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На 17.07.2018 в гр. София се проведе редовно 

годишно общо събрание на членовете на Браншова 

Асоциация Полимери. 

Бяха приети отчета за дейността през отчетния период 

и годишния финансов отчет на БАП за 2017 г. Поради 

изтичане на мандата на Управителния съвет бе избран 

нов УС на Сдружението в състав: Председател - Цветанка Тодорова, БГ 

Колорс ООД; Зам. Председател – Огнян Ангелушев, Екстрапак ООД; 

Любозар Фратев, Новиз АД; Мария Жекова, Ате Пласт ООД; Айдън Фаик 

Адем, Пластхим-Т АД; Нено Близнаков – Кинтрейд ЕООД, Нели Косева – 

Институт по полимери към БАН. 

Присъстващите на събранието се обединиха около становището, че е 

необходимо да се продължат всички досегашни активности на БАП, 

свързани с действия за прилагането на ефективен контрол за спазване 

на законодателството; международни дейности и партньорства; 

организиране на семинари; участие в проекти с практическа насоченост 

за фирмите; участия в национални и международни панаири, изложения 

и др. 

Проведено Общо 
събрание на 
членовете на БАП 

МОСВ поиска 
становище от БАП 
относно проект на 
директива 
 

Проучване относно 

необходимостта от 

работна сила 

КРИБ проведе 

Общо събрание за 

промени в Устава 
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БББЮЮЮЛЛЛЕЕЕТТТИИИННН   



Провеждане на проучване на потребностите на работодателите от 
работна сила 

МОСВ поиска становище от БАП по проект за Директива   

 

Министерство на околната среда и водите /МОСВ/ се обърна към БАП с 

молба за предоставяне на становище по проект на Директива относно 

намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху 
околната среда. 

След уведомяване на всички членове на БАП и обобщаване на 

становищата на фирмите, на 24 август 2018 бе изпратено официално 
писмо до Николай Кънчев - Зам. министър на МОСВ.  

В него БАП посочва основните области, които тази директива би 

засегнала: 

 Нарушаване на единния пазар и нарушаване на 

пропорционалността; 

 Противоречие със съществуващото законодателство; 

 Рециклируемостта; 

 Екологичния анализ; 

 Ролята на опаковките и разхищаването на храни; 

 Ролята на потребителите; 

 Определението за еднократна употреба; 

 Различни мерки, които да облекчат негативните последици на 

някои от споменатите въпроси. 

Проектът на директивата, както и всички допълнителни документи 

можете да намерите на следния линк. 

За повече информация - изпратеното становище от БАП 

 

 

 

Агенцията по заетостта стартира второто проучване 

сред работодателите за потребностите им от работна 

сила, което се проведе чрез електронен анкетен 
формуляр.  

Линк към електронния формуляр бе изпратен до 

всички членове на БАП, които имаха възможността да се включат в 

проучването с оглед постигане на целите му и извеждане на коректни и 

http://ec.europa.eu/environment/waste/plastic_waste.htm
https://drive.google.com/open?id=13DyAQgtL4tAl60Y3UK-DNHh-18b6qP3r


КРИБ проведе извънредно Общо събрание 

Финансираният със средства на ЕС проект MOVECO стартира нова 
онлайн платформа за обмен на ресурси и продукти 

необходими изводи и констатации за развитието и нуждите от работна 
сила.  

Целта е да се получи реална и конкретна информация за обхвата, 

професиите, компетенциите, знанията и уменията на търсените от бранша 
кадри.  

 

 

 

На 11 септември 2018 в Хотел Балкан, гр. София се 
проведе извънредно Общо събрание на 
Конфедерацията на работодателите и индустриалците 
в България (КРИБ). На срещата присъства представител 
на БАП като официален член на КРИБ. По време на 

събранието бяха приети изменения и допълнения в Устава на КРИБ, 
съгласно които КРИБ категорично се определя като работодателска 
организация, според изискванията на последните промени в Кодекса на 
труда (чл.49, ал.1) в сила от 20 юли 2018 г. 

