕИК/Булстат/ЕГН (за физ. лица) …….................................  Ид. № по ДДС: BG ........................................  

Адрес:  ...........................................................................................................................................................................  

Представлявано от  ......................................................................................................................................................  

Телефон ………………………, факс ....................................., e-mail:  .....................................................................  

(моля, посочвайте в т.I актуални данни за издаване на фактура) 

II. Количествата отпадъци за предаване за третиране са както следва:

Класификация на 
отпадъците и произход 

Количество, в 
кг заедно с 
опаковката 

Описание на 
отпадъка  

Описание на 
опаковката 
(може да се 

приложи опис) 

Начин на 
съхранение 

Опасни свойства и 
наличие на миризми 

1 Код □Течност
□Твърдо в-во
□Газ
□Друг

Описание: 
□Опаковките са
здрави, добре
затворени и
годни за
транспортиране
□Необходимо е
преопаковане
на място

□На открито
□В склад
□В контейнер
□В резервоар
□Друг

□Запалим
□Токсичен
□Корозивен
□Екотоксичен
□Друго опасно свойство

Класификация по ООН 
UN номер 
Клас на опасност 
Опаковъчна група 

□Наличие на силна
миризма от отпадъка

Наименование 

Произход 

2 Код □Течност
□Твърдо в-во
□Газ
□Друг

Описание: 

□Опаковките са
здрави, добре
затворени и
годни за
транспортиране
□Необходимо е
преопаковане
на място

□На открито
□В склад
□В контейнер
□В резервоар
□Друг

□Запалим
□Токсичен
□Корозивен
□Екотоксичен
□Друго опасно свойство

Класификация по ООН 
UN номер 
Клас на опасност 
Опаковъчна група 

□Наличие на силна
миризма от отпадъка

Наименование 

Произход 

Образец 2021



Класификация на 
отпадъците и произход 

Количество, в 
кг заедно с 
опаковката 

Описание на 
отпадъка  

Описание на 
опаковката 
(може да се 

приложи опис) 

Начин на 
съхранение 

Опасни свойства и 
наличие на миризми 

3 Код □Течност
□Твърдо в-во
□Газ
□Друг

Описание: 

□Опаковките са
здрави, добре
затворени и
годни за
транспортиране
□Необходимо е
преопаковане
на място

□На открито
□В склад
□В контейнер
□В резервоар
□Друг

□Запалим
□Токсичен
□Корозивен
□Екотоксичен
□Друго опасно свойство

Класификация по ООН 
UN номер 
Клас на опасност 
Опаковъчна група 

□Наличие на силна
миризма от отпадъка

Наименование 

Произход 

4 Код □Течност
□Твърдо в-во
□Газ

Друг□

Описание: 

□Опаковките са
здрави, добре
затворени и
годни за
транспортиране
□Необходимо е
преопаковане
на място

□На открито
□В склад
□В контейнер
□В резервоар
□Друг

□Запалим
□Токсичен
□Корозивен
□Екотоксичен
□Друго опасно свойство

Класификация по ООН 
UN номер 
Клас на опасност 
Опаковъчна група 

□Наличие на силна
миризма от отпадъка

Наименование 

Произход 

ОБЩО БРОЙ ПАЛЕТИ 

Мобилен телефон: 

III. Място на съхраняване на отпадъците (точен адрес) и работно време:

IV. Упълномощено лице за предаване на отпадъците на място
Име и  длъжност:
Стационарен телефон: е-mail:

V. Декларирам, че

1. посочените отпадъци не представляват и не съдържат радиоактивни, взривни или инфекциозни вещества, както
и прекурсори и силнодействащи токсични вещества, и не са обект на специални законови разпоредби (като Закон
за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори, Закон
за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, Закон за експортния контрол на продукти, свързани с
отбраната и на изделия и технологии с двойна употреба и др.).

2. посочената информация отговаря на фактическото състояние и при предаването и приемането на опасните
отпадъци тяхната опаковка и маркировка ще позволи безопасното им транспортиране и товаро-разтоварни работи

Моля да ни изпратите Ценово споразумение  или  Имаме сключено Годишно ценово споразумение  

Дата: (подпис и печат) ......................................................... ......................... 

.Място: (име и длъжност) ........................................................ ....................... 
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