СЪОБЩЕНИЕ
до лицата, извършващи търговска дейност на общинските пазари за предлаганите от тях полимерни торбички

Във връзка със спазването на изискванията на Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за
продукти след употребата, на които се образуват масово разпространени отпадъци / Наредбата / по отношение на пуснатите на пазара
полимерни торбички на територията на общинските пазари, информираме лицата, извършващи търговска дейност за следното:
1. Лицата, които пускат на пазара на територията на Република България полимерни торбички с дръжки са производителите,
вносителите и лицата, които въвеждат полимерни торбички от друга държава – членка на ЕС заплащат продуктова такса в размер –
0,55 лв. за брой /съгласно чл.1а от Наредбата/.
2. Когато лицата, които пускат на пазара полимерни торбички, не могат да бъдат идентифицирани. Дистрибуторите, включително
лицата, извършващи продажби на крайните потребители, имат същите задължения, а именно да заплащат продуктова такса
„полимерни торбички” – 0,55 лв. за брой / съгласно чл. 1а, ал.4 от Наредбата /.
3. Продуктова такса „полимерни торбички” не се дължи в случаите, когато отговарят на следните условия едновременно /съгласно чл.
1а, ал. 3, т. 1 от Наредбата/:
а/ дебелината на торбичката е наймалко 25 микрона;
б/ минималните размери на торбичката са 390 мм/490 мм в разгънат вид;
в/ притежават обозначение с надписи на български език, отпечатани върху всяка опаковка на торбичките, които задължително
съдържат наименование, седалище и адрес на лицето, което пуска на пазара торбичките.
4. Продуктова такса не се дължи за полимерни торбички без дръжки (пликове) / съгласно чл. 1а, ал.3, т.2 от Наредбата /.
5. Продуктова такса не се дължи за полимерни торбички, които задължително съдържат следната маркировка: „торбичката е
биоразградима” / съгласно чл.1а, ал. 3, т.3 от Наредбата /.
6. Да не се купуват полимерни торбички от лица, които не издават касови бележки или фактури за произход на предлаганите стоки.

При неспазване на горепосочените изисквания предвидената санкция в Закона за управление на отпадъците е в размер
от 30 000 лв. до 500 000 лв.

