
НАСОКИ НА КОМИСИЯТА ОТНОСНО ПЛАСТМАСОВИТЕ 
ПРОДУКТИ ЗА ЕДНОКРАТНА УПОТРЕБА В СЪОТВЕТСТВИЕ 
С ДИРЕКТИВА (ЕС) 2019/904
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ВРЪЗКА  МЕЖДУ  ДИРЕКТИВА  (ЕС)  2019/904  И  ДИРЕКТИВА  94/62/ЕО

Пластмасовите продукти за еднократна употреба, които са в обхвата на Директива (ЕС) 2019/904 и се считат за 

ОПАКОВКИ, съгласно Директива 94/62/ЕО трябва да отговарят на изискванията и на двете директиви.

Тези които НЕ представляват ОПАКОВКИ, съгласно Директива 94/62/ЕО са предмет САМО на изискванията на SUP 

Директивата. 

• Напълнени съдове за храна; съдове за 
напитки, бутилки за напитки и  чаши за 
напитки; пликове и обвивки; торбички; 
чинии

• Празни, но предназначени за пълнене 
на мястото на продажба съдове за 
храна, съдове за напитки, бутилки за 
напитки, чаши, пликове и обвивки, 
чинии

• Капаци, защитни капачки, сламки, 
бъркалки и др. неразделна част от 
опаковката

СА опаковки според Директива 94/62/ЕО НЕ са опаковки според Директива 94/62/ЕО

• Прибори за хранене, сламки и бъркалки
• Пуснати на пазара празни и НЕ са 

предназначени за пълнене на мястото на 
продажба съдове, вкл. за храна, съдове за 
напитки, бутилки за напитки (вкл. техните 
капачки и капаци), чаши за напитки

• Клечки за уши, балони, мокри кърпички, 
дамски превръзки, хигиенни тампони и 
апликатори за тампони

• Тютюневи изделия с филтри и филтри, 
продавани за употреба в комбинация с 
тютюневи изделия 



Пластмасови съдове за храна и чаши за напитки за еднократна употреба (вкл. капачките и капаците им), 
които СА ОПАКОВКИ, могат да подлежат на ОГРАНИЧЕНИЯ за търговия – дерогация от чл.18  94/62/ЕО
с цел ЗАМЯНА с алтернативни - пригодни за многократна употреба или не съдържащи пластмаса.

SUPДирективата допълва 94/62/ЕО по отношение на:

 мерките за намаляване на потреблението, 

 изискванията за  дизайн  на  продукта,  

 изискванията относно маркировката  и  

 правилата  за  разширена  отговорност на  производителя



ПЛАСТМАСОВИ ПРОДУКТИ ЗА ЕДНОКРАТНА УПОТРЕБА, ЧИЕТО 
ПОТРЕБЛЕНИЕ СЛЕДВА ДА СЕ НАМАЛИ АМБИЦИОЗНО И УСТОЙЧИВО 
ЧЛ.4 , ЧАСТ А НА ПРИЛОЖЕНИЕТО

 СЪДОВЕ ЗА ХРАНА / консумация на място 

или on the go, консумация от съда, без 

допълнително приготвяне/ - кумулативно 

да отговаря на всички критерии

 ЧАШИ ЗА НАПИТКИ И ТЕХНИТЕ 

КАПАЧКИ/КАПАЦИ

≠

съд за храна за еднократна 
употреба

чиния за еднократна употреба

Показатели:

— съдове като кутии, продавани
със или без капак;

— пригодни да съдържат храна;
— които може да улесняват  

превозването/пренасянето  на 
храна;

— обикновено се продават с
отпечатана информация
относно съдържанието, 
съставките, а често и теглото на 
продукта.

Показатели:
— съд за хранене, продаван на 

мястото на продажба без капак
— независимо дали е покрит;

— използван за сервиране или
консумиране на храна, но в 
момента на покупката не се
изисква наличие на храна в 
него;

— с предимно плоска форма, но
обикновено с леко скосен или
издигнат външен ръб;

— обикновено отсъства
напечатана информация, вклю-
чително относно съдържание,
съставки или тегло.



