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Посланиците на страните-членки на 
Европейския съюз се споразумяха да 
подкрепят директивата за забрана на някои 
пластмасови предмети за еднократна 
употреба, което е стъпка към бързо 
приемане на текста. 

Европейският парламент изрази подкрепата си за предложението на 
Европейската комисия на 24 октомври, a първите дискусии на 
евродепутатите бяха насрочени за 6 ноември. ЕС се надява да бъде 
постигнато споразумение по новата директива до края на годината и тя да 
бъде гласувана в Европейския парламент през пролетта на 2019 година, за 
да влезе в сила през 2021 година. 

Съветът на ЕС подкрепя забраната на пластмасовите предмети за 
еднократна употреба, за които съществуват алтернативи. Освен това той 
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https://www.dnevnik.bg/evropa/evropeiski_parlament/2018/10/24/3332937_evroparlamentut_iska_zabrana_za_plastmasovite_izdeliia/


Позиция на БАП в медийното пространство 

иска да бъде "по-амбициозен" от комисията, що се отнася до 
отговорността на производителите на такива пластмасови предмети за 
почистването на отпадъците. Комисията предложи разходите по 
почистването им да бъдат поети от техните производители, но Съветът 
иска това задължение да засегне и компаниите, които внасят или продават 
такива предмети и/или опаковки за еднократна употреба. 

Проектът за директива има за цел на първо място да се бори със 
замърсяването на пластмасови изделия за еднократна употреба, които 
попадат на плажовете и в моретата. Тези изделия са 10 категории и 
включват чинии, прибори, сламки, дръжки за балони, някои рибарски 
принадлежности и клечки за уши. Пластмасите съставляват 84% от 
отпадъците, намиращи се на плажовете, от които половината са от 
продукти за еднократна употреба. 
 

 
 

 

Във връзка с предложената Директива за намаляване въздействието на 
определени пластмасовите продукти за еднократна употреба върху 
околната среда членове от управителния съвет на БАП изразиха позицията 
на Асоциацията в медийното пространство.  

По темата бяха дадени редица интервюта, които бяха представени в 
няколко предавания и рубрики, с които може да се запознаете от 
приложените линкове:  

https://www.bloombergtv.bg/biznes-start/2018-10-17/golyamata-chast-ot-
plastmasovite-produkti-za-ednokratna-upotreba-oshte-sa-bez-alternativi 

https://www.bnt.bg/bg/a/bez-plastmasa 

http://bnr.bg/plovdiv/post/101036836/evropa-se-samonakazva-za-chujdi-
grehove-na-plastmasovoto-zamarsavane 

https://btvnovinite.bg/svetut/ep-zabrani-prodazhbata-na-plastmasovi-izdelija-
za-ednokratna-upotreba.html 

www.nova.bg/news/view/2018/11/18/232293/темата-на-nova-еднократни-
навици-видео/ 

www.iconomist.bg/пластмаса-без-която-не-можем/ 

 

https://www.bloombergtv.bg/biznes-start/2018-10-17/golyamata-chast-ot-plastmasovite-produkti-za-ednokratna-upotreba-oshte-sa-bez-alternativi
https://www.bloombergtv.bg/biznes-start/2018-10-17/golyamata-chast-ot-plastmasovite-produkti-za-ednokratna-upotreba-oshte-sa-bez-alternativi
https://www.bnt.bg/bg/a/bez-plastmasa
http://bnr.bg/plovdiv/post/101036836/evropa-se-samonakazva-za-chujdi-grehove-na-plastmasovoto-zamarsavane
http://bnr.bg/plovdiv/post/101036836/evropa-se-samonakazva-za-chujdi-grehove-na-plastmasovoto-zamarsavane
https://btvnovinite.bg/svetut/ep-zabrani-prodazhbata-na-plastmasovi-izdelija-za-ednokratna-upotreba.html
https://btvnovinite.bg/svetut/ep-zabrani-prodazhbata-na-plastmasovi-izdelija-za-ednokratna-upotreba.html
https://nova.bg/news/view/2018/11/18/232293/%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-nova-%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B8-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE/
https://nova.bg/news/view/2018/11/18/232293/%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-nova-%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B8-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE/
http://www.iconomist.bg/%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D0%BA%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B5-%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BC/


 
 

Предложението на ЕС за директивата относно пластмасите за еднократна 
употреба се развива с много тревожна скорост. Европейският парламент и 
Съветът са призовани да вземат решение в много кратки срокове, което е 
причина да се отклоняват от обичайните най-добри практики и договорени 
срокове. 

