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  НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ  ИНСТИТУТ 

ПУСНАТИ НА ПАЗАРА ОПАКОВКИ ПРЕЗ 2021 

 

 Предоставя се от предприятията от всички сектори на икономиката, които през годината са пуснали на пазара 

опаковки  използвани за опаковане на реализираната от производителя или вносителя (търговеца) продукция 

 

 

ЕИК/БУЛСТАТ*   

  

Име на предприятието*   

  
ЕКАТТЕ на населено място на дейността, 

код* 
  

  

Населено място - местонамиране на дейността*   

  

Съставител: име/фамилия*   

  

Телефон за контакт*   

  

Време за попълване на документа (мин.)*   

  

Брой заети лица в предприятието*   

  

Електронна поща*   
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Раздел 1. Пуснати на пазара опаковки за стоки, произведени в България и чужбина (внос) за еднократна употреба 

№ 

на 

ред 

Пуснати на пазара 

опаковки по 

произход на стоката 

Вид опаковка 

(Приложение 2)  

Група материал на 

опаковката 

Вид материал на опаковката 

(Приложение 1) 

Брой 

опаковки 

Тегло на 

опаковките  

(кг) 

Дебелина на 

стената 

(само за 

пластмасови 

торбички за 

пазаруване): 
под 15 микрона 

15 - 50 микрона 

50 -100 микрона 

Местни стоки 
(произведени в 

България) 

Вносни стоки 
(произведени извън 

България) 

Стат. 

Код  

Наименование,  

съгласно Наредбата за 

опаковките 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 

1                 

2                 

3                 

4                 

5                 

6                 

7                 

8                 

9                 

10                 

11                 

12                 

13                 

14                 

15                 

16                 

17                 
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РАЗДЕЛ 2. Пуснати на пазара опаковки за многократна употреба или депозитни системи 
  

№ на 

ред 

Пуснати на пазара 

опаковки по произход 

на стоката 

Вид опаковка  

(Приложение 2) 

Група 

материал на 

опаковката 

Вид материал на опаковката 

(Приложение 1) 

Пуснати на пазара 

опаковки за 

многократна употреба 

/в обращение през 

годината 

Пуснати на пазара 

опаковки за 

замяна/допълване на  

изведените от 

системата опаковки 

през годината 

Среден 

брой  

употреби за 

една година 

1. Местни стоки 

(произведени в България) 

2. Вносни стоки 

(произведени извън 

България) 

Стат. 

Код  

Наименование,  

съгласно Наредба за 

опаковки 

Брой 

опаковки 

Тегло на 

опаковките  

(кг) 

Брой 

опаковки 

Тегло на 

опаковките  

(кг) 

Брой  

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
                    

2 
                    

3 
                    

4 
                    

5 
                    

6 
                    

7 
                    

8 
                    

9 
                    

10 
                    

11 
                    

12 
                    

13 
                    

14 
                    

15 
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УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА „ПУСНАТИ НА ПАЗАРА ОПАКОВКИ ПРЕЗ 2021“ 

Статистическото наблюдение се провежда съгласно Националната статистическа програма 

2022 г. 

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ 

Отчетът се представя от предприятията от всички сектори на икономиката, които през годината 

са пуснали на пазара опаковки,  използвани за опаковане на реализираната от производителя 

или вносителя (търговеца) продукция.  

"Опаковки" са всички продукти, независимо от техния произход и материала, от който са 

изработени, използвани от всяко лице по веригата от производителите до крайните 

потребители за държане, опазване, боравене, доставяне и представяне на каквито и да са стоки 

от суровини до готови изделия. Изделията за еднократна употреба (торбички, чашки, чинийки, 

кофички, кутийки за еднократна употреба, както и други изделия, които се предлагат 

непосредствено на клиента в мястото на продажба заедно с продуктите, за чието опаковане са 

предназначени) също се считат за опаковки в случаите, когато са използвани за същите цели.  

С отчета се събира информация за пуснатите на пазара опаковки за еднократна и многократна 

употреба.  

"Пускане на пазара" е първото предоставяне на опаковани стоки на разположение на друго 

лице, безплатно или срещу заплащане, с цел те да бъдат разпространени и/или използвани на 

територията на Република България, както и внасянето и въвеждането на територията на 

Република България на опаковани стоки от дадено лице за негова собствена търговска, 

производствена или професионална дейност.  

Указания за попълване на Разделите/ страниците във формуляра. 

Въвежда се  Булстат/ЕИК на предприятието и код  на населеното място (ЕКАТТЕ) - 

местонамиране на дейността. Записват се имената на съставителите на отчета и съответните 

контакти. Задължителни са полетата, обозначени със "*". 

Формулярът е структуриран в следните 2 раздела: 

 

Раздел 1. - Пуснати на пазара опаковки за стоки, произведени в България и чужбина 

(внос) - за еднократна употреба. 

Еднократна употреба са например: пластмасови торбички за пазаруване, чашки, съдове и 

прибори за хранене (чинийки, кофички, вилици), както и други изделия, които се предлагат 

непосредствено на клиента в мястото на продажба заедно с продуктите, за чието опаковане са 

предназначени. Видовете опаковки са поместени в Приложение 1. 

кол.1 - пуснати на пазара опаковки по произход на стоката: отчитат се Местни стоки 

(произведени в България) и Вносни стоки (произведени извън България) 

кол.2 -Видът опаковката се избира от Приложение 2 

кол.3 - Група материал на опаковката (пластмаса, стъкло, метали, дървени материали и др.): 

кодът и наименованието са поместени в Приложение 1. 

