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На 20.06.2019 г., в гр. София, се проведе редовно общо събрание на 
членовете на Браншова Асоциация Полимери.  
 
Г-жа Цветанка Тодорова, Председател на УС, предложи сред приоритетните 
дейности на Сдружението да бъде отбелязването на 20-години от 
основаването на БАП, като бъде организирана еднодневна конференция с 
международно участие, на която да бъдат поканени лектори от партньорите 
на БАП – EuPC, PlasticsEurope, Министерството на околната среда и водите 
(МОСВ), университети. Присъстващите на общото събрание единодушно 
приеха направеното предложение, като бе решено след допитване до 
всички членове на БАП да се определи актуална тема на конференцията и 
период за нейното провеждане. 
Във връзка с приетата Директива (ЕС) 2019/904 на европейския парламент 
на съвета относно намаляването на въздействието на определени 
пластмасови продукти за еднократна употреба върху околната среда бяха 
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БББЮЮЮЛЛЛЕЕЕТТТИИИННН   



Среща с евродепутата Андрей Слабаков относно въздействието на 
Директива (ЕС) 2019/904 

коментирани възможни инициативи на БАП. Предвид предстоящото 
транспониране на Директивата в националното законодателство г-жа 
Тодорова предложи създаване на работна група от пряко засегнати 
производители и други заинтересовани фирми, която ще работи в тясно 
сътрудничество с МОСВ. Основната цел ще бъде транспониране на 
Директивата във възможно най-облекчен вариант за полимерния бранш и 
изготвяне на предложения и становища касаещи методите за отчитане на 
целите, разпределянето на събраните средства от разширена отговорност 
на производителите, стандартите за употреба на рециклирани материали, 
доказването на процент рециклат в изделията тях и др. От присъстващите на 
събранието членове на работната група станаха: „Ате Пласт“ ООД, „Начев“ 
ООД, „Новиз“ АД, „Жу БГ“ ООД. Поканени са да се включат представители на 
„Готмар“ ЕООД, „Пиринпласт“ АД и Трейс Ипома АД. Към работната група 
могат са се присъединят всички фирми, които желаят да работят по темата. 
 
Делегатите на събранието единодушно гласуваха „за“ избирането на г-жа 
Теодора Желязкова, представител на „Ате Пласт“ ООД за член на УС на БАП 
на мястото на г-жа Мария Жекова. 
 

 

 

 

 

 
 На 17 август 2019 се проведе среща 
на представители на БАП с 
евродепутата Андрей Слабаков, на 
която беше обсъдено въздействието 
върху бранша на Директива (ЕС) 
2019/904 на Европейския парламент 
и Съвета относно намаляване 
въздействието на определени 
пластмасови продукти върху 
околната среда. 

  
Г-н Слабаков се ангажира да съдейства за осъществяване на диалог между 
МОСВ и БАП относно транспонирането и прилагането  на Директивата в 
България, на която да бъдат обсъдени очакваните неблагоприятни 
последици за бранш Полимери и възможностите за тяхното преодоляване. 
 



Среща в Министерство на околната среда и водите (МОСВ) 

 

 

 

 По инициатива на 
евродепутата Андрей 
Слабаков в Министерство 
на околната среда и 
водите (МОСВ) на 27 
август 2019 г. беше 
проведена среща между 
зам. - министър Николай 
Кънчев и представители 
на Браншова асоциация 

полимери (БАП). Основната тема беше транспониране на приетата 
Директива (ЕС) 2019/904 на Европейския Парламент от 5 юни 2019 година, 
относно намаляване въздействието на определени пластмасови продукти за 
еднократна употреба върху околната среда. 