Предложението за директива относно 
намаляването на пластмасите за 
еднократна употреба вече беше 
критикувано за лошата оценка и липсата 
на оценка на жизнения цикъл от страна 
на Европейската комисия. Налице са 
редица внезапни законодателни стъпки 
на ЕС, които също поставят под въпрос 

времето, необходимо на съзаконодателите да формулират правилно 
собствените си мнения. Неоправданата скорост на този процес изглежда се 
ръководи от предстоящите европейски избори, без да се прави научна 
оценка на последиците и щетите за околната среда. 

По-рано тази година Европейската комисия публикува Стратегия на ЕС за 
пластмаси, която беше съсредоточена върху необходимостта от научна 
оценка на най-добрите екологични решения, предоставяне на решения за 
кръгова икономика и увеличаване на разделното събиране и рециклиране. 
След това, няколко месеца по-късно, се представя предложение, което 
призовава за ограничения и забрани, което ще намали добрите източници 
за рециклиране и ще намали наличността на определени категории 
опаковки. Това се случва в момент, когато наскоро преработените 
директиви за отпадъците все още не са имали време да бъдат напълно 
изпълнени. 

Европейските преработватели на пластмаси се страхуват, че много 
опаковки за еднократна употреба, за които е доказано, че гарантират 
здравето, хигиената и безопасността при употребата, биха били 
дискриминирани за предполагаеми екологични решения като хартиени 
чаши с полимерно покритие, които не са непременно по-добри от 
пластмасовите чаши от гледна точка на оценка на жизнения им цикъл и 
също така предлагат по-малко възможности за изхвърляне и рециклиране 
в края на жизнения цикъл. 
 

Забраната за употреба на продукти от пластмаса за еднократна 
употреба: политическо или екологично решение? 



 

 

На 29 октомври приключи обществената консултация относно 
взаимодействието между химикалите, продуктите и законодателството за 
отпадъците. Тази инициатива е част от стратегията на ЕС за кръгова 
икономика и следва да доведе до законодателни предложения в 
краткосрочен до средносрочен план. 

В обобщение, представената позиция на Европейската асоциация на 
преработвателите на пластмаси - EuPC изисква информирано решение на 
равнище сектор/поток от отпадъци, като се фокусира главно върху най-
критичните вещества, като веществата от списъка на кандидатите към 
REACH.  

Следва да се приложи солидна методология за оценка на риска и 
социално-икономическата оценка за оценка на рисковите вещества в 
отпадъците и рециклираните приложения, но ако тази методология води 
до заключение, различно от това за първичен материал, тогава следва да 
се прилагат различни разпоредби за тези потоци. 

Секторни решения, като например стандартите, могат да бъдат решение 
за проблема, свързан с края на живота на продукта или при 
проектирането на дизайна му за рециклиране. Хармонизираните 
критерии на ЕС относно края на живот на продуктите биха били 
желателни, когато е постигнат консенсус на специфично ниво на 
прилагане или са наблюдавани сериозни сътресения на вътрешния пазар. 
По отношение на класификацията на отпадъците е важно да се вземе 
предвид бионаличността/достъпността на опасните вещества и 
особеностите на отпадъците, които могат да бъдат различни от тези на 
първичните вещества/съединения. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Обществени консултации относно връзката между химикалите, 
продуктите и законодателството за отпадъците 



Традиционна годишна анкета на БСК - "Годината през погледа на 
бизнеса" 

Проект по Програма "Социален диалог - достойни условия на труд" 

 
 

Проучването се осъществява от Българска 
стопанска камара за 14-та поредна година, а 
целта е да се изследва състоянието на бизнеса в 
настоящите макроикономически условия. 

Основните теми са свързани с отражението на 
политическите процеси в международен и 

национален план върху бизнеса в България, както и с бизнес планирането 
за следващата календарна година. 

