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Управителният съвет на сдружение Браншова Асоциация Полимери на 
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ (изм. ДВ. бр. 37, от 07.05.2019 г.), свиква редовно 
общо събрание на членовете си на 20.06.2019 в 13:30 часа, на адрес гр. 
София, бул. Цариградско шосе 115, хотел Новотел София, зала България. 

 

 

 

На 12 юни 2019 в официалния вестник на ЕС бе публикувана Директива (ЕС) 
2019/904 на Европейския парламент и Съвета от 5 юни 2019 година относно 
намаляването на въздействието на определени пластмасови продукти върху 
околната среда е публикувана в официалния вестник на Европейския съюз. 

     С пълния текст на документа можете да се запознаете на следния линк.  

 

Предстоящо Общо 
събрание на 
членовете на БАП,  
20.06.2019 г. в 
гр. София  
 

Публикувана 
Директива (ЕС) 
2019/904 

Редовна среща на 

PlasticsEurope с 

участието на БАП 

Награди за най-

добър доставчик 

на полимери в 

Европа 

 

БРОЙ 3/2019 ЮНИ 2019 

БББЮЮЮЛЛЛЕЕЕТТТИИИННН   

Публикувана Директива относно намаляването на въздействието на 
определени пластмасови продукти върху околната среда 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0904&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0904&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0904&from=EN


Среща на Средиземноморския консултативен борд на PlasticsEurope 

 

 

Проектът на Директивата за пластмасите за еднократна 
употреба достигна последните си процедурни стъпки. На 
21 май Съветът одобри (27 държави-членки в подкрепа, 
Унгария се въздържа) текста, гласуван през март от 
членовете на ЕП. Текстът е идентичен с версията, която бе 
достъпна от началото на януари. След публикуването, 

държавите-членки ще разполагат с две години (в някои случаи и по-дълго, в 
зависимост от мярката) за прилагане на директивата. 

Някои европейски страни очакваха неговото съдържание и дори 
предвиждат допълнителни мерки за други видове пластмасови опаковки. 
Европейската асоциация на преработвателите на пластмаси – EuPC 
наблюдава всички тези инициативи и работи в тясно сътрудничество със 
своите членове, за да гарантира хармонизирането на новите регламенти в 
целия единен пазар. 

 

 

 

Редовната среща на Средиземноморския 
консултативен борд на PlasticsEurope се 
проведе на 16 май 2019 г. в Сараево, в 
която участваха членове на PlasticsEurope 
от Италия, Председателят на 
Индустриалната камара на Босна и 
Херцеговина, президентите на 
асоциациите на преработвателите на 

пластмаси от Румъния, Гърция, Сърбия, Албания и на търговско 
промишлената палата на Хърватска. На срещата присъства и Председателят 
на УС на БАП – Цветанка Тодорова. 
 
Някои от обсъжданите теми бяха:   

 Нови инициативи на PlasticsEurope - ангажираността на 
пластмасовата индустрия 

Доброволният ангажимент на PlasticsEurope включва набор от амбициозни 
цели и инициативи, представлявайки приноса на полимерната 

Директивата за пластмасите за еднократна употреба и нейното 
изпълнение 



промишленост за постигане на цялостна кръгова и ресурсно ефективна 
Европа.  

 Химическо рециклиране 

На срещата бяха обсъдени възможностите за предвиждане преработка на 
смесени полимерни отпадъци, когато рециклирането им по механичен път 
не може да бъде устойчиво по технически или икономически причини. 
Химическото рециклиране е процес на преобразуване, при който дългите 
верижни полимерни вериги се превръщат в по-къси молекули, готови за 
използване като суровини или междинни продукти в химически или 
нефтохимически процеси.  

 Платформа за управление на отпадъците за средиземноморския 
регион 

Тази инициатива би помогнала за постигането на следните цели в страните 
от Средиземноморския регион:  

 Отговор на законодателните задължения; 

 Премахване депонирането на рециклируеми отпадъци; 

 Увеличаване на рециклирането и оползотворяването на енергия; 

 Споделяне на най-добрите практики за събиране и третиране на 
отпадъци; 

 Избягване на забраната за приложенията на пластмасови 
продукти; 

 Подобряване на имиджа на пластмасите. 