По време на дискусията Цветанка Тодорова - Председател на УС на БАП 
подчерта, че БАП настоява сроковете за транспониране на Директивата да 
бъдат във възможно най-облекчен вариант за полимерния бранш, за да 
имат възможност преработвателите на пластмаси да се пренастроят, като 
обърна внимание на: наложителната промяна на законодателната база и 
изграждането на достатъчно на брой съоръжения за компостиране 
отпадъците от изделия за еднократна употреба от биоразградими 
полимери, методите за отчитане изпълнението на целите на Директивата, 
разпределянето на средствата от разширена отговорност на производителя, 
методи за сертифициране на биоразградими и рециклируеми материали и 
продукти, доказването на процентното съдържание и качеството на 
рециклат, като настоя за участие на БАП в работната група към МОСВ.  

Денчо Денев („Новиз“ АД, Пловдив), предложи гратисен период на изделията 
от забранителния списък и обърна особено внимание върху липсата на 
контрол при продажбата на продукти от полимери.  

Румен Иванов ("ЖУ-БГ" ЕООД, Габрово) говори за огромните загуби, които ще 
понесат българските производители и постави въпрос как ще бъдат 
компенсирани. Теодора Желязкова („АТЕ ПЛАСТ“ ООД, Стара Загора) 
подчерта необходимостта от диалог между МОСВ и БАП и заяви, че е 
необходимо големите търговски вериги също да бъдат привлечени към 
дебата.  



Зам. - министър Николай Кънчев поиска да се представят конкретни 
предложения и покани БАП да участва в дейността на работната група към 
МОСВ. Той подчерта, че в много скоро време предстоят сериозни 
законодателни промени във връзка с европейската Директива. Обясни, че 
поради очакваните загуби, е предложено българските производители да 
получат безлихвени кредити. 

На свой ред, евродепутатът Андрей Слабаков наблегна на необходимостта 
от информационна кампания за разделно събиране на отпадъците от 
пластмаси. Той обясни, че е започнал проучването на европейски фондове и 
програми, които евентуално биха подпомогнали българските 
производители. 

 

 

На 4 и 5 юли 2019 в Хелзинки се проведе среща 
между министрите от ЕС, които отговарят за 
конкурентоспособността. По този повод 
полимерната индустрия в Европа се обедини в 
един Съвместен призив към държавните и 
правителствени ръководители. 

В документа се настоява новата Европейска 
комисия да избере индустрията като основен 
приоритет на своята петгодишна работна 

програма и да назначи специален заместник-председател за 
промишлеността; 

Браншова Асоциация Полимери подкрепя тази обединена инициатива, 
подписвайки съвместния документ за поставянето на индустрията в 
основата на бъдещето на ЕС с призив към държавните и правителствени 
ръководители за: 

 Изискване от следващата Европейска комисия бързо да представи 
амбициозна дългосрочна промишлена стратегия на ЕС, която да 
включва ясни показатели и управление. 

 Всяка година на пролетното заседание на Европейския съвет да се 
направи преглед на напредъка в прилагането на тази промишлена 



НОВИНИ ОТ ЕuPC 
 

Проучване на ЕuPC относно използване на рециклирани полимери 

стратегия на ЕС и да се предоставят политически насоки за 
насърчаване на европейската конкурентоспособност. 

С подписването на този документ БАП заедно с останалите организации от 
полимерния бранш разчитат на проактивното и координирано ръководство, 
за да се гарантира, че Европа ще остане център като водеща, интелигентна, 
новаторска и устойчива индустрия, която е от полза за всички европейци и 
бъдещите поколения. 

С целия документ може да се запознаете тук: Съвместен призив към 
държавните и правителствени ръководители 

 

 

 

 

 

 
 

Европейската асоциация на преработвателите на пластмаси – EuPC за 3ти 
път инициира европейско проучване относно текущото и бъдещото 
използване на рециклирани полимери (rPM) в европейската индустрия за 
преработка на пластмаси. 

