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Управителният съвет на сдружение Браншова Асоциация Полимери на 
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ (изм. ДВ. бр.48 от 08.06.2018г.), свиква 
редовно общо събрание на членовете си на 17.07.2018 в 13:30 часа, 
на адрес гр. София, бул. Цариградско шосе 115, хотел Новотел София. 

 
 
 
 

Европейската комисия предлага нови общоевропейски правила, 
насочени към 10-те пластмасови продукта за еднократна употреба, които 
най-често се срещат по европейските плажове и в европейските морета, 
както и към изгубените или изоставените риболовни уреди. 

Заедно те съставляват около 70% от всички морски отпадъци. Новите 
правила ще бъдат пропорционални и специфични за отделните продукти, 
така че да се постигнат възможно най-добри резултати. 

Предстоящо Общо 
събрание на 
членовете на БАП,  
17.07.2018 г. в 
гр. София  

Нови правила на ЕС 
за намаляване на 
морските отпадъци 
 

БАП партнира за 
провеждането на 
младежки конкурс 
по дебати - EYDC 

БАП взе участие в 
изложението 
ПЛАСТ 2018, което 
се проведе в 
Милано 
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БББЮЮЮЛЛЛЕЕЕТТТИИИННН   



БРАНШОВА АСОЦИАЦИЯ ПОЛИМЕРИ ПАРТНИРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА 
ЕВРОПЕЙСКИ МЛАДЕЖКИ КОНКУРС ЗА ДЕБАТИ – EYDC 

Това означава, че за различните продукти ще се прилагат различни 
мерки. Когато са налични алтернативи на достъпни цени, ще е 
забранено предлагането на съответните пластмасови продукти за 
еднократна употреба на пазара. За продуктите без ясни алтернативи 
фокусът е върху ограничаването на тяхната употреба чрез национални 
мерки за намаляване на потреблението им, изисквания за проектирането 
и етикетирането и задължения за управление на отпадъците/почистване 
за производителите. Благодарение на новите правила Европа ще има 
водеща роля в решаването на проблема, свързан с увеличаващото се 
количество вредни пластмасови отпадъци в моретата и океаните. Повече 
информация можете да намерите тук. 

Цветанка Тодорова – председател на УС на БАП, коментира в интервю за 
в. 24 часа, че пластмасовите отпадъци не попадат сами във водата, а се 
изхвърлят от хората там. „Публикуваната директива тепърва ще се 
гласува предвид противоречието й с Европейската стратегия за 
пластмаси, в която се предвижда създаването на доброволни сдружения 
на всички заинтересовани страни“, добави още Цв. Тодорова. (цялата 
статия) 

 
 
 

 

Европейската нефтохимическа асоциация - 
EPCA и PlasticsEurope съвместно 
организираха серия от състезания по дебати 
за младежи в Европа през 2018. Те 
отправиха покана към БАП за партньорство 
при организирането на Национален финал 
предвид избора на България като една от 
деветте страни-домакини.  

EPCA и PlasticsEurope имат за цел да направят науката и технологиите 
по-ясни, достъпни и пряко свързани с ежедневието на участниците в 
дискусиите. Европейски младежки конкурс за дебати - EYDC е 
многостранна образователна инициатива, която има за цел да даде на 
младите хора уникална възможност да придобият нови умения, 
изразявайки себе си по убедителен начин на теми, свързани с 
индустрията; същевременно полимерната индустрия има възможността 
да изгради връзка с новото поколение, изслушвайки и научавайки 
техните възгледи. 

БАП приветства възможността български ученици да се включат в това 
значимо събитие и съдейства в целия процес по неговата подготовка и 
провеждане. Ученици на възраст между 16 и 19 години взеха участие в 
Българския финал на Европейския конкурс за младежки дебати (EYDC) 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3927_bg.htm
https://www.24chasa.bg/novini/article/6897108


на тема "Живот, учение, работа и мобилност в умните градове на 
бъдещето: със или без пластмаси и нефтохимикали”, който се проведе на 
18 май 2018 в Столична община. 