Резултатите от проучването ще бъдат официално представени в средата на 
декември 2018 и ще бъдат публикувани в сайта на БСК: www.bia-bg.com. 

Каним Ви да се включите в проучването до 7 декември на следния 
интернет адрес: 

http://survey.industrymap.bg/index.php?sid=25389&newtest=Y&lang=bg  

Вашата конфиденциалност е гарантирана. 
 

 
 

След проведена консултативна среща с Председателя на КНСБ - Красимир 
Кръстев бе представена Програмата "Социален диалог - достойни условия 
на труд" за България 2019-2020 в рамките на Норвежкия финансов 
механизъм. 

БАП има възможност да представи предложение по програмата, която ще 
финансира две направления: 

1. Подобрен социален диалог и сътрудничество - прилагане на добри 
практики и обучения. Резултатите трябва да са директни мерки, като напр. 
подписване на браншов КТД, ако е предвидено, а също така и индиректни 
– като създаване на приятелска среда за социален диалог. 

2. Подобрено изпълнение на програма за осигуряване на справедливи и 
достойни условия на труд - Напр. запознаването с предимството на 
работата в справедливи и достойни условия на труд, заплащането на труда, 
равенството на половете, балансът между трудов и личен живот, 
недискриминацията, ползите от здравословните и безопасни условия на 

https://www.bia-bg.com/
http://survey.industrymap.bg/index.php?sid=25389&newtest=Y&lang=bg


Споразумение за сътрудничество между КРИБ и Технически 
университет 

труд, запознаването с правата и задълженията и борба срещу 
недекларирания труд и социалния дъмпинг. 

Минималните средства, за които може да се кандидатства са 20 000 евро, а 
максималната сума за проекта е 200 000 евро. Максималното финансиране 
е до 90%. Срокът на проектите е 2 години. 

Молим в случай, че програмата представлява интерес за вас, да изпратите 
вашите становища и предложения в срок до 12.12.2018, въз основа, на 
които БАП може да изготви проектопредложение по едно от 
направленията. 

 
 
 

Председателят на Конфедерацията на 
работодателите и индустриалците в България 
(КРИБ) Кирил Домусчиев и ректорът на 
Техническия университет-София чл. кор. проф.дтн 
инж. Георги Михов подписаха Рамково 
споразумение за стратегическо сътрудничество.  

Целта на споразумението е да се засили връзката между образованието и 
бизнеса чрез повече съвместни проекти, които да намират реални 
решения на предизвикателствата, както от страна на работодатели, така и 
от страна на висшето образование. 

Председателят на най-голямата работодателска организация на бизнеса в 
България - КРИБ е възпитаник на Техническия университет-София. По 
време на подписването ректорът на ТУ- София връчи на Кирил Домусчиев 
Юбилейния медал на Техническия университет. 

Сътрудничеството между партньорите ще се развива чрез съвместни 
инициативи, свързани със свободни работни позиции и стажове за 
студенти на ТУ-София в компаниите-членове на КРИБ. Предвижда се и по-
голяма активност на бизнеса в учебния процес на университета чрез 
участие на представители на КРИБ и нейни компании-членове в 
презентации пред студенти, лекции, семинари или други събития, 
организирани от ТУ-София. От съществено значение са и предвидените 
съвместни анализи за текущата ситуация на пазара на труда, нуждите на 
бизнеса от кадри, особено в сектори, където остро се усеща тяхната липса, 
като машиностроене и енергетика.  



Трето издание на Европейски конкурс по младежки дебати EYDC  
 

30 ученици на възраст между 15 и 19 
години взеха участие в тазгодишния финал 
на Европейския конкурс за младежки 
дебати (EYDC) на тема "Живот, учение, 
работа и мобилност в умните градове на 
бъдещето: със или без пластмаси и 
нефтохимикали”, който се проведе на 8 
октомври 2018 г. като част и от 52-та 

годишна среща на EPCA във Виена, състояла се в периода от 7 до 10 
октомври 2018 г. 