Увеличена бе и мандатността на членовете на Управителния и на 
Контролния съвет на КРИБ от две на четири години в синхрон с 
европейските практики, както и другите работодателски организации. 
Запазва се ограничението от два поредни мандата.  

 
 

 

Компании и научноизследователски организации от страните от Дунавския 
регион вече имат възможност да обменят продукти, материали и ресурси 
за повторна употреба чрез нова онлайн платформа, както и да изградят 
мрежи на сътрудничество, за да насърчат кръговата икономика.  

Тази платформа www.danube-goes-circular.eu, включваща виртуален пазар, 
е създадена в рамките на финансирания по европейска програма Interreg 
проект MOVECO, в който участват партньори от десет страни в Дунавския 
регион. Международният консорциум също така предлага на 
заинтересовани страни инструментариум за осъществяване на идеи на 
кръговата икономика от бизнеса и организации, докато в същото време ги 
информира по свързани теми като схеми за разширена отговорност на 
производителя в различните страни. 

 

file:///C:/Users/Name/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/108E0YBY/www.danube-goes-circular.eu


Четирите модула на платформата се 
основават на мотото „Нека да направим 
светът по-кръгов!“. Първият модул 
представлява пазар за повторно използване 
на продукти, вторични ресурси и материали. 
Този виртуален пазар се стреми да затвори 
кръга от материали  в страните от Дунавския 
регион. „Отпадъкът на един производител 

може да се превърне в ценен ресурс за друг“, обяснява заместник 
координаторът на MOVECO Antonija Božič Cerar от Словенската търговско-
промишлена палата. „Благодарение на платформата компаниите могат 
съвместно да създават мрежи и индустриална симбиоза. Регистрацията 
вече е отворена!“ 

Вторият модул е предимно насочен към организации за 
научноизследователска и развойна дейност и предлага възможности за 
сътрудничество в областта на кръговата икономика. В този раздел 
заинтересовани страни могат да обменят виждания по съответните теми и 
да намерят нови партньори за проекти в тази област. 

„Инструментариум за кръгова икономика“, третият модул, е предназначен 
да подпомага компании и организации при осъществяване на кръговата 
икономика. Модулът предлага преглед на принципите на кръговата 
икономика, също така и различни материали за обучение. 

В четвъртия модул партньорите по проект MOVECO предоставят подробна 
информация за различни схеми за разширена отговорност на 
производителя в Дунавския регион. Този раздел обобщава състоянието на 
законодателството в съответните страни и предоставя контактни данни на 
местни експерти. Целта на разширената отговорност на производителя е да 
насърчи производителите да поемат отговорност за целия жизнен цикъл на 
своите продукти, като оптимизират възможностите за рециклиране и 
повторна употреба още на етап проектиране. Тъй като този подход се 
идентифицира с кръговата икономика в действие, MOVECO предоставя 
актуална и подробна информация по тази тема. 

Всички модули на новата онлайн платформа предлагат функция за 
автоматичен превод  и ще бъдат допълнително разработени от 
консорциума MOVECO.  

 

 



Възможно ли е фолиото да се рециклира?  
Протокол за оценка на рециклируемостта за PE Films 

НОВИНИ ОТ ЕuPC 
 

 

 

Възможно ли е фолиото да се рециклира? Можете да тествате сега! 

На 6 септември 2018 RecyClass стартира процедура за оценка на 
рециклируемостта на полимерното фолио в Европа с цел да се увеличи 
кръговата употреба на опаковките. Протоколът за оценка на 
рециклируемост на фолио от полиетилен (достъпен тук) има за цел да 
анализира въздействието на различните технологии върху 
рециклируемостта на РЕ филмите и потока за рециклиране на гъвкави 
опаковки. 