 

 

 



Преразглеждане на съществените изисквания за опаковане 

НОВИНИ ОТ ЕuPC 
 

 

 

 

 

 

Както е предвидено в плана за действие, 
приложен към стратегията за 
пластмасите, Европейската комисия 
започна работа по преразглеждането на 
съществените изисквания (приложение II) 
на Директивата за опаковките и 

отпадъците от опаковки.  

Отново ще бъдат използвани услугите на консултантската агенция 
Eunomia, която прие ангажимента от ГД „Околна среда“ да работи по 
Директивата за пластмасите за еднократна употреба, подготвяйки 
проучване относно ефективността на съществените изисквания за 
опаковките и отпадъците от опаковки и предложение за укрепване с 
оглед подобряване на дизайна за повторна употреба и насърчаване на 
висококачествено рециклиране на всички опаковки, независимо от 
материала. 

EuPC, заедно с друга асоциация за опаковки, участва в изготвеното 
становище на Форума на веригата за опаковане, където са очертани някои 
ръководни принципи и препоръки за Европейската комисия, която въз 
основа на изследването на Eunomia ще подготви доклад, проучващ 
възможността за засилване на съществените изисквания за опаковките до 
края на 2020 г. Докладът може да бъде придружен от законодателно 
предложение за преразглеждане (отново) на Директивата за опаковките и 
опаковъчните отпадъци. 

 

 
 

По време на Галавечеря на годишната среща на EuPC на 13 юни 2019 в 
Берлин се проведе церемонията по награждаването на осемте най-добри 
доставчици на полимери в Европа.  

В продължение на три месеца всички европейски потребители на 

Наградите най-добър доставчик на полимери за 2019 



Изминали събития 

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 2018 досега.  

Церемонията по награждаването на Европейското проучване на 
клиентите се проведе през втория ден на събитието (14 юни 2019) в 
присъствието на 150 представители на индустрията, след рекордно висок 
брой гласове. 

Алиансът "Полимери за Европа" поздрави Vynova за спечелването на 
всеобщата награда за „комуникация с клиенти“, която обхваща всички 
видове полимери.  

В останалите категории награди за полимери бяха присъдени на следните 
компании: ABS - Elix Polymers; EVA – Versalis; HDPE - Chevron Phillips 
Chemical; PVC - Vynova; LLDPE - ExxonMobil; LDPE - Repsol; PET - Indorama; 
PP - Borealis; PS - INEOS. 

 

 

 

 

 11-12 април 2019 – Семинар, посветен на полимерите, 
предназначени за контакт с храни, Брюксел 

Европейската асоциация на 
преработвателите на 
пластмаси съвместно със 
Стратегическия съюз за 
доставки на полимери в 



Европа проведоха семинар, посветен на полимерите, предназначени за 
контакт с храни с основен фокус върху подобряване на прозрачността по 
цялата верига на доставки.  

Събитието се проведе на 11 и 12 април 2019 в Брюксел, Белгия. 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. 

Програмата включваше четири сесии с лектори от консултанти на 
индустрията, производители на химикали, браншови асоциации, 
компании за храни и опаковки и регулаторни органи, включително 
представители от Европейската комисия (ЕК). 

 

 16-18 април 2019 – Save the Planet - изложение и конференция за 
управление на отпадъци и рециклиране, София 

За 10-та поредна година Виа Експо 
организира Save the Planet - изложение 
и конференция за управление на 
отпадъци и рециклиране. 

През 2019 водещи компании 
представиха новости в сектор рециклиране. 

Водещи теми в конферентната част бяха Кръгова икономика, Решения и 
технологии за управление на отпадъци и рециклиране, Финансиране на 
проекти.  