На Българския национален финал присъстваха 49 ученика от 13 
столични училища, заедно с техни преподаватели и гости на събитието. 
Почетен председател на младежките дебати и член на журито беше г-н 
Иван Велков – заместник-председател на Столичен общински съвет. Той 
приветства всички присъстващи и отправи окуражителни думи към 
участниците в Националните младежки дебати. Международно жури в 
състав: Натали Дебюст – Мениджър комуникаци в EPCA; Рафал 
Скалски – Директор PKN ORLEN S.A; Венелин Маринов – Ръководител 
проект “Лукойл Нефтохим Бургас” АД; Данита Заричинова - Екологично 
сдружение “За Земята“; проф. Нели Косева – Директор Институт по 
полимери към БАН; Цветанка Тодорова – Председател на УС на БАП, 
оценяваше задълбоченото изследване и подготовка по темата, високата 
степен на умения и техники при дискутиране, както и способността за 
комуникация и въздействие между участниците. 

Победители в българския конкурс за младежки дебати са: Николай 
Бошнаков (91 Немска езикова гимназия “Проф. Константин Гълъбов”), 
Йоан Петров (Първа Английска езикова гимназия), Яна Захариева 
(Гимназия “Увекинд”).  

Те ще представляват България на заключителния етап на Европейските 
финали 2018, които ще се състоят във Виена на 8 октомври 2018, където 
общо около 30 предварително избрани победители от Националните 
финали ще представят своите страни. Европейските финали ще бъдат 
част и от 52-та годишна среща на EPCA, която ще се проведе от 7 до 10 
октомври 2018 г. 

Участниците в националните дебати представиха своите виждания за 
"интелигентните градове на бъдещето" и ролята на пластмасите и 
нефтохимическите продукти, които чрез различни форми на практика 
могат да направят градовете и животът в тях по-добри за живот. 
Младите хора се представиха на изключително високо ниво 
демонстрирайки не само умения в дебатите, но също  задълбочено 
мислене и интересни обществени позиции.    

 



Проект „Ориентиране на Европейските региони към кръгова икономика – 
CircE” 

УЧАСТИЕ НА БАП В ИЗЛОЖЕНИЕ PLAST 2018 - МИЛАНО 

 
 

БАП се присъедини като заинтересована страна по 
проект „Ориентиране на Европейските региони към 
кръгова икономика – CircE” с бенефициент 
Столична община. Асоциацията ще партнира на 
Столична община с нормативни предложения, 
статистика и информация за бранш Полимери по 

трите основни направления по проекта: отпадъци от електронно 
оборудване, зелени отпадъци и строителни отпадъци. 

На 3 април 2018 Емилия Кулинска присъства на кръгла маса по проект 
CircE в Столична община, където се проведе дискусия с цел събиране 
на предложения за добри практики във връзка с оползотворяването на 
отпадъци по трите основни направления на проекта. 

 
 
 

БАП взе участие в четвъртото по ред 
годишно изложение на PLAST, което се 
проведе в Милано от 29 май – 01 юни 2018. 
То се осъществи с подкрепата на AMAPLAST  
(Европейска асоциация на производителите 
на машинно оборудване за пластмаси и 
каучук). Браншова Асоциация Полимери бе 
представлявана от Емилия Кулинска на 

официален щанд, предоставен безплатно от организаторите на 
събитието, на който имаше възможност да се популяризира дейността на 
БАП и нейните членове.  

Фирмите имаха възможността да предоставят рекламни материали и 
експонати, както и да изпратят свой представител. На всички посетители 
на щанда на БАП бе представян актуализирания каталог на членовете с 
цел популяризиране на дейността им и намиране на потенциални 
партньори по време на изложението. 

Организираното изложение бе разположено във всички зали на 
изложбените площи на FieraMilano, което доведе до още по-голям поток 
от международни посетители на изложението. Статистиката потвърждава 
успеха на индустриалната стратегия, инициирана от организатора на 
PLAST 2018 (PROMAPLAST Srl), известна като "Иновационен алианс", който 



АКТУАЛИЗАЦИЯ НА КАТАЛОГА НА БАП 

за първи път организира пет международни панаира (IPACK-IMA, MEAT-
TECH, PLAST, PRINT4ALL и INTRALOGISTICA ITALIA), достъпни с един билет. 
Част от членовете на БАП получиха безплатни пропуски за всички 
изложения, които бяха предоставени със съдействието на Италианска 
Търговска Агенция (ИЧЕ), секция към Посолството на Италия.  