ПЛАСТМАСОВИ СЪДОВЕ ЗА ХРАНА /С ИЛИ БЕЗ КАПАК/, СЪДЪРЖАЩИ

ПОРЦИЯ ТОПЛА ХРАНА

СТУДЕНА ХРАНА

ДЕСЕРТ

ЗЕЛЕНЧУЦИ И ПЛОДОВЕ, вкл. и такива, които не се нуждаят от допълнителна подготовка

СНАКСОВЕ /ядки, крекери …/

СОСОВЕ и ПРОДУКТИ ЗА НАМАЗВАНЕ върху хляб /горчица, кетчуп, дип../

КАРТОНЕНИ СЪДОВЕ С ПЛАСТМАСОВ ВЪТРЕШЕН СЛОЙ ИЛИ ПОКРИТИЕ за съхранение на 
топла или студена храни; или за сладолед, консумиран директно от тях

ВКЛЮЧЕНИ В ОБХВАТА /ПРИМЕРИ/:

ИЗВЪН ОБХВАТА /ПРИМЕРИ/:

Замразена; сушена храна, изискваща по- нататъшна подготовка вкл. и изискващи добавяне на топла вода

Кутии за риба, изработени от пластмаса тарелки за месо с пакетирани храни, не предназначени за 
незабавна консумация, не се консумират от съда и изискват по-нататъшна подготовка



Пластмасов  съд  за  храна  за  
еднократна  употреба 

Пластмасов  съд  за  напитки  за  
еднократна  употреба 

Пластмасов многослоен плик, 
съдържащ плодово пюре  
(150 ml) 
 
 
 
 
 
 
Пластмасов  съд,  съдържащ  
кисело мляко  (100 g) 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пластмасов  многослоен 
плик, съдържащ плодов сок 
(150  ml) 

 
 
 
 
 
Пластмасов съд, съдържащ 
кисело   мляко   за   пиене 
(150  ml) 

 
 
 
 
Кутия за  мляко (500 ml) 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 

 



ЗАБРАНЕНО ПУСКАНЕТО НА ПАЗАРА ОТ 03.07.2021
ЧЛ.5/ ЧАСТ Б НА ПРИЛОЖЕНИЕТО

 Чинии, Прибори за хранене (вилици, ножове, лъжици, пръчици за хранене); Сламки и Бъркалки за напитки

 Съдове за храни, съдове и чаши за напитки ОТ ЕКСПАНДИРАН ПОЛИСТИРЕН, вкл. техните капаци/капачки

 Клечки за уши; Пърчици за балони

 Всички продукти от оксо-разградима пластмаса /дегрален/



 ПЛАСТМАСОВИ ПРИБОРИ, ЧИНИИ, СЛАМКИ, БЪРКАЛКИ 

не са изработени от пластмаса, например изделия на основата на хартия или дърво без пластмасов 
вътрешен слой/ пластмасово покритие

от трайни материали, например керамика или метал

от трайна пластмаса, специално проектирани с цел МНОГОКРАТНА УПОТРЕБА

медицинско  изделие  и  носещи  съответна
„СЕ“  маркировка

ИЗВЪН ОБХВАТА /ПРИЕМРИ/:



ПРОДУКТИ С ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДИЗАЙНА – ТРАЙНО ПРИКРЕПЕНИ 
КАПАЧКИ
ЧЛ.6/ ЧАСТ В НА ПРИЛОЖЕНИЕТО

 Съдове за напитки до три литра (т.е. за съхранение на течност /бира, вино, вода, освежаващи напитки, сокове и 

нектари, разтворими напитки или мляко /: напр. бутилки и техните капачки и капаци, композитни опаковки за 

напитки и техните капачки и капаци, bag-in-box, торбички (изцяло пластмасови или с пластмасов слой, НО НЕ и:

а) стъклени или метални съдове за напитки, които имат пластмасови капачки или капаци

б) съдове за напитки за специални медицински цели



ПРОДУКТИ С ИЗИСКВАНИЯ ЗА МАРКИРОВКА
ЧЛ.7/ ЧАСТ Г НА ПРИЛОЖЕНИЕТО

 Чаши за напитки;

 Тютюневи изделия с филтри и филтри, продавани за употреба в комбинация с тютюневи изделия;

 Мокри кърпички, т.е. предварително навлажнени кърпички за лична хигиена и битова употреба, НО НЕ И 

ЗА ПРОМИШЛЕНА УПОТРЕБА;

