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През декември 2017 Браншова Асоциация Полимери 
официално се присъедини към членовете на Работна група 
20 “Околна среда” към Съвета по европейските въпроси, 
като по този начин ще съдейства при промените в 
българското законодателство, защитавайки гласа на 
полимерната индустрия в България.  

Основните мотиви за членство на БАП в Работна група 20 “Околна среда” са 
свързани с възможността да участва в анализирането на политики и 
редовното проследяване на промените в законодателството на 
Европейския съюз в областта на околната среда, както и да предоставя 
становища, предложения и документи при разработване на проекти на 
рамкови позиции по въпросите в същата област. Това ще спомогне на 
Асоциацията при представляването на единния глас на индустрията пред 
българските институции. 

БАП стана член на 
Работна група 20 
“Околна среда”  

Предстои семинар 
"Полимерни 
материали и 
Екструзия" 2018 
 

БАП взе участие в 
ежегодната среща 
на PlasticsEurope 
 

Проведе се 
Годишната 
пресконференция 
на БСК  
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БББЮЮЮЛЛЛЕЕЕТТТИИИННН   



БРАНШОВА АСОЦИАЦИЯ ПОЛИМЕРИ ОРГАНИЗИРА ДВУДНЕВЕН СЕМИНАР 
ПРЕЗ 2018 НА ТЕМА "ПОЛИМЕРНИ МАТЕРИАЛИ И ЕКСТРУЗИЯ“ 

Членството на Асоциацията в Работна група 20 ще позволи нейното участие 
при съгласуване на текстовете на преведените актове на Европейския съюз 
в областта на околната среда и извършване на нотифицирането на актовете 
от българското законодателство, с които се приемат мерки на национално 
ниво, необходими за изпълнение и прилагане на актове на ЕС в същата 
област. 
 
 
 
 

Браншова Асоциация Полимери (БАП) организира 
двудневен семинар на тема "Полимерни 
материали и Екструзия", който ще се проведе в 
периода 22-23 февруари 2018 в Делови център, гр. 
Пловдив, ул. Хан Кубрат 1, с любезното съдействие 
на НОВИЗ АД. 

Във връзка подписаното споразумение за 
сътрудничество с Турската агенция EGE за 

консултантски и инженерни услуги семинарите ще бъдат проведени от 
техни лектори, които провеждат обучения и на турската асоциация на 
преработвателите на полимери.  

Техническият семинар ще бъде разделен в два последователни дни с 
основни теми: 

• 22 февруари - "Полимерни материали и методи за тестване на 
пластмаси" 

• 23 февруари - "Процес на екструзия". 

През първия ден от обучението ще бъдат застъпени темите: Химичните и 
физични свойства на полимерните материали, Международни стандарти за 
тестване на полимери, Методи за тестване на полимери и тяхното 
разпознаване. 

Вторият ден от семинара ще бъде посветен на темите: Суровини за 
екструдиране на полимери, Добавки при екструзия на полимери, 
Екструдери, Системи за екструзия и други. 

Срокът за записване е до 31.01.2018 г. на e-mail: office@bap.bg 

Оставаме на разположение за допълнителна информация. 
 



Ефектът от ограничителните мерки в употребата на полимерни торбички 
и липсата на методика за отчитане на потреблението им 
 

 
 
 
 

Във връзка с публикуване на статия във в. Капитал 
относно потреблението на полимерни торбички и ефекта 
от ограничителните мерки, от редакцията на вестника се 
обърнаха за становище от Асоциацията по темата. 

България е една от първите страни в Европейския съюз, 
която наложи ограничения в употребата на полимерни 

торбички. Ефектът от мерките все още не може да бъде изчислен с точност 
заради липса на утвърдена на европейско равнище методика за измерване 
броя на потребените торбички на човек от населението.  

Точна статистика за ефекта от ограничителните мерки няма. За ефекта от 
ограничителните мерки може косвено да се съди по размера на събраните 
продуктови такси. След успешно протеклите проверки, инициирани от БАП 
през 2015 и констатирани нарушения, резултатите бяха обобщени, но не и 
предоставени на Асоциацията. Положителният ефект от извършените 
проверки бе краткотраен, като през последната година Наредбата масово 
не се спазва поради липсата на постоянен и ефективен контрол. 