 

В първите две издания, проведени през 2017 и 2018 г., повече от 860 
участници от цяла Европа предоставиха информация за използването на 
рециклирани полимери. За да получат допълнителна представа и да оценят 
развитието на процесите в бранша, EuPC молят европейските 
преработватели на пластмаси отново да предоставят своята гледна точка и 
опит, относно използването на рециклирани полимери. Основните фокусни 
точки са снабдяването със суровини и производителността на 
преработвателите и какви са бариерите и трудностите, които те срещат при 
включването на рециклирани полимери в своите продукти. 

https://bap.bg/wp-content/uploads/2019/07/EU-version_Joint-Call_Heads-of-State-and-Government_Industry4Europe-v5.pdf
https://bap.bg/wp-content/uploads/2019/07/EU-version_Joint-Call_Heads-of-State-and-Government_Industry4Europe-v5.pdf


EuPC подписа декларация на Алианса за кръгова употреба на 
пластмасите 

 

Проучването е стартирало на 2 септември и ще бъде отворено до 1 
декември 2019 г. на уебсайта на EuPC. Въпросникът е достъпен тук на седем 
езика: английски, немски, френски, италиански, испански, полски и турски. 

 

Призоваваме ви да вземете участие в проучването, защото след 
заключителния етап, само фирмите попълнили въпросника ще имат 
възможността да получат пълните обобщени резултати и анализи. 

 

 

 

 

 
 

На 20 септември 2019 г. в Брюксел Алиансът за кръгова употреба на 
пластмасите прие декларация, в която е се посочват начините, по които 
Алиансът ще постигне целта - до 2025 г. десет милиона тона рециклирани 
пластмаси ежегодно да се използват за производството на нови продукти в 
Европа.  

 

Целта беше определена от Европейската комисия през 2018 г. в приетата от 
нея „Стратегия за пластмасите“ като част от усилията за насърчаване на 
рециклирането на пластмаси в Европа. 

 

По време на събитието Александър Данжис, изпълнителен директор на 
EuPC, подписа декларацията от името на Европейската асоциация на 

https://www.polymercomplyeurope.eu/pce-services/eupc-surveys-use-rpm-plastics-converters


преработвателите на пластмаси. EuPC е една от многото заинтересовани 
страни, които се обединиха в Алианса за кръгова употреба на пластмасите, 
подкрепен от Европейската комисия. 

 

В декларацията, която подписват малки и средни предприятия, големи 
корпорации, сдружения на бизнеса, стандартизиращи органи, 
научноизследователски организации и местни и национални органи, е 
заложена целта за 10 милиона тона рециклирани пластмаси и се призовава 
за преминаване към нулеви пластмасови отпадъци в природата и към 
нулево депониране на пластмаси. В нея са предвидени конкретни действия 
за постигане на целта, включително  

 подобряване на проектните решения на пластмасовите изделия, така 
че да бъдат годни за рециклиране и използване на повече рециклирани 
пластмаси; 

 идентифициране на местата с неоползотворен потенциал за по-
активно събиране, сортиране и рециклиране на пластмасови отпадъци в 
целия ЕС и на тези с недостиг на инвестиции; 

 разработване на програма за научноизследователска и развойна 
дейност в областта на кръговата употреба на пластмасите; 

 изграждане на прозрачна и надеждна система за следене на потоците 
пластмасови отпадъци в ЕС. 

Всички организации, компании и публични органи, които желаят да 
допринесат за изпълнение на ангажиментите на съюза, могат да подпишат 
декларацията. Повече информация можете да намерите тук. Декларацията 
може да намерите тук. 

 

 

 

На 16 септември 2019 г. Plastic Europe, заедно с още 
92 европейски асоциации, представляващи ключови 
европейски заинтересовани страни в областта на 
научните изследвания и иновациите, подписаха 
съвместно изявление, с което настоятелно призоваха 
институциите на ЕС да направят изследванията, 
развитието и иновациите (RD&I) приоритет в рамките 
на следващата финансова рамка 2021-2027 г. 