 Дамски превръзки, хигиенни материали и апликатори за тампони



ТЮТЮНЕВИ ИЗДЕЛИЯ С ФИЛТРИ И ФИЛТРИ, ПРОДАВАНИ ЗА УПОТРЕБА В 
КОМБИНАЦИЯ С ТЮТЮНЕВИ ИЗДЕЛИЯ

Цигари или пури с филтър съдържащи пластмаса

Отделни филтри за еднократна употреба, съдържащи пластмаса

Електронно изделие за употреба с тютюневи изделия с нагряване, включващо филтър за еднократна 
употреба, съдържащ пластмаса

ВКЛЮЧЕНИ В ОБХВАТА /ПРИМЕРИ/:

ИЗВЪН ОБХВАТА /ПРИМЕРИ/:

Електронни цигари или вейпове, включително филтри, съдържащи или несъдържащи пластмаса

Тютюн в насипно състояние, например за лула или ръчно свивана цигара без филтър, съдържащ 
пластмаса



Вид чаши за напитки

Общи критерии Специфични критерии
Включени ли са, или са 

изключени от приложното 
поле на директивата 

(изпълнени ли са всички 
общи и специфични за 

продукта критерии)?

Пластмасови За еднократна 
употреба

Пълни или предназ-
начени за пълнене с 

напитка

Пластмасови чаши с разтворими супи на
прах, към които е необходимо да се
добави например мляко или вода, преди
продуктът да може да бъде консумиран

ДА ДА НЕ ИЗКЛЮЧЕНИ:

чашите са предназначени 
за приготвяне на супа, 

която не е напитка 
съгласно директивата

Чаши за напитки за многократна
употреба, продавани в магазини за
търговия на дребно за множество
приложения, в случай че са проектирани
и пуснати на пазара за тази цел и
обикновено са замислени и се използват
от потребителя по този начин

ДА НЕ ДА ИЗКЛЮЧЕНИ:

чашите са за многократна 
употреба

Чаши за многократна употреба,
продавани в магазини за търговия на
дребно за многократна употреба

ДА НЕ ДА ИЗКЛЮЧЕНИ:

чашите са за многократна 
употреба



РОП 
ЧЛ.8/ ЧАСТ Д НА ПРИЛОЖЕНИЕТО

 ПОКРИТИ ОТ СХЕМИ ЗА РОП – всички по Приложението;

 ГРУПА ПРОДУКТИ: Съдове за храна; Пликове и обвивки с храни от гъвкав материал /за незабавна консумация от 

тях и без по-нататъшна подготовка/; Съдове за напитки с вместимост до 3 литра; Чаши за напитки, включително 

техните капаци и капачки; Тънки пластмасови торбички за пазаруване; 

Покриват разходите по 2008/98/ЕО и 94/62/ЕО + ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА ЗАМЪРСЯВАНЕТО С ОТПАДЪЦИ, които 

произтичат от тези продукти, и за последващото транспортиране и третиране на тези отпадъци

 ГРУПА ПРОДУКТИ: Мокри кърпички; Балони; Тютюневи изделия с филтри и филтри за употреба с тютюневи 

изделия

Покриват най-малко разходите за: 

- мерките за повишаване на осведомеността;

- почистване на замърсяването с отпадъци, които произтичат от тези продукти, и за последващото 

транспортиране и третиране на тези отпадъци; и

- разходите за събирането на данни и докладване (чл. 8а, параграф 1, буква в) от Директива 2008/98/ЕО)



ПОВИШАВАНЕ НА ОСВЕДОМЕНОСТТА
ЧЛ.10/ ЧАСТ Ж НА ПРИЛОЖЕНИЕТО

 ВСИЧКИ ОТ SUP ДИРЕКТИВАТА, БЕЗ ТЕЗИ КОИТО СА ЗАБРАНЕНИ



ПРИЛОЖЕНИЕ на НАСОКИТЕ:
ПРЕГЛЕД НА SUP ПРОДУКТИТЕ,   ТЕХНИТЕ   ОПИСАНИЯ   И СЪОТВЕТНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ, ЗАЛОЖЕНИ 
В ДИРЕКТИВАТА

Пластмасови продукти за 
еднократна  употреба

Съответна част от приложението и приложимите материално правни изисквания, с изключение на задълженията за
докладване