Според Браншова Асоциация Полимери употребата на полимерни торбички 
за еднократна употреба действително е ограничена, но това е "за сметка на 
българския бизнес". "С въвеждането на продуктовата такса беше насърчен 
"сивият" сектор. На пазара се предлагат милиони торбички, които не 
отговарят на изискванията, освен това се осъществява нерегламентиран 
внос от чужбина и са налице нелоялни практики от някои малки 
производители", заяви за "Капитал" Цветанка Тодорова, председател на 
Управителния съвет на БАП. И уточни: "Ние сме сигнализирали многократно 
МОСВ и други министерства и институции за нарушения, които поставят в 
неизгодна позиция бизнеса, спазващ разпоредбите на българското 
законодателство. По наша оценка несъбраната такса се измерва на над 50 
млн. лв. на година." Асоциацията е убедена, че "неспазването на 
изискванията вреди не само на бизнеса, но и на обществото като цяло, тъй 
като води до неизпълнение на поставените екологични цели". 

Според БАП отсъства ефективен контрол. "В резултат на нелоялна 
конкуренция и процъфтяване на "сивия" сектор фирмите, наши членове, 
понесоха и продължават да понасят директни загуби", подчертава Цветанка 
Тодорова. 



„МОРЕТА В РИСК“ ПРЕДСТАВЯ РЕШЕНИЯ ЗА ПРЕУСТАНОВЯВАНЕ НА 
ЗАМЪРСЯВАНЕТО С ПОЛИМЕРНИ ПРОДУКТИ ЗА ЕДНОКРАТНА УПОТРЕБА 

2017 ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА БИЗНЕСА - ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА БСК  
 

След получена покана от Българска стопанска 
камара на 18 декември 2017 БАП взе участие в 
годишната пресконференция на БСК, имаща за цел 
да представи резултатите от традиционното 
анкетно проучване „Годината през погледа на 
бизнеса". 

От името на БАП присъства Емилия Кулинска – генерален секретар на БАП. 
По време на събитието ръководството на БСК представи резултатите от 
тринадесето по ред онлайн-допитване до членовете на БСК относно 
състоянието на бизнес средата и предприятията през изтичащата година, 
както и очакванията им за следващата календарна година. Основен 
презентатор беше Камен Колев – зам.-председател на БСК. 
Проучването е проведено в периода 10 ноември - 10 декември 2017 и 
обединява отговорите на 790 участници, по-голямата част от които 
собственици и управители на предприятия (92%). 
За поредна година сред ключовите приоритети на фирмите е именно 
работната сила, която е проблем и в количествено, и в качествено 
отношение. Най-голямо търсене има за тесни специалисти и 
изпълнителския състав, а в по-малка степен - за административен и 
помощен персонал. 
Проучването отчита умерен оптимизъм за 2018, който обаче в голяма 
степен се помрачава от неудовлетвореност от работата на институциите, 
притеснения за ръст на цени, данъчна и регулаторна тежест, както и 
дефицит на качествена работна ръка. 
 
 
 
 
На 6 ноември организацията "Морета в риск" проведе среща с Франс 
Тимерманс - вицепрезидент на Европейската комисията, заедно с Алианс 
„Rethink”, състоящ се от седем водещи неправителствени организации, 
чиято дейност е свързана с полимерния бранш. Моментът за провеждане 
на срещата бе от изключително значение предвид разработването на 
Стратегия за полимерните продукти в кръговата икономика. Алиансът 
представи на вицепрезидента Тимерманс конкретни предложения, 
свързани с политиката за намаляване на въздействието на отпадъците от 



пластмаса върху околната среда. В допълнение Алиансът подчерта 
неотложната необходимост от намаляване на употребата на пластмаси за 
еднократна употреба с ниска стойност, както и необходимостта от 
законодателство, което да подпомогне интегрирането на изделията от 
пластмаса в европейската визия за кръгова икономика. 
По време на срещата вицепрезидентът Тимерманс изрази политическата си 
воля за подкрепа на амбициозната Стратегия за полимерните продукти в 
кръговата икономика. Организацията "Морета в риск" ще анализира и 
оцени предложената от Европейската комисия Стратегия за полимерни 
продукти, веднага щом тя бъде публикувана в началото на януари 2018. 

 
 

Известно е, че полимерните материали са незаменима 
суровина за икономиката. Пластмасата е изключително 
практична, многостранна и естетична. Много продукти 
съдържат синтетични полимери като пластмасата, която се 
използва във всички сектори. Същевременно се наблюдава 

„изтичане“ на пластмаса в природата в много голям мащаб по целия свят. В 
действителност малкото количество, което се използва повторно, е твърде 
недостатъчно. Процентът на рециклираните материали от пластмаса в 
света е само 14 %. Реализирането на проекта Rethink на холандската 
федерация на каучуковата и пластмасопреработвателна индустрията NRK 
дава знак, че хората приемат този проблем сериозно. 
Холандското правителство засилва своите цели за рециклиране, стремейки 
се към затворена кръгова икономика. Европейският пазар за рециклиране 
се разраства, като в Холандия рециклиращите предприятия въвеждат нови 
технологии и пластмасови изделия, за да направят всичко възможно да 
включат все повече рециклати в техния дизайн. Събирането, рециклирането 
и процентът на продуктите с рециклати нараства. Това помага на Холандия 
да бъде по-малко зависима от суровините, да допринася за целите относно 
промените в климата и да се превърне в „кръгова гореща точка“, която 
създава работни места. 