 

 6-9 май 2019 - Waste Expo 2019, Лас Вегас, Невада 

Търговското представителство към Посолството на 
САЩ в България покани членовете на БАП да се 
включат в официалната бизнес-делегация, която 
посети търговското изложение за отпадъци Уейст 
Експо 2019 (Waste Expo 2019), гр. Лас Вегас, Невада, 
06 – 09 май 2019 г.  

Waste Expo e най-голямото търговско изложение в Северна Америка за 
управление на твърди битови отпадъци, рециклиране на отпадъци, 
строителство на сметища и управление на медицински отпадъци с над 609 
изложители и над 14 000 посетители от цял свят.  



Предстоящи събития 

 13-14 юни 2019 – Кръгово бъдеще с пластмасите, Берлин 

Немската асоциация за пластмасови опаковки IK и Европейската 
асоциация на преработвателите на пластмаси, организираха заедно 
събитието Кръгово бъдеще с пластмасите. Двете асоциации, 
представляващи преработватели на пластмаси както на национално, 
така и на европейско ниво, събраха над 200 участници от цяла Европа, 
които работиха заедно по време на двудневната конференция на 13 и 14 
юни в Берлин.  

 

 

 

 

 20 юни 2019 – Общо събрание на членовете на БАП, София 

Управителният съвет на сдружение Браншова 
Асоциация Полимери на основание чл. 26 
ЗЮЛНЦ (изм. ДВ. бр. 37, от 07.05.2019 г.), свиква 
редовно общо събрание на членовете си на 
20.06.2019 в 13:30 часа, на адрес гр. София, бул. 
Цариградско шосе 115, хотел Новотел София, 
зала България. 

 

 9 юли 2019 – Възможности и предизвикателства при 
преработката на повече полимерни рециклирани материали в 
Европа, Германия 

През последните месеци имиджът на пластмасите пострада значително. 
Междувременно ЕС въведе регламенти, които изискват по-голямо 
използване на рециклирани полимерни изделия, особено в областта на 
опаковките, но и извън него.  

Практическото използване на повече рециклирани материали обаче е 



предизвикателство и затова по-тясното сътрудничество между 
преработвателите на пластмаси и производителите на машини е много 
важен.  

EuPC заедно с немската фирма VDMA и италианската 
асоциация на производителите на машини AMAPLAST 
& EUROMAP организират първия съвместен работен 
семинар. Събитието ще се фокусира върху 
практическото използване на рециклирани 
материали в пластмасови изделия и ще предложи 
четири паралелни сесии. 

Семинарът ще бъде безплатен за всички преработватели на пластмаси и 
ще се концентрира около следните 4 преработващи технологии: 

 Шприцоване от ENGEL 

 Екструдиране от Brüker Technolgies 

 Бластване от Magic MP 

 Термоформоване от Amut Comi. 

 

Работният семинар ще се проведе на 9 юли 2019 в Конферентен център 
Фрапорт в гр. Франкфурт, Германия. 

При интерес да се запишете за участие, молим да се свържете с екипа на 
БАП до 28 юни 2019. 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

Източник: European Plastics News 
 

 

 

ПРОДУКТ 

ПАЗАРНА ЦЕНА (евро/тон) 

Април       
2019 г. 

Май     
2019 г. 

HDPE 

Шприцване 1420-1460 1445-1485 

Екструдиране 1350-1390 1380-1420 

Бластване 1370-1410 1405-1445 

LLDPE 

Фолио 1260-1290 1305-1335 

LDPE 

Фолио 1330-1360 1370-1400 

PP 

Фолио Рафия  1425-1465 1455-1495 

Хомополимер за шприцване  1400-1440 1430-1470 

Съполимер за шприцване   1460-1500 1490-1530 

PS 

Общо предназначение 1785-1825 1810-1850 

Шприцване   1910-1950 1935-1975 

PVC 

Тръби 1455-1495 1480-1520 

Висококачествена категория 1555-1595 1580-1620 

PET 

Бутилки 1230-1315 1180-1265 

ЦЕНИ НА ОСНОВНИ ПОЛИМЕРИ В ЕВРОПА ЗА  

АПРИЛ - МАЙ 2019 ГОДИНА 