Най-подходяща част от 
приложението към 

директивата, съдържаща 
описания на продуктите

Балони Част Д Разширена отговорност на производителя (член 8, параграф 3) Част Д, раздел II, точка 2

Част Ж Повишаване на осведомеността (член 10) Част Ж, точка 7

Пръчици за балони Част Б Ограничения за пускането на пазара (член 5) Част Б, точка 6

Бутилки за напитки с вмес тимост ≤
3 l, включително техните капачки и
капаци

Част В Изисквания по отношение на продуктите (член 6, параграф 5) Части В и Е

Част Е Разделно събиране (член 9)

Съдове за напитки с вмес тимост ≤ 
3 l, включително техните капачки и
капаци

Част В Изисквания по отношение на продуктите (член 6, параграфи 1—4) Част В

Част Д Разширена отговорност на производителя (член 8, параграф 2) Част Д, раздел I, точка 3

Част Ж Повишаване на осведомеността (член 10) Част Ж, точка 3

Съдове за напитки, изра ботени от
експандиран полистирен,
включително техните капачки и
капаци

Част Б Ограничения за пускането на пазара (член 5) Не са предоставени специфични за
продукта описания

Бъркалки за напитки Част Б Ограничения за пускането на пазара (член 5) Не са предоставени специфични за
продукта описания

Чаши за напитки Част Г Изисквания относно маркировката (член 7) Не са предоставени специфични за
продукта описания

Чаши за напитки, вклю чително
капаци и капачки за тях

Част А Намаляване на потреблението (член 4)

Част Ж Повишаване на осведомеността (член 10)

Част Д Разширена отговорност на производителя (член 8, параграф 2)

Чаши за напитки, изработени от
експандиран полистирен, 
включително капаци и капачки за тях

Част Б Ограничения за пускането на пазара (член 5) Не са предоставени специфични за
продукта описания

Клечки за уши Част Б Ограничения за пускането на пазара (член 5) Не са предоставени специфични за
продукта описания



Пластмасови продукти за 
еднократна  употреба

Съответна част от приложението и приложимите материално правни изисквания, с изключение на
задълженията за докладване

Най-подходяща част от 
приложението към 

директивата, съдържаща 
описания на продуктите

Прибори за хранене (вилици,
ножове, лъжици, пръчици за
хранене)

Част Б Ограничения за пускането на пазара (член 5) Не са предоставени специфични
за продукта описания

Съдове за храна Част А Намаляване на потреблението (член 4) Част А, точка 2

Част Д Разширена отговорност на производителя (член 8, параграф 2) Част Д, раздел I, точка 1

Част Ж Повишаване на осведомеността (член 10) Част Ж, точка 1

Съдове за храна, изработени от
експандиран полистирен

Част Б Ограничения за пускането на пазара (член 5) Част Б, точка 7

Тънки пластмасови торбички за
пазаруване

Част Д Разширена отговорност на производителя (член 8, параграф 2) Член 3, параграф 1в от 
Директива 94/62/ЕО

Част Ж Повишаване на осведомеността (член 10)

Пликове и обвивки Част Д Разширена отговорност на производителя (член 8, параграф 2) Част Д, раздел I, точка 2

Част Ж Повишаване на осведомеността (член 10) Част Ж, точка 2

Чинии Част Б Ограничения за пускането на пазара (член 5) Не са предоставени специфични
за продукта описания

Дамски превръзки, хигиенни 
тампони и апликатори за тампони

Част Г Изисквания относно маркировката (член 7) Не са предоставени специфични
за продукта описанияЧаст Ж Повишаване на осведомеността (член 10)

Сламки Част Б Ограничения за пускането на пазара (член 5) Не са предоставени специфични
за продукта описания

Тютюневи изделия с филтри и 
филтри, продавани за употреба в
комбинация с тютюневи изделия

Част Г Изисквания относно маркировката (член 7) Член 2, точка 4 от 
Директива  2014/40/ЕСЧаст Д Разширена отговорност на производителя (член 8, параграф 3)

Част Ж Повишаване на осведомеността (член 10)

Мокри  кърпички Част Г Изисквания относно маркировката (член 7) Част Г, точка 2

Част Д Разширена отговорност на производителя (член 8, параграф 3) Част Д, раздел II, точка 1

Част Ж Повишаване на осведомеността (член 10) Част Ж, точка 6
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