По време на изложение в Милано на 31 май се състоя среща на 
членовете на Европейската асоциация на производителите на пластмаси - 
PlasticEurope с представители от различни европейски страни. 

Съгласно подписания договор с 
PlasticsEurope, Председателят на УС на 
БАП - Цветанка Тодорова участва в 

проведената среща. Основната цел на сътрудничеството на БАП е 
съгласуване на основните направления и действия за лобиране в интерес 
на пластмасопреработвателната индустрия.  

На 31.05.2018 основните дискутирани теми включваха публикуваната 
Европейска стратегия за пластмаси и възможностите за решаване на 
проблема, свързан с увеличаващото се количество отпадъци от 
пластмаса в моретата и океаните.  

 

 
През 2018 по повод участието на Браншова Асоциация Полимери на 
международното изложение ПЛАСТ 2018 в Милано бе поета инициатива 
за актуализиране на каталога на БАП, който да бъде представен на 
официалния  щанд, предоставен безплатно на БАП за изложението. 

В актуализирания каталог са включени единствено пълноправните 
членове на Асоциацията. Предварително бяха обсъдени дизайна, 
размера и информацията, която ще бъде публикувана в новото издание. 
Предвижда се каталогът да бъде преиздаван всяка година, за да може да 
се актуализира периодично. Направената поръчка бе за отпечатване в 
тираж само от 300 бройки, включващ информация както на български, 
така и на английски език.  

За целта бе необходимо всяка фирма сама да определи лице за контакт, с 
което да се съгласува информацията, която ще бъде публикувана, както и 
снимковите материали, които фирмата желае да включи в своето 
представяне.  



БАП подкрепи инициативата за почистване на крайбрежните зони на  
р. Дунав, гр. Видин 

 
 

 
Във връзка с поета инициатива от 
фондацията Океани без отпадъци – WFO 
(Waste Free Oceans) в партньорството с 
немската компания Henkel се проведе 
планирано почистване на крайбрежните 
зони по поречието на р. Дунав в гр. Видин. 
Дейностите по почистване се проведоха 
на 26 юни 2018 от 13 часа от доброволци, 

които се събраха пред крепостта Баба Вида. 
Това е втората планирана инициатива след провелото се почистване на 
крайбрежните зони около гр. Бургас на Европейския морски ден 30 май 
2018 г. Дейностите по почистване са част от тригодишен проект, в който 
са предвидени подобни инициативи, както в България, така и в Румъния и 
Унгария. 
Зоните за почистване се избират въз основа на подробен анализ на 
начина, по който теченията и географските особености на реката 
предизвикват натрупване на отпадъци 
от пластмаси в определени точки. 
Предвиждат се допълнителни 
инициативи и в други български 
градове по проекта, за които 
общините ще бъдат соевременно 
уведомени. 
Браншова Асоциация Полимери 
подкрепя инициативата, 
разпространявайки информацията с 
призив за подкрепра от всички 
заинтересовани страни, включително 
общински институции, областни 
администрации, бизнес предприятия, 
доброволни организации, училища, 
граждани и др. да се включат в 
благородната кауза за почистване на 
р. Дунав. 
 



НОВИНИ ОТ ЕuPC 
 

 
 
 
 

Членовете на Европейската федерация на бутилираните води (EFBW) си 
поставят за цел - 90% събираемост на всички PET бутилки и увеличаване на 
употребата на рециклиран PET. По време на Генералната асамблея на 
EFBW, която се проведе за пръв път в София в периода 20-22 юни 2018 се 
поставиха четири конкретни намерения на целия бутилиращ сектор, които 
имат за цел да повишат събираемостта на бутилки от PET (полиетилен 
терефталат) и използването на рециклиран PET. Това ще ускори прехода 
към по-кръгова икономика в Европа. 

Всички контейнери за напитки, използвани от промишлеността са 
рециклируеми. Нивото на събираемост на PET бутилки варира значително 
в ЕС. Някои държави-членки събират над 90% PET бутилки, докато други 
събират по-малко от 20%, което означава, че твърде често отпадъците от 
опаковки се смесват заедно с други отпадъци. 