PlasticsEurope подкрепи съвместно изявление за увеличаване на 
бюджета на ОП „Хоризонт Европа“ 2021-2027 

https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/circular-plastics-alliance_en
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/36361


Асоциациите настояват Съвета на ЕС да увеличи бюджета, отпуснат по 
програмата „Хоризонт Европа“, на поне 120 милиарда евро, от които поне 
60% трябва да бъдат предназначени за стълба „Глобални 
предизвикателства и европейска индустриална конкурентоспособност“. 
 
Европейската иновационна общност се ангажира активно да участва в 
конкретните процеси за успешното внедряване на „Хоризонт Европа“. 
Програмата обаче ще се нуждае от адекватен бюджет , който да отговаря на 
нивото на поставените цели. „Хоризонт Европа“ трябва да надгради 
успехите на „Хоризонт 2020“ и да увеличи направените до момента 
инвестиции, което ще доведе до: 
 

 Увеличаване на бъдещия растеж, заетостта и конкурентоспособността 
на Европа и създаването на до 100 000 работни места в сферата 
научноизследователската и развойна дейност между 2021-2027 г., 

 Осигуряване мястото на Европа сред водещите в технологичната 
революция - докато международната конкуренция за иновативни решения 
ескалира, европейските разходи за НИРД остават сравнително ниски в 
сравнение със световните тенденции. 

 Разработването и внедряването на технологиите, които ще захранват 
европейския континент през 21ви век.  

 

За да бъде осъществена тази цел, в рамките на „Хоризонт Европа“, трябва 
да се даде приоритет на трансграничните съвместни НИРД с наднационално, 
транс-европейско въздействие. Държавите-членки на ЕС трябва да 
разпределят бюджетен дял от поне 60% от общия бюджет на „Хоризонт 
Европа“ за втория стълб на програмата - „Глобални предизвикателства и 
европейска индустриална конкурентоспособност“, което ще е от огромно 
значение за: 

 Намаляване на риска и несигурността и стимулиране на бизнес 
инвестиции в Европа чрез демонстриране на подкрепата на ЕС за високо 
технологичните сектори.  

 Изграждане на дългосрочни партньорства, основани на доверие, което 
би гарантирало усвояването на нови технологии от страна на индустрията и 
създаването на иновативни решения, продукти и услуги, подобряването на 
благосъстоянието и качеството на живот на хората и повишаване на 
европейската конкурентоспособност. 

 



Изминали събития 
 

 

25 юни 2019 - Юбилейна изложба „Нови биоразградими и биоактивни 
полимерни материали – стратегии и предизвикателства", 

Институтът по полимери на БАН 
тържествено откри юбилейна 
изложба на тема „Нови 
биоразградими и биоактивни 
полимерни материали – 
стратегии и предизвикателства". 
посветена на 30-годишнината на 

Лаборатория „Биологично активни полимери“ и на 150 години от 
създаването на Българската академия на науките. Сред експонатите са 
ново поколение материали за безболезнено лечение на рани от 
изгаряния или при болни от диабет, предпазна маска за прахови частици, 
наноматериали за съхранение на хранителни продукти и др. На 
откриването бяха представени два доклада „От биосъвместими и 
биоразградими полимери до биоактивни материали със зададени 
свойства“ от проф. дн Н. Манолова и „Нови биоразградими и 
биоактивни полимерни материали, получени чрез 
електроовлакняване“ от доц. д-р М. Спасова. 

 

1 август 2019 - Ежегодната среща между представителите на бизнес 
средите и търговско-икономическите съветници, дългосрочно 
командировани в Службите по търговско-икономически въпроси зад 
граница (СТИВ). 

По инициатива на Министерството на 
икономиката беше отправена покана към 
членовете на КРИБ за участие в среща с 
търговско-икономическите съветници, 
дългосрочно командировани в Службите 

по търговско-икономически въпроси зад граница (СТИВ). 

