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УТВЪРЖДАВАМ:      Приложение към Заповед……………... 

       

14.2.2022 г.

X Георги Георгиев 

ПРОФ. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ Д.В.М.Н 

ДИРЕКТОР НА ЦОРХВ

Signed by: Georgi Kirilov Georgiev  

НАРЪЧНИК ЗА ВИДОВЕТЕ ОПАКОВКИ НА ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА 

ЗАЩИТА 

Наръчникът за видовете опаковки на продуктите за растителна защита (ПРЗ) е 

разработен от Център за оценка на риска по хранителната верига (ЦОРХВ) и Българска 

агенция по безопасност на храните (БАБХ) с цел унифициране на заявяваните опаковки 

при попълване на Заявление за разрешаване за пускане на пазара и употреба на продукти 

за растителна защита (формуляр А) от фирмата заявител. В Наръчника са отразени най-

често използваните видове опаковки и основните им характеристики.  

Наръчникът ще бъде допълван периодично при наличие на информация за други 

видове опаковки.  

http://corhv.government.bg/
mailto:corhv.mail@mzh.government.bg
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МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО 

ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА ПО ХРАНИТЕЛНАТА ВЕРИГА 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ВИДОВЕ ОПАКОВКИ ЗА ПРЗ 

Вид на 

опаковка (BG) 

Вид на 

опаковка (EN) 
Визуално изображение Описание 

Бутилка Bottle 

 

  

Тип: първична опаковка (primary packaging) 

Описание: бутилка с тясно гърло и капачка 

на винт 

Материал:  

 пластмаса (COEX, f-HDPE, HDPE, LDPE, 

PET с вътрешен слой от EVOH, PA/PE, 

PP/PE, PET/PE, fluorinated barrier (ако 

има такъв) и др.)  

 стъкло 
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ВИДОВЕ ОПАКОВКИ ЗА ПРЗ 

Вид на 

опаковка (BG) 

Вид на 

опаковка (EN) 
Визуално изображение Описание 

Контейнер Container, 

Canister 

 

 

Тип: първична опаковка (primary packaging) 

Описание: цилиндричен съд с капачка на 

винт 

Материал:  

 пластмаса (COEX, f-HDPE, HDPE, LDPE, 

PET с вътрешен слой от EVOH, PA/PE, 

PP/PE, PET/PE, fluorinated barrier (ако 

има такъв) и др.)  
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ВИДОВЕ ОПАКОВКИ ЗА ПРЗ 

Вид на 

опаковка (BG) 

Вид на 

опаковка (EN) 
Визуално изображение Описание 

Туба Tube, 

Jerrycan 

 

Тип: първична опаковка (primary packaging) 

Описание: Съд с дръжка, тесен отвор и 

капачка на винт 

Материал:  

 пластмаса (COEX, f-HDPE, HDPE, LDPE, 

PET с вътрешен слой от EVOH, PA/PE, 

PP/PE, PET/PE, fluorinated barrier (ако 

има такъв) и др.) 

 

Бидон  Cans, Drum,  

Oil can 

 

Тип: първична опаковка (primary packaging) 

Описание: пластмасов съд с широк отвор и 

с отваряем горен капак  

Материал:   

 пластмаса (COEX, f-HDPE, HDPE, LDPE, 

PET с вътрешен слой от EVOH, PA/PE, 

PP/PE, PET/PE, fluorinated barrier (ако 

има такъв) и др. ) 
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ВИДОВЕ ОПАКОВКИ ЗА ПРЗ 

Вид на 

опаковка (BG) 

Вид на 

опаковка (EN) 
Визуално изображение Описание 

IBC контейнер IBC container 

(Intermediate 

Bulk Container) 

 

Тип: транспортна или първична опаковка 

(transit packaging or primary packaging) 

Описание: съд с вместимост от 200-220 L до 

1000 L с отвор, поставен в предпазна метална 

клетка върху европалет  

Материал:   

 пластмаса (HDPE) 

Варел 

 

Barrel  

 

 

Тип: първична опаковка (primary packaging) 

Описание: Цилиндричен съд с отвори с 

капачка и без отваряем капак 

Материал:  

 пластмаса (COEX, f-HDPE, HDPE, LDPE, 

PET с вътрешен слой от EVOH, PA/PE, 

PP/PE, PET/PE, fluorinated barrier (ако 

има такъв) и др.) 