Производителите на минерални и изворни води в Европа смятат, че PET 
бутилките трябва да получат втори живот. Ето защо EFBW обявява 
следните обещания до 2025: 

• Събиране на 90% от всички PET бутилки до 2025 г. като средна стойност 
за ЕС.  

• Сътрудничество с рециклиращата промишленост с цел използване на 
най-малко 25% рециклиран PET (rPET) в бутилките за вода до 2025 г., като 
средна стойност за ЕС. 

• Иновации и по-нататъшни инвестиции в екодизайна и научните 
изследвания, свързани с пластмасови материали, които не са произведени 
на осоновата на изкопаеми горива. 

• Ангажиране на потребителите, които играят ключова роля в 
предотвратяването на замърсяването. Промишлеността ще подкрепи 
инициативи, които насърчават правилното сортиране и изхвърляне на 
опаковките. 

Европейските производители на бутилирана вода с големи обещания 
относно кръговата икономика до 2025 г. 



Изминали събития 

Обявяване на наградите „Най-добър доставчик на полимери в Европа“  
 

По време на Галавечеря на 
годишната среща на EuPC на 24 май 
2018 в Милано се проведе 
церемонията по награждаването на 
осемте най-добри доставчици на 
полимери в Европа.  
В продължение на три месеца 
всички европейски потребители на 
полимери имаха възможността да 

се включат в онлайн проучване за удовлетвореността на клиентите. 
Участието бе безплатно и при пълна конфиденциалност с цел оценка на 
представянето на техните доставчици от средата на 2017 досега.  
Победителите от третото издание на наградите за най-добър дистрибутор 
на полимери в Европа бяха обявени в присъствието на еврокомисаря по 
вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП Елжбета 
Биенковска. 
Алиансът "Полимери за Европа" поздрави Vynova за спечелването на 
всеобщата награда за „качество на полимери“, която обхваща всички 
видове полимери. В останалите категории награди за полимери бяха 
присъдени на следните компании: ABS - Elix Polymers; HDPE - Borealis; PVC 
- Vynova; LLDPE - ExxonMobil; LDPE - Borealis; PET - Lotte Chemical; PP –
Repsol. 
 
 
 

• 19 и 20 март 2018 - XX-тата юбилейна годишна конференция на 
Общинската мрежа ЕкоЕнергия, Дом на Европа, София 

Браншова Асоциация Полимери получи покана за участие в XX-тата 
юбилейна годишна конференция на Общинската мрежа ЕкоЕнергия, 
която бе част от официалния календар на събитията на българското 
председателство на ЕС. От името на БАП присъства Емилия Кулинска. 
Конференцията акцентира върху политиките и мерките за борба с 
енергийната бедност и за повишаване на чистотата на атмосферния 
въздух: теми с особена значимост и присъствие в медийното 



пространство, но с определени дефицити при формирането на 
обществено мнение и разработването на конкретни инструменти.  
Работещите решения и на двата проблема – безспорно от национално и 
европейско значение - са на местно равнище, и засиленото участие на 
местните власти в разработването и прилагането на механизми за 
преодоляването им е от ключово значение.  

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

• 27-29 март 2018 – Save the Planet 2018, София 

От 27 до 29 март София се превърна за 9-ти пореден път в събирателно 
място за местни и международни компании, които представиха своите 
екологични и ресурсно-ефективни решения и технологии. Save the 
Planet e положителен сигнал за нарастващата роля на бизнеса в 
изграждането на една по-устойчива икономика, както и ползотворна 
платформа за контакт между доставчици на решения, фирми от 
различни индустриални браншове, общини и институции. 

Изложението обхвана следните 
направления: управление на 
отпадъци - транспорт, третиране, 
компостиране; енергия от отпадъци; 
рециклиране и услуги. Представител 
на БАП по време на конференцията на 
28 март, посветена на „Управление на 
отпадъците и рециклиране" бе 

Емилия Кулинска – генерален секретар на БАП, която имаше 
възможността да осъществи контакт с част от лекторите, повод за 
ползотворни бъдещи партньорства. 
 