Целта на срещата беше съвместно обсъждане на мерки и предложения 
за разширяване на пазарното присъствие и инвестиционната активност, 
подобряване на условията за достъп до чужди пазари, подпомагане на 
българските производители и износители в достъпа им до чужди пазари, 
подобряване на сътрудничеството в областта на туризма и други области 
на двустранното сътрудничество. 



 

14 септември 2019 – “Да изчистим България заедно” 

И тази година компании членове на БАП се включиха в 
акцията на бТВ Медиа Груп "Да изчистим България 
заедно“, която се проведе на 14 септември 2019 
година. 

Тази година „Да изчистим България заедно” разшири 
обхвата си с нови възможности за подобряване на 

средата, в която живеем и с които да направим България не само по-
чиста, но и по-красива. 

Браншова Асоциация Полимери е официален партньор на " бТВ Медиа 
Груп в инициативата "Да изчистим България заедно“, превърнала 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. 

 

 23-24 септември - Central European Plastics Meeting, Саморин, 
Словакия. 

 

 

 

 

 

 

 

Срещата в Централна Европа, посветена на пластмасите е популярно 
събитие, чрез което участниците в полимерната индустрия в Централна 
и Източна Европа успяват да изграждат бързи и ефективни търговски 
взаимоотношения и осъществяват обмен на информация в една нова, 
непринудена и професионална обстановка. 

 

 

 



Предстоящи събития  

 

16 - 23 октомври 2019, Международно изложение 
К2019 в Дюселдорф, Германия. 

Международното изложение К2019 в Дюселдорф 
отново ще събере всички лидери в сектора. 
Организаторите очакват над 230 000 посетители от 
над 160 страни и повече от 3200 изложители от 60 
страни. 

Повече от 67 години това име е синоним на най-
значимото в света място за срещи на 
пластмасовата и каучуковата индустрия. Тази 
година учените и експертите от иновационния кръг 

на К 2019 идентифицираха конкретни теми, които ще оформят 
развитието на пазара на глобалната полимерна индустрия през 
следващите години. Те са както следва: 

1. Пластмаси за устойчиво развитие и кръгова икономика: включват теми 
като „Управление на водите“, „Възобновяеми енергии“ и „Алтернативни 
суровини“. 

2. Дигитализация / Пластмасова индустрия 4.0: включва аспект на 
платформената икономика, както и разклонена производствена верига. 

3. Интеграция на системата: Функционалност чрез материали, процес и 
дизайн: в рамките на тази тема се обобщават отделните области на 
новите материали и производството на добавки, олекотените 
конструкции, мобилността (е-мобилността) и биопластмасите. 

4. Бъдещото поколение за индустрията: На К 2019 ще бъде отделено 
специално внимание на въпроса за бъдещото поколение в индустрията, 
в науката, както и в обучението. 

 

14-15 ноември 2019 – Международен форум "БЕЗ 
аварии“. Организатор: Виа Експо в партньорство с 
БАП. 

За първи път в България ще се проведе 
специализираният форум „БЕЗ аварии“ във формат 
„конференция и съпътстваща изложбена част“. Той 

ще представи актуалните тенденции и решения, чрез които се постига не 



само по-голяма рентабилност на производството, но и се защитават 
хората и околната среда. 

Събитието ще разгледа в своята изложбена и конферентна част 
необходимостта от регулярна и адекватна поддръжка на 
производствени инсталации и сгради с цел осигуряване на по-висока 
рентабилност и сигурност, елиминиране на неблагоприятни последствия 
за живота на хората и околната среда, спестяване на непредвидени 
разходи. Основни акценти: 

 Конструкция и поддръжка на индустриални съоръжения 

 Проектиране, поддръжка, укрепване на сгради - нови технологии и 
материали. 

 Действия и оборудване за намаляване риска от аварии и пожари. 