Този протокол е разработен в тясно сътрудничество с Асоциацията на 
рециклаторите на полимери. Протоколът е адаптиран към 
съществуващите европейски стандарти и крайните пазари за 
рециклирани продукти.  

Това съвместно усилие на заинтересованите страни има за цел да 
създаде условия, които дават възможност за устойчиво и рентабилно 
рециклиране на гъвкави полимери в цяла Европа. Всички заинтересовани 
страни могат да се присъединят към платформата RecyClass и да тестват 
технологиите си, като се регистрират на онлайн платформата: 
www.recyclass.eu/en/start-analysis  

https://plastics-recyclers-europe.prezly.com/recyclass-platform-launched#  

 

 

 

https://plasticsrecyclers.eu/sites/default/files/2018-09/RecyClass%20Recyclability%20Evaluation%20Protocol%20for%20PE%20Films%2006-09-2018.pdf
http://www.recyclass.eu/en/start-analysis
https://plastics-recyclers-europe.prezly.com/recyclass-platform-launched


НОВИНИ ОТ ЕuPC 
 

 

 

 

 

Европейският парламент финализира 
позицията си по стратегията за пластмаси. 
Комитетът по околна среда, обществено 
здраве и безопасност на храните прие 
доклад, съдържащ няколко препоръки в 
подкрепа на предложенията на 
Европейската комисия. По-конкретно в 

доклада се препоръчва всички опаковани пластмаси, пуснати на 
европейския пазар, да бъдат повторно използвани или рециклируеми до 
2030 г. Освен това той призовава за прилагане на принципите за 
ефективност на ресурсите и кръгооборот, разработване на стандарти за 
продуктите и разширяване на обхвата на Директивата за екодизайна. 

Пленарната сесия на Европейския парламент бе насрочена за разискване 
и гласуване на доклада на Комитета на 12-13 септември 2018. Както беше 
обявено в началото на 2018, Европейската комисия стартира доброволна 
кампания за ангажимент "да гарантира, че до 2025 г. десет милиона тона 
от рециклираните пластмаси ще бъдат преработени в нови продукти на 
пазара на ЕС. " 

 

 

 

Предложението на Европейската комисия за нова директива относно 
намаляването на някои видове пластмаси и риболовни принадлежности 
понастоящем е в процес на оценка от Комитета по околна среда на 
Европейския парламент, който беше призован да представи изменения 
до 4 септември. По този въпрос докладчикът на Парламента, белгийският 
евродепутат Фредерик Рийс, предложи допълнителни изменения 
относно обхвата на директивата. От една страна, тя предложи да се 
добавят много тънките полимерни торбички, минимално съдържание на 
рециклирани продукти за определени продукти, което да се фиксира на 
25% за всички бутилки за напитки; От друга страна, тя признава, че 

Кампания "Стратегия и ангажимент за пластмаси в ЕС" 

Новости около директивата за намаляване на продукти от пластмаса за 
еднократна употреба 



финансовата отговорност следва да бъде споделена, за да се покрият 
разходите за почистване на отпадъци, когато въпросът е поведение на 
потребителите. 

Работната група на Съвета по околната среда работи по вътрешната си 
позиция. След като Европейският парламент и Съветът финализират 
позициите си по предложението, ще започне финализирането на текста. 
След това резултатът ще трябва да бъде одобрен от Европейския 
парламент на пленарно заседание не по-рано от първото тримесечие на 
2019 и от Съвета с окончателно приемане на директивата в рамките на 
второто и третото тримесечие на 2019. 

 

 

 

През декември 2017 Саудитска Арабия прие Наредба N 156-
16-03-03, което забранява вноса на всички продукти от 
полипропилен (PP) и полиетилен (РЕ), които не са "оксо-
биоразградими" и съответно сертифицирани по саудитските 
стандарти, метрология и качество (SASO) в сила от 1 август 
2018 г.  