Въз основа на изключително успешните издания на Европейския младежки 
конкурс за дебати (EYDC, www.eydc.eu) през 2016 и 2017 Европейската 
нефтохимическа асоциация - EPCA и PlasticsEurope отново си партнират, 
организирайки серия от състезания по дебати за младежи в Европа. Тази 
година девет страни бяха домакини на Националните финали: 
Белгия/Холандия за съвместните финали "Бенелюкс", България, Хърватия, 
Франция, Германия, Италия, Полша, Испания и Великобритания. 

В европейския финал, който се проведе по време на годишна среща EPCA 
на първо място беше класирана ученичката от Франция - Мацуко Сано. 
Първите петима победители бяха поздравени от проф. Стивън Чу, носител 
на Нобелова награда за физика от 1997 г. и бивш министър на енергетиката 
на САЩ в кабинета на президента 
Обама, който беше почетен 
говорител на церемонията по 
закриването на 52-та годишна 
среща на EPCA - Европейската 
нефтохимическа асоциация във 
Виена, най-голямото събиране на 
световната нефтохимическа бизнес 
общност в Европа. 

В състезанието по младежки дебати България беше представена от 
тримата участника: Николай Бошнаков (91 Немска езикова гимназия 
“Проф. Константин Гълъбов”), Яна Захариева (Гимназия “Увекинд”) и Исак 
Кантер (Немско училище към Немското посолство).  



Те 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.     

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. 

 
 
 

Европейските полимерни индустрии организират за първи път на 11 
декември 2018 в Брюксел събитието "Европейските полимерни индустрии 
към Кръговата икономика". Осем асоциации от цялата продуктова верига 
организират еднодневното събитие, за да представят публично своите 
ангажименти за създаване на по-устойчива и кръгова полимерна 
индустрия. Техните представители ще запознаят аудиторията с конкретни 
и обвързващи цели, които обединената индустрия се е ангажирала да 
постигне и за които е готова да носи отговорност. 

 

 

Европейските полимерни индустрии за кръгова икономика в Европа 



Изминали събития  
 

• 7-10 октомври 2018 – Европейски конкурс за младежки дебати 
(EYDC), Виена, Австрия 

Тазгодишният финал на Европейския конкурс за 
младежки дебати (EYDC) на тема "Живот, учение, 
работа и мобилност в умните градове на бъдещето: със 
или без пластмаси и нефтохимикали” се проведе на 8 
октомври 2018 като част и от 52-та годишна среща на 
EPCA във Виена, която се състоя в периода от 7 до 10 
октомври 2018 г. 

Емилия Филипова – генерален секретар на БАП придружи във Виена 
тримата финалисти от Националния финал по младежки дебати, състоял се 
в София на 18 май 2018 г. в Столична Община. Те се представиха на 
изключително високо ниво, демонстрирайки не само умения в дебатите, 
но също  задълбочено мислене и интересни обществени позиции.     

• 24 октомври 2018 – Изпълнителен форум на членовете на EuPC 

На 24 октомври 2018 в Дубровник, Хърватия, се 
проведе заседание на Изпълнителния форум на 
членовете на EuPC.  

Всички членове на EUPC бяха поканени да участват в 
срещата, която 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 октомври – 3 
ноември членовете на БАП имаха 
възможност да кандидатстват 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 можеха да се включат и в организирано 
посещение на изложенията чрез специално изготвено предложение от 
партньорите на БАП – агенция Интерконтакт ООД. 

 
 

 
 
 

• 19-21 ноември 2018 - 9-та международна конференция по 
биополимери и полимерни науки, Букурещ, Румъния 

Членовете на БАП бяха официално поканени да се включат в "9-та 
международна конференция по биополимери и полимерни науки", която 
се проведе в Букурещ през ноември 2018. 

BiopolySci 2018 е специално разработена мултикултурна конференция. 
Основната тема на конференцията бе "Неограничено снабдяване с нови 
материали за зелено устойчиво бъдеще", което обхваща пълна гама от 
критично важни сесии.  

BiopolySci 2018 имаше за цел ускоряване на научното откриване на нови 
биологични материали и синтетични полимери. 