 Програми за финансиране 

Като изложител ще имате възможност за: 

 Директен контакт със слушателите в конференцията - ваши 
потенциални клиенти и партньори от частния сектор и общините 

 Лична среща с водещи експерти в областта на предотвратяването на 
аварии 

 Разширяване на дистрибуторската мрежа 

 Включване в промоционални кампании преди, по време и след 
събитието 

Членовете на БАП имат 10% постоянна отстъпка от цените за участие в 
изложбената част. При интерес за включване: 032/512906, 512900, 088 
679 31 72, tanya@viaexpo.com 

 

4-7 декември 2019 година в гр. Истанбул 
ще се състои 29-тото издание на Plast 
Eurasia Istanbul 2019 – Международно 
изложение на пластмасовата 
промишленост. 

Изложението ще се проведе във „Tüyap 
Fair Convention and Congress Center“. Повече информация е поместена в 
на интернет страницата на изложението: http://plasteurasia.com/en/ 
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Нови членове на БАП 
 

 

С решение на УС на Браншова Асоциация Полимери две нови компании 
се присъединиха към сдружението. 

 

„ЖУ–БГ“ ООД с управител г-н Румен Иванов 

„ЖУ–БГ“ ООД е създадена през 1990 г. под 
името ЕФ ”ЖУ-Стефан Воденичаров”. От 
1993г. стартира производство на 
пластмасови изделия: коктейлни сламки, 

прибори за хранене. През годините компанията разширява 
производствената и търговска си номенклатура и към днешна дата 
предлага широк спектър еднократни консумативи: пластмасови, 
хартиени и бамбукови. Наред с това компанията произвежда 
консумативи за селското стопанство и разнообразни продукти в сферата 
на козметиката. През 2008г. компанията е преобразувана в „ЖУ–БГ”ООД. 

Стандартните продукти са само един раздел от богатата производствена 
гама. Фирмата изпълнява и индивидуални проекти за специфични 
продукти на крайни клиенти. „ЖУ–БГ“ ООД разполага със съвременна 
производствена база в гр. Габрово и търговско представителство и 
складове в гр. Бургас. 

 

„ТЕДА–ММ“ ООД с управител г-н Емил Младенов 

„Теда–ММ“ ООД е създадена през 1992 
година като компания за производство на 
различни видове опаковки от пластмаса 
за еднократна употреба. В началото на 

своята дейност основно място в асортимента заемат опаковките за 
хранително-вкусовата промишленост, както и съдове за еднократна 
употреба. През годините фирмата разширява, както производствения си 
капацитет така и предлагания асортимент. В момента разполага с 
номенклатура с над 600 артикула, 10 000 кв. м производствени и 
складови площи и над 200 човека, които ежедневно се грижат за 
качественото обслужване на многобройните ни клиенти. От 2011г. Теда-
ММ разполага с нова производствена сграда, отговаряща на всички 
Европейски изисквания за производство на опаковки, предвидени за 
контакт с храни. 



 

 
 
 

 
 

Източник: European Plastics News 

 

ПРОДУКТ 

ПАЗАРНА ЦЕНА (евро/тон) 

Август   
2019 г. 

Септември 
2019 г. 

HDPE 

Шприцване 1365-1405 1325-1365 

Екструдиране 1310-1350 1275-1315 

Бластване 1315-1355 1280-1320 

LLDPE 

Фолио 1225-1255 1190-1220 

LDPE 

Фолио 1295-1325 1260-1290 

PP 

Фолио Рафия  1375-1415 1345-1385 

Хомополимер за шприцване  1350-1390 1320-1360 

Съполимер за шприцване   1380-1420 1350-1390 

PS 

Общо предназначение 1645-1685 1700-1740 

Шприцване   1735-1785 1790-1840 

PVC 

Тръби 1435-1475 1415-1455 

Висококачествена категория 1530-1570 1510-1550 

PET 

Бутилки 1115-1195 1130-1210 

ЦЕНИ НА ОСНОВНИ ПОЛИМЕРИ В ЕВРОПА ЗА  

AВГУСТ - СЕПТЕМВРИ 2019 ГОДИНА 


