
Регионална инспекция по околна среда и водите – Смолян 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРЕДЛАГАНИТЕ НА ПАЗАРА ПЛАСТМАСОВИ ТОРБИЧКИ 

 

 
"Пластмасови торбички за пазаруване" – това са 

торбички за пазаруване с или без дръжка, произведени от 

пластмаса, които се предлагат на потребителите на мястото на 

продажба на стоките или продуктите. 

 

 

 

 

 
За клиентите: 

1. Не използвай пластмасови торбички!  
или 

2. Носи си торбичка за многократна употреба! 
 
За търговците: 
1. Тънките пластмасови торбички за пазаруване (с дебелина на стената до 50 микрона), с изключение на много 

тънките пластмасови торбички за пазаруване без способ за захващане, се предлагат само срещу заплащане на 

потребителите на мястото на продажба на стоките или продуктите. 

2. Торбичките, за които не се дължи продуктова такса: 

2.1. пластмасови торбички за пазаруване, които отговарят на следните условия едновременно: 

а) дебелината на торбичката е най-малко 25 микрона (µm); 

б) минималните размери на торбичката са 390 mm/490 mm в разгънат вид; 

в) притежават обозначение с надписи на български език, отпечатани върху всяка   опаковка на торбичките, или 

върху самите торбички, които задължително съдържат: 

 наименование, седалище и адрес на лицето, което пуска на пазара торбичките; 

 обозначение: „торбичка за многократно използване“; 

2.2. много тънки пластмасови торбички за пазаруване без способ за захващане – това са пластмасови торбички за 

пазаруване с дебелина на стената под 15 микрона, чието използване се налага за целите на хигиената или които се предлагат 

като първични опаковки за насипна храна, когато това помага за предотвратяване на разхищаването на храни. Не се допуска 

използването на много тънки торбички без дръжки за допълнително опаковане или пренасяне на предварително опаковани 

стоки. 

  2.3. пластмасови торбички за пазаруване, отговарящи на стандарт EN 13432, обозначени с надписи на български 

език, които задължително съдържат: 

   а) наименование, седалище и адрес на лицето, което пуска на пазара торбичките; 

   б) обозначение: "торбичката е биоразградима"; 

   в) дата на производство и срок на годност. 

3. Какво ще проверят контролните органи при проверка на място в търговските обекти, които 

предлагат полимерни торбички: 

- Спазва ли се изискването за предлагане на торбичките само срещу заплащане; 

- Дължи ли се продуктова такса за предлаганите на клиентите торбички - в случай, че се дължи – заплатена ли 

е таксата за тях от задълженото лице, което ги е пуснало на пазара и документи, доказващи  произхода на торбичките.  

Когато продуктовата такса не е заплатена и търговецът не може да докаже от къде са закупени 

торбичките, то тогава той заплаща продуктовата такса за тях по сметка на ПУДООС към МОСВ в размер на 0,55 

лева/брой. 

- Използват ли се пликове без дръжки за предварително опаковани стоки; 

4. Какво трябва да изисква търговеца при закупуването на полимерни торбички: 

-    Документ за покупката им, като в него трябва да са посочени производителят им, брой, вид и размер на 

торбичките; 

-  Да проверява дали върху опаковката на торбичките има необходимите обозначения, посочени по-горе. 

5. Според Закона за управление на отпадъците, едноличен търговец или юридическо лице, които 

предлагат без заплащане на крайните потребители пластмасови торбички за пазаруване с дебелина до 50 микрона 

или продават на крайните потребители пластмасови торбички, за които не е заплатена продуктова такса, подлежат 

на имуществена санкция в размер от 3 000 до 10 000 лв. 

 

За допълнителна информация и въпроси: РИОСВ-Смолян тел.: 0301/60 762 
 

 4700 гр. Смолян, ул. „Дичо Петров” № 16, ПК 99,  e-mail: riosv-smolyan@mbox.contact.bg,   http://smolyan.riosv.com; 

  Директор: 0301/60-113, Тех. сътрудници: 0301/60-100, 60-112, Fax: 0301/60-119 
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