 

 

 



Предстоящи събития 
 

 

• 5 декември 2018 – ХV-то Общо събрание на Българска стопанска 
камара 

Браншова Асоциация Полимери приветства организирането на ХV-то Общо 
събрание на Българска стопанска камара. Като пълноправен член на БСК 
Асоциацията получи официална покана.  

Цветанка Тодорова - Председател на УС на БАП ще представлява 
Сдружението на ОС на БСК, което ще се проведе на 5 декември 2018, от 10 
часа в НДК. 

 

• 5-8 декември 2018 – „Bursa Chemical Industry B2B Organization 
2018", Бурса, Турция 

В периода 5-8 декември 2018 
Клъстера на химическата 
индустрия при Търговско-
индустриалната камара в Бурса 
организира мероприятието 
„Bursa Chemical Industry B2B 
Organization 2018".  

На събитието ще бъдат 
представени турски фирми от 

браншовете индустриални химикали, опаковъчни продукти, продукти за 
козметиката и каучукови продукти. В2В срещите ще се проведат между 
фирмите от Бурса и чуждестранни купувачи.  

В рамките на събитието разходите на 80 чуждестранни купувача за 
самолетни билети, настаняване и трансфери ще се поемат от 
организаторите.  

Молим, в случай че проявявате интерес, да се свържете с екипа на БАП, за 
да ви изпратим подробна информация за участие в тази програма и 
контакти на организаторите. 

 



• 5-8 декември 2018 – Пласт Еразия 2018, Истанбул, Турция 

28-то международно изложение за пластмаси Plast Eurasia 2018 ще се 
проведе в Истанбул в периода 5-8 Декември 2018. Събитието е 
специализирано в най-новите технологии и продукти в областта на 
полимерите - машиностроене, химикали и суровини, оборудване, методи 
за рециклиране, хидравлични и пневматични машини и др. 

Място : Панаирен и конгресен център Tüyap İstanbul  

 

 

 
 
 
 

 
• 25-26 февруари 2019 – Технически семинар на тема "Процес и 

технологии за шприцване на пластмаси", Пловдив 

Браншова Асоциация Полимери организира двудневен семинар на тема 
"Процес и технологии за шприцване на пластмаси". 

Семинарът се организира с чуждестранни лектори от Турската агенция EGE 
за консултантски и инженерни услуги. Обучението ще се проведе в периода 
25-26 февруари 2019 в гр. Пловдив. Допълнително ще бъде уточнено място 
и зала, в зависимост от броя на записаните. 

Техническият семинар ще бъде разделен в два последователни дни на две 
нива в сферата на процесите и технологиите за шприцване на пластмаси. 

През първия ден от обучението ще бъдат застъпени темите: Избор на 
материали, Полимерна химия, Характеристика на полимерите и Условия 
при технологиите за шприцване. 

Вторият ден от семинара ще бъде посветен на теми, свързани с Настройки 
на машините за шприцване на пластмаси, Отстраняване на неизправности, 
Задаване на параметри и формулировки. 

В края на обучението всички участници ще получат сертификат за участие в 
тематичния технически семинар. 



 
 
 

 

 
 

 

Източник: European Plastics News 
 

 
ПРОДУКТ 

ПАЗАРНА ЦЕНА (евро/тон) 
Август     
2018 г. 

Септември     
2018 г. 

HDPE 
Шприцване 1445-1485 1445-1485 
Екструдиране 1395-1435 1395-1435 
Бластване 1450-1490 1450-1490 
LLDPE 
Фолио 1340-1380 1340-1380 
LDPE 
Фолио 1405-1445 1390-1430 
PP 
Фолио Рафия  1465-1505 1475-1515 
Хомополимер за шприцване  1440-1480 1450-1490 
Съполимер за шприцване   1490-1530 1500-1540 
PS 
Общо предназначение 1880-1920 1940-1980 
Шприцване   1975-2015 2035-2075 
PVC 
Тръби 1485-1525 1480-1520 
Висококачествена категория 1565-1605 1560-1600 
PET 
Бутилки 1375-1415 1430-1470 

ЦЕНИ НА ОСНОВНИ ПОЛИМЕРИ В ЕВРОПА ЗА  

АВГУСТ - СЕПТЕМВРИ 2018 ГОДИНА 
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