Тази забрана не само застрашава промишлеността на европейските 
производители на фолио и опаковки от полипропилен и полиетилен, но и 
още няколко отрасли, които извършват износ в Саудитска Арабия, 
разчитайки на тези материали за опаковки, необходими за защита на 
машините и много други стоки. 

 

 

Противно на това, което се случва в 
Саудитска Арабия, търговията в ЕС се 
развива положително в други части на 
света. На 17 юли председателят на 
Европейския съвет Доналд Туск и 
председателят на Европейската комисия 
Жан-Клод Юнкер подписаха 

споразумението за икономическо партньорство между ЕС и Япония в 
Токио. Търговската сделка ще премахне тарифите за повече от 90% от 
износа на ЕС за Япония, включително за промишлени продукти като 
химикали и пластмаси. 

Саудитска Арабия поставя търговски бариери за опаковки от 
полипропилен и полиетилен 

ЕС и Япония подписват търговска сделка 



 

 

Съединените щати и Европейският съюз публикуваха положително 
изявление за търговията. След визитата на президента на ЕК - Жан-Клод 
Юнкер в Белия дом стартира "нова фаза на близко приятелство и силни 
търговски отношения", за да работят заедно за нулеви тарифи, нулеви 
нетарифни бариери и нулеви субсидии за неавтомобилни промишлени 
стоки. Освен това приоритет ще бъдат премахването на търговските 
бариери и увеличената търговия с услуги, химикали, фармацевтични 
продукти и медицински продукти. 

 

 

Френската асоциация на преработвателите на пластмаси (La Fédération 
de la Plasturgie et des Composites) се тревожи за потенциалните сривове 
в производствените вериги на PA 6.6 и настоятелно призовава 
производителите на суровини да създадат допълнителни 
производствени мощности. Един от основните компоненти на PA 6.6, се 
произвежда само в четири фабрики - три в САЩ и една във Франция, 
което прави пазара изключително уязвим. Освен това, днес половината 
от всички активни форс мажорни обстоятелства се отнасят до PA 6.6. Не 
постигането на краткосрочно решение би могло да има финансови 
последици и да засегне доставките на части за пазарите на 
автомобилни и битови уреди. 

 

 

 На 19 юли ЕК публикува съобщение за Подготовка 
за оттегляне на Обединеното кралство от 
Европейския съюз на 30 март 2019, което "насърчава 
бизнеса от всякакъв мащаб, който може да бъде 

засегнат от оттеглянето на Обединеното кралство, да предприеме 
необходимите действия за подготовка сега. "Документът обобщава най-
важните промени, влияещи върху бизнеса и търговията като: търговия с 
Обединеното кралство като трета страна вместо търговия в рамките на 
ЕС (митническа декларация, мита и данъци, ...); безопасността, 
сигурността и достъпа до пазара на транспорта;  финансовите услуги, 
регулирани от режимите на трети държави в законодателството на ЕС и 
в националните правни рамки. 

Съвместно изявление на САЩ и ЕС относно търговията 

Напрежение на пазара на полиамид 6.6 

Европейската комисия препоръчва да се подготви за "Брекзит" 



Изминали събития  

 

 25 юли 2018 - Работната среща на СТИВ 

Във връзка със сътрудничеството с КРИБ бе отправена покана към 

членовете на БАП да се включат в ежегодната среща между 

представителите на бизнес средите и търговско-икономическите 

съветници, дългосрочно командировани в Службите по търговско-
икономически въпроси зад граница (СТИВ).  

Работната среща на СТИВ с представители на български компании, 

браншови организации, камари и асоциации се проведе на 25 юли 

2018 г. в София Тех Парк (бул. „Цариградско шосе" 111В) от 09:30 
до 13:30 часа. 

 15 септември 2018 – Да изчистим България заедно 

Браншова Асоциация Полимери - официален партньор на бТВ 

Медиа Груп в кампанията "Да изчистим България заедно" покани 

всички членове на БАП да вземат участие на 15 септември 2018 с 
доброволческа акция за почистване. 