кол.4 - Вид материал на опаковката: записва се код на конкретния материал на опаковката, а в 

кол.5 се записва текстово наименованието. Кодовете и наименованията са поместени в Прил.1 

(изведено от  Приложение № 2 към чл. 5, ал. 1, т. 1 от Наредбата за опаковките и отпадъците от 

опаковки).   

кол.6 и 7 – Отчита се брой опаковки и тегло на опаковките (кг, до 3 знака след десетичната 

точка ). 
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кол.8 - Отчита се дебелината на стената само на пластмасовите торбички за пазаруване (със 

или без дръжка, произведени от пластмаса, които се предлагат на потребителите на мястото на 

продажба на стоките или продуктите). 

Раздел 2. Пуснати на пазара опаковки за многократна употреба или депозитни системи  

Изискват се данни само за опаковките за многократна употреба или депозитните системи. 

кол.1-Пуснати на пазара опаковки по произход на стоката: записва се произхода на стоките- 

Местни стоки (произведени в България) и Вносни стоки (произведени извън България). 

кол.2 -Вид опаковка от Приложение 2. 

кол.3 - Група материал на опаковката: (пластмаса, стъкло, метали, дървени материали и др.). 

кол.4 - Вид материал на опаковката: записва се код на конкретния материал на опаковката, а в 

кол.5 се записва текстово наименованието. Кодовете и наименованията са поместени в Прил.1 

(изведено от  Приложение № 2 към чл. 5, ал. 1, т. 1 от Наредбата за опаковките и отпадъците от 

опаковки).   

кол.6 и 7 - Отчита се брой и тегло на пуснатите на пазара опаковки за многократна употреба 

през годината, включително и тези в обращение в депозитните системи. 

кол.8 и 9 - Отчита се брой и тегло на пуснатите на пазара опаковки за замяна/допълване на  

изведените от системата опаковки през годината.  

кол. 10 Отчита се среден брой употреби за една година за всеки вид опаковка. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 - НОМЕНКЛАТУРА НА ВИД МАТЕРИАЛ НА ОПАКОВКИТЕ 

(от Приложение № 2 към чл. 5, ал. 1, т. 1 от Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки) 

Стат. Код Наименование материал 

01 Група Пластмаса 

0101 код 01: Полиетилен терефталат-PET (Пластмаса) 

0102 код 02: Полиетилен висока плътност -HDPE (Пластмаса) 

0103 код 03: Поливинил хлорид-PVC (Пластмаса) 

0104 код 04: Полиетилен ниска плътност-LDPE (Пластмаса) 

0105 код 05: Полипропилен-PP (Пластмаса) 

0106 код 06: Полистирен (стиропор)-PS (Пластмаса) 

0107 код 07-19: Други пластмаси (Пластмаса) 

 02 Група Хартия и картон 

0201 код 20: Вълнообразен картон-PAP (Хартия и картон) 

0202 код 21: Друг картон-PAP (Хартия и картон) 

0203 код 22: Хартия-PAP (Хартия и картон) 

0204 код 23-29: Хартия (Хартия и картон) 

 03 Група Метал 

0301 код 40: Стомана-FE (Метал) 

0302 код 41: Алуминий-ALU (Метал) 

0303 код 42-49: Други метали (Метал) 

 04 Група Дървени материали 

0401 код 50: Дърво-FOR  (Дървени материали) 

0402 код 51: Корк-FOR  (Дървени материали) 

0403 код 52-59: Други дървесни материали-FOR (Дървени материали) 

 05 Група Текстил 
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0501 код 60: Памук-ТЕХ (Текстил) 

0502 код 61: Юта-ТЕХ (Текстил) 

0503 код 62-69: Друг текстил (Текстил) 

 06 Група Стъкло 

0601 код 70: Безцветно стъкло-GL (Стъкло) 

0602 код 71: Зелено стъкло-GL (Стъкло) 

0603 код 72: Кафяво стъкло-GL (Стъкло) 

0604 код 73-79: Друго стъкло (Стъкло) 

 07 Група Композитни материали 

0701 код 80: Хартия и картон/метали  (Композитни матер.) 

0702 код 81: Хартия и картон/пластмаси  (Композитни матер.) 

0703 код 82: Хартия и картон/алуминий  (Композитни матер.) 

0704 код 83: Хартия и картон/бяла ламарина  (Композитни матер.) 

0705 код 84: Хартия и картон/пластмаси/алуминий  (Композитни матер.) 

0706 код 85-89: Хартия и картон/пластмаси/алуминий/бяла ламарина   (Композитни матер.) 

0707 код 90: Пластмаса/алуминий  (Композитни матер.) 

0708 код 91: Пластмаса/бяла ламарина  (Композитни матер.) 

0709 код 92: Пластмаса/метали  (Композитни матер.) 

0710 код 95: Стъкло/пластмаса  (Композитни матер.) 

0711 код 96: Стъкло/алуминий  (Композитни матер.) 

0712 код 97: Стъкло/бяла ламарина  (Композитни матер.) 

0713 код 98: Стъкло/метали  (Композитни матер.) 

 08 Група Гума 

0801 код 30: Гума-RUB 

 09 Група Неупоменати материали 

0909 код 99: Други материали (неупоменати) 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2: ВИД ОПАКОВКИ 

 

01. Бидони 

02. Буркани 

03. Бутилки  

04. Варели 

05. Кофи (баки), кегове  

06. Кутии  

07. Опаковки за медикаменти и козметика 

08. Палети 

09. Палетни кутии 

10. Пликове/чували 

11. Пластмасови торбички за пазаруване 

12. Прибори и съдове за хранене 

13. Сандъци 

14. Торби 

15. Чашки 

16. Щайги, каси, касетки 

99. Други неупоменати опаковки и компоненти 

 

София, 2022 