ЩЕ БЪДЕ ЛИ ЗАСТРАШЕНО РЕЦИКЛИРАНЕТО НА ПОЛИМЕРНИ ПРОДУКТИ 
ОТ ВЪВЕЖДАНЕТО НА НОВИ РЕГЛАМЕНТИ? 



Веществата, пораждащи сериозно безпокойство (SVHCs) в полимерния 
бранш са колективно предизвикателство 

Дискусията става по-сложна, когато се разглеждат предизвикателствата, 
които се създават от малките количества добавки, добавени на предишен 
етап в пластмасата с цел подобряване нейните свойства. Някои добавки, 
свързани с полимери, не са опасни през периода на използване на 
продукта, но могат да увредят здравето и околната среда, когато те се 
използват по неправилен начин или са изхвърлени в природата. 
Продуктите, съдържащи SVHC вещества, често имат дълъг живот, напр. 
телевизори, автомобили и тръби. В края на техния живот тези продукти, 
съдържащи така наречените наследени компоненти, влизат в потока от 
отпадъци. Понастоящем не е възможно управителите на отпадъците да 
знаят какво точно се съдържа в отпадъчните продукти. 
Холандия призова за подходящ баланс между рециклирането на 
суровините и предотвратяването на разпространението на опасни вещества. 

Холандското правителство предприе мерки за 
създаване на международната инициатива "Зелена 
сделка": кръговият център за ресурси в Северно 
море. В началото на 2016 тя беше подписана от 
шестима министри от четири страни в региона на 

Северно море: Холандия, Обединеното кралство, Франция и Фламандския 
регион. С помощта на практически казус, политици, производителите и 
представителите на отрасъла се опитват да премахнат колективните пречки, 
засягащи транснационалната търговия, транспорта и използването на 
вторични суровини. 
Един от четирите представени казуса касае твърди PVC отпадъци, събирани 
във Фландрия от „Renewi“, рециклирани от „Van Werven“ в Холандия и 
използвани от „Wavin“ в Обединеното кралство в сърцевината на трислойни 
тръби. 
Холандското правителство предприема конструктивни стъпки относно 
регулациите за вещества, пораждащи сериозно безпокойство. SVHC в 
пластмасата са колективно предизвикателство за рециклаторите, 
производителите и политиците. Поемането на това предизвикателство 
може да осигури стимул за рециклиране. 
За да се разширят потенциалните решения и да се приложат разумни мерки 
в Европа, най-добре е индустрията да получи подкрепа в други държави от 
колегиалните търговски асоциации и от техните правителства.  



Изминали събития 

Предстоящи събития 

 
 

• 21 – 24 ноември 2017 – Експо Пласт - Сибиу, Румъния 
Шестото издание на изложението Експо Пласт 
се проведе в периода 21-24 ноември 2017 в 
Сибиу, Румъния, изложбен център Redal Еxpo, 
простиращ се на площ от 3100 кв.м. 
Експо Пласт 2017 бе ключово събитие за 

югоизточна Европа, посветено на полимерната индустрия. По време на 
изложението бе обърнато внимание на пластмасопреработвателната 
промишленост, рециклирането и развитието на секторите за суровини и 
материали, свързани с био-полимери и био-композити. 
Изложението привлече множество посетители от Западна Европа, като 
представи последните новости в полимерния бранш.  

• 06-09 декември 2017 – Пласт Евразия – Истанбул, Турция 
27-то международно изложение за пластмаси Plast 
Eurasia 2017 се проведе в Истанбул в периода 07-09 
Декември 2017. Събитието бе 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. 

 
 

 
• 07-08 февруари 2018 – Конференция на Petcore Europe 

Годишната конференция на Petcore Europe ще се 
проведе в Брюксел, Белгия от 7 до 8 февруари 2018. 
Основавайки се на успеха от последните години, 
Petcore Europe реши да разшири провеждането на 
конференцията през 2018 в два последователни дни.  
Първият половин ден е посветен изключително на 

„Бизнес и Стратегия“ в областта на PET, последван от вечерно събитие за 
устновяване на контакти. 
Вторият ден ще бъде фокусиран върху тенденциите в събирането, 
рециклирането и устойчивото развитие, като ще бъдат представени 
презентации от европейски учени, изследователи и лидери в индустрията. 