• 19-20 април 2018 – Food Contact Plastic Seminar, Брюксел 

На 19 и 20 април EuPC проведе Семинар, посветен на полимерите, 
предназначени за контакт с храни. Семинарът предостави актуална 
информация на основните участници в индустрията за опаковане на 
хранителни продукти в промишлеността относно действащото 
законодателството, като се проведе и обучение на тези, които отговарят 
за спазването на нормативните изисквания. Акцентът бе поставен върху 
оценката и управлението на рисковете: скорошни и предстоящи 
развития, като участниците в конференцията предоставиха свои 
становища и очаквания за настоящата и бъдещата регулаторна рамка. 
Събитието се доказа като отлична възможност за заинтересованите 
страни от индустрията да се обединят, като обменят идеи относно 
оценката и управлението на рисковете, свързани с пластмасите в 
опаковките на храните. 

 
 

• 16-19 май 2018 – Експо Пласт - Букурещ, Румъния 

За поредна година до членовете на БАП бе отправена покана за участие 
в предстоящото изложение PACK EXPO 2018. Събитието се проведе в 
периода 16-19 май 2018 в най-новия и просторен изложбен център 
Ромекспо Букурещ, Румъния. 
Изданието от 2018 потвърди и надмина очакванията на организаторите 
ASPAPLAST (Румънска асоциация на преработвателите на пластмаси) с 
голям брой чуждестранни посетители от Европа, САЩ, Азия и Канада, 
потвърждавайки да бъде едно от най-значимите и динамични събития в 
опаковъчната индустрия в Югоизточна Европа. 
  
 
 

 



Предстоящи събития 

• 24 май 2018 – Форум за опаковане, Милано 

По време на Годишната конференция на Европейската асоциация на 
пластмасопреработвателите на тема "Бъдещето на пластмасите в 
кръговата икономика" се проведе Форум за опаковане. 
Събитието се проведе на 24 май 2018 в Милано под мотото "Опаковките 
на бъдещето". Организаторите на конференцията  EuPC и италианската 
компания Unionplast събраха важни представители на европейската 
индустрия за преработка на пластмаси, местни и национални власти, 
производители на машини и медии.  
Форумът се фокусира върху бъдещето на полимерните опаковки в 
прехода към по-устойчива и кръгова икономика. 

 
• 29 май – 01 юни 2018 – PLAST 2018, Милано, Италия 

БАП взе участие в четвъртото по ред 
годишно изложение на PLAST, което се 
проведе в Милано от 29 май – 01 юни 2018. 
Статистическите данни от 2015 година 
сочат, че изложението PLAST е заемало 54 
595 кв. м., обединило е 1 584 изложители от 
57 държави и 50 087 отбрани 

професионални посетители от 115 държави. Имайки предвид тези данни, 
се очаква PLAST да е най-голямото изложение за полимерния бранш в 
Европа през 2018 г. 

 

 

• 17 юли 2018 – Общо събрание на членовете на БАП, София 

Управителният съвет на сдружение Браншова 
Асоциация Полимери на основание чл. 26 
ЗЮЛНЦ (изм. ДВ. бр.48 от 08.06.2018г.), свиква 
редовно общо събрание на членовете си на 
17.07.2018 в 13:30 часа, на адрес гр. София, 
бул. Цариградско шосе 115, хотел Новотел 
София. 
 

 
 



 
 
 

 

 

Източник: European Plastics News 
 

 
ПРОДУКТ 

ПАЗАРНА ЦЕНА (евро/тон) 
Април     
2018 г. 

Май     
2018 г. 

HDPE 
Шприцване 1385-1425 1400-1440 
Екструдиране 1335-1375 1350-1390 
Бластване 1385-1415 1400-1430 
LLDPE 
Фолио 1290-1330 1285-1325 
LDPE 
Фолио 1385-1425 1375-1415 
PP 
Фолио Рафия  1405-1445 1420-1460 
Хомополимер за шприцване  1365-1405 1380-1420 
Съполимер за шприцване   1420-1460 1435-1475 
PS 
Общо предназначение 1900-1940 1870-1910 
Шприцване   1985-2025 1965-2005 
PVC 
Тръби 1470-1510 1475-1515 
Висококачествена категория 1545-1585 1555-1595 
PET 
Бутилки 1175-2115 1200-1240 

ЦЕНИ НА ОСНОВНИ ПОЛИМЕРИ В ЕВРОПА ЗА  

АПРИЛ - МАЙ 2018 ГОДИНА 
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