 метал 
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ВИДОВЕ ОПАКОВКИ ЗА ПРЗ 

Вид на 

опаковка (BG) 

Вид на 

опаковка (EN) 
Визуално изображение Описание 

Саше Sachet 

    

Тип: първична опаковка (primary packaging) 

Описание: малко  пакетче, чието 

съдържание се използва наведнъж (от 0,01 кг 

до 0,1 кг);  

Материал:  

 хартия / метализирано фолио / полимер 

(многослоен, коекструдиран, ламиниран) 

Плик 

 

Bag 

 

Тип: първична опаковка (primary packaging) 

Описание: плик с размери от 10 х 14 см до 

60 х 90 см 

Материал:  

 хартия / метализирано фолио / полимер 

(многослоен, коекструдиран, ламиниран) 
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ВИДОВЕ ОПАКОВКИ ЗА ПРЗ 

Вид на 

опаковка (BG) 

Вид на 

опаковка (EN) 
Визуално изображение Описание 

Торба/Чувал Multiwall paper 

bags 

  

Тип: първична опаковка (primary packaging) 

Материал:  

 хартия/Крафт-РЕ / метализирано фолио / 

полимер (многослоен, коекструдиран, 

ламиниран) 

 

Торба – биг бег Bigbag 

 

 

Тип: транспортна или първична опаковка 

(transit packaging or primary packaging) 

Описание: торба с дръжки 

Материал:  

 PP  

 полимер (многослоен, коекструдиран, 

ламиниран) 



 

3 

 

 РП-2/0        

 

ВИДОВЕ ОПАКОВКИ ЗА ПРЗ 

Вид на 

опаковка (BG) 

Вид на 

опаковка (EN) 
Визуално изображение Описание 

Варел Drum 

 

Тип: транспортна или първична опаковка 

(transit packaging or primary packaging) 

Описание: цилиндричен съд с отваряем 

капак 

Материал:  

 метал 

 

 

 

Картонена 

кутия, сгъваема 

кутия 

Cardboard box, 

Box, folding 

box 

 

Тип: транспортна опаковка (transit 

packaging) 

Описание: кутия с различени размери в 

зависимост от броя на опаковките, 

предназначени за поставяне в нея 

Материал:  

 картон 
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ВИДОВЕ ОПАКОВКИ ЗА ПРЗ 

Вид на 

опаковка (BG) 

Вид на 

опаковка (EN) 
Визуално изображение Описание 

Кутия с 

вътрешен плик 

Folding box 

with inner bag 

  

Тип: транспортна или първична опаковка 

(transit packaging or primary packaging) 

Описание: кутия с вътрешен плик 

Материал:  

 картон с вътрешен полимерен плик  

Варел от 

фиброматериал 

Fiber drum 

 

 

Тип: транспортна или първична опаковка 

(transit packaging or primary packaging) 

Описание: съд с вътрешен плик 

Материал:  

 фиброкартон с вътрешен полимерен плик 

 многопластна плътна хартия с вътрешен 

полимерен плик 
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ВИДОВЕ ОПАКОВКИ ЗА ПРЗ 

Вид на 

опаковка (BG) 

Вид на 

опаковка (EN) 
Визуално изображение Описание 

Ампула Ampoule 

 

Тип: първична опаковка (primary packaging) 

Материал:  

 стъкло 

 пластмаса (HDPE, LDPE, PET, др.) 

Спринцовка за 

еднократна 

употреба 

Disposable 

syringe 

 

Тип: първична опаковка (primary packaging) 

Материал:  

 пластмаса 
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ВИДОВЕ ОПАКОВКИ ЗА ПРЗ 

Вид на 

опаковка (BG) 

Вид на 

опаковка (EN) 
Визуално изображение Описание 

Опаковки под 

налягане 

(флакон) 

Pressure 

packaging 

 

Тип: първична опаковка (primary packaging) 

Материал:  

 метал/ 

 пластмаса 
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ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ 

 

Съкращение 

 

EN 

 

BG 

АL Aluminium Алуминий 

COEX Co-extruded Коекструдиран 

EVOH Ethylene vinyl alcohol Етилен/винил алкохол 

HDPE High density polyethylene Полиетилен с висока плътност 

f-HDPE Fluorinated high-density polyethylene Флуориран полиетилен с висока плътност 

LDPE Low density polyethylene Полиетилен с ниска плътност 

PA Polyamide Полиамид 

PE Polyethylene Полиетилен 

PET Polyethylene terephthalate Полиетилентерефталат 

PP Polypropylene Полипропилен 
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РЕГИСТЪР НА ИЗМЕНЕНИЯТА 

Версия 

№ на РП 

/ Ф 

В сила от: Същност на изменението 

версия 0 14.02.2022 г. Първичен документ 

   

   

 

 