Това основно събитие в областта на PET обединява експерти и лидери от 
цялостната верига на стойността, свързана с PET в Европа и извън нея.  
Не пропускайте възможността да се свържете и да придобиете представа за 
последните новости в индустрията на PET.  
За повече информация относно програмата, спонсорство и подробности за 
срещите, можете да посетите интернет страницата на събитието. 

• 22-23 февруари 2018 – Семинар „Полимерни материали и 
Екструзия, гр. Пловдив 

 Браншова Асоциация Полимери организира 
семинар на тема „Полимерни материали и 
екструзия“, който ще се проведе в периода 
22-23 февруари 2018. Събитието ще се състои 
в Делови център, гр. Пловдив, ул. Хан 

Кубрат 1, с любезното съдействие на НОВИЗ АД. 
Техническият семинар ще бъде разделен в два последователни дни с 
основни теми: 

• 22 февруари - "Полимерни материали и методи за тестване на 
пластмаси" 

• 23 февруари - "Процес на екструзия". 

Семинарите ще бъдат проведени от Енджин Кантюрк - лектор от Турската 
агенция EGE за консултантски и инженерни услуги, която провежда 
обучения и на турската асоциация на преработвателите на полимери. 

Срокът за записване е до 31.01.2018 г. на e-mail: office@bap.bg 

Оставаме на разположение за допълнителна информация. 

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

От 27 до 29 март София ще се превърне за 9-ти 
пореден път в събирателно място за местни и 
международни компании, които ще представят 
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. 

http://www.petcore-europe.org/petcore-europe-conference-2018-strategy-pet-circular-economy
mailto:office@bap.bg


Изложението ще обхване следните направления: управление на отпадъци - 
транспорт, третиране, компостиране; енергия от отпадъци; рециклиране и 
услуги. 
Организатор на събитието е Виа Експо. Повече информация за условията за 
участие може да намерите тук.  
 

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

Браншова Асоциация Полимери започна организация за групово 
посещение на четвъртото поред годишно изложение на PLAST, което ще се 
проведе в Милано от 29.05.2018 до 01.06.2018 г. (www.plastonline.org). 
В резултат на установени партньорски отношения с организаторите на 
изложението, БАП отново получи специално предложение, което включва 
предостяване на безплатен щанд за членовете на Браншова Асоциация 
Полимери. 
Статистическите данни от миналата 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. 

Тази показателна статистика 
потвърждава успеха на 
индустриалната стратегия, 
инициирана от организатора на 
PLAST 2018 (PROMAPLAST Srl), 
известна като "Иновационен 

алианс", който за първи път организира пет международни панаира (IPACK-
IMA, MEAT-TECH, PLAST, PRINT4ALL и INTRALOGISTICA ITALIA), достъпни с 
един билет. Организираното изложение ще заема всички зали на 
изложбените площи на FieraMilano, което се очаква да доведе до още по-
голям поток от международни посетители на изложението. 
Молим тези от вас, които проявяват интерес да посетят изложението, да ни 
информират в най-кратък срок предвид предстоящата организация на 
групово посещение на PLAST 2018. Фирмите ще могат да предоставят 
рекламни материали и експонати. Предстои издаване на актуализиран 
каталог на членовете, който ще се предоставя на потенциални партньори по 
време на изложението. 
Оставаме на разположение за допълнителна информация и съдействие. 

https://viaexpo.com/bg/pages/waste-management-recycling-exhibition
http://www.plastonline.org/

	БАП ОФИЦИАЛНО СТАНА ЧЛЕН НА РАБОТНА ГРУПА 20 „ОКОЛНА СРЕДА“ КЪМ СЪВЕТА ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ
	БРАНШОВА АСОЦИАЦИЯ ПОЛИМЕРИ ОРГАНИЗИРА ДВУДНЕВЕН СЕМИНАР ПРЕЗ 2018 НА ТЕМА "ПОЛИМЕРНИ МАТЕРИАЛИ И ЕКСТРУЗИЯ“
	Ефектът от ограничителните мерки в употребата на полимерни торбички и липсата на методика за отчитане на потреблението им
	2017 ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА БИЗНЕСА - ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА БСК
	„МОРЕТА В РИСК“ ПРЕДСТАВЯ РЕШЕНИЯ ЗА ПРЕУСТАНОВЯВАНЕ НА ЗАМЪРСЯВАНЕТО С ПОЛИМЕРНИ ПРОДУКТИ ЗА ЕДНОКРАТНА УПОТРЕБА
	ЩЕ БЪДЕ ЛИ ЗАСТРАШЕНО РЕЦИКЛИРАНЕТО НА ПОЛИМЕРНИ ПРОДУКТИ ОТ ВЪВЕЖДАНЕТО НА НОВИ РЕГЛАМЕНТИ?
	Изминали събития
	Предстоящи събития