Всички членове на БАП и тази година имаха възможността да 

подкрепят Световния ден на почистването (World Clean Up Day 

2018), превърнал се в най-мащабната доброволческа кампания, в 

която граждани, институции и бизнес сектора обединяват сили и 

стават част от ентусиазма на милиони хора в света, които 
проявяват отговорно отношение към природата. 

Молим да отбележите своята доброволческа акция в картата на 

официалния сайт на кампанията www.daizchistim.bg 

 

http://daizchistim.bg/


Предстоящи събития  

 

 24 октомври 2018 – Изпълнителен форум на членовете на EuPC 

На 24 октомври 2018 г. в Дубровник, Хърватия, ще се 

проведе предстоящото заседание на Изпълнителния 

форум на членовете на EuPC (MEF). Всички членове на 

MEF са поканени да участват в срещата, която ще се 

съсредоточи върху различните аспекти на пакета за 

Кръгова икономика в ЕС (Стратегия за пластмаси, 

Предложението за употреба на продукти от пластмаса за еднократна 

употреба и др.)  

 31 октомври 2018 – Организирано посещение на 24-то 
международно изложение на опаковъчната индустрия, 
Истанбул, Турция 

За поредна година Търговския отдел към Посолството на Република 

Турция изпрати покана до членовете на БАП за участие в 

организирана търговска мисия. Тази година в периода 31 октомери – 

3 ноември по един представител от фирма-член на БАП ще може да 

кандидатства за участие на няколко изложения: 

 Изложение на каучуковата индустрия 

 13-то Международно изложение за технологии при храните и 

напитките 

 24-то международно изложение на опаковъчната индустрия. 

 

Паралелно желаещите ще могат да се включат и в организирано 

посещение на изложенията чрез специално изготвено офертно 
предложение от партньорите на БАП – агенция Интерконтакт ООД. 

 

За повече информация, молим да се свържете с екипа на БАП на 
адрес: office@bap.bg  

 

 

 

 

 

 

 

mailto:office@bap.bg


 19-21 Ноември 2018 – "9-та международна конференция по 
биополимери и полимерни науки", Букурещ, Румъния 

Всички членове на БАП са официално поканени да се включат в 

"Девета международна конференция по биополимери и полимерни 
науки", която ще се проведе в Букурещ през ноември 2018. 

BiopolySci 2018 е специално разработена мултикултурна 

конференция. Основната тема на конференцията е "Неограничено 

снабдяване с нови материали за зелено устойчиво бъдеще", което 

обхваща пълна гама от критично важни сесии. BiopolySci 2018 има за 

цел ускоряване на научното откриване на нови биологични 
материали и синтетични полимери. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

Източник: European Plastics News 
 

 

ПРОДУКТ 

ПАЗАРНА ЦЕНА (евро/тон) 

Юли     
2018 г. 

Август     
2018 г. 

HDPE 

Шприцване 1445-1485 1445-1485 

Екструдиране 1395-1435 1395-1435 

Бластване 1450-1490 1450-1490 

LLDPE 

Фолио 1345-1385 1345-1385 

LDPE 

Фолио 1415-1455 1415-1455 

PP 

Фолио Рафия  1465-1505 1465-1505 

Хомополимер за шприцване  1440-1480 1440-1480 

Съполимер за шприцване   1490-1530 1490-1530 

PS 

Общо предназначение 1860-1900 1880-1902 

Шприцване   1955-1995 1975-2015 

PVC 

Тръби 1490-1530 1490-1530 

Висококачествена категория 1570-1610 1570-1610 

PET 

Бутилки 1375-1415 1355-1395 

ЦЕНИ НА ОСНОВНИ ПОЛИМЕРИ В ЕВРОПА ЗА  

ЮЛИ - АВГУСТ 2018 ГОДИНА 


