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ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 
 

Ще тласне ли допълнително данъчно облагане на полимерната 

индустрия към нова рецесия икономиката на ЕС 

Браншова Асоциация Полимери и европейската пластмасопреработвателна 

индустрия предупреждават за опасността от въвеждане на нов налог върху 

нерециклираните опаковки в Европейската финансова рамка за 2021 – 2027. 

По време на следващото заседание на Европейския съвет, което ще се проведе на 17-18 

октомври 2019г., държавите-членки ще обсъдят възможното приемане на налог върху 

нерециклирани пластмасови опаковки, в рамките на дебата относно Европейската 

многогодишна финансова рамка (МФР) 2021 – 2027. 

Европейската комисия предлага на държавите-членки въвеждането на национален налог 

върху количеството нерециклирани пластмасови опаковки за периода 2021 - 2027 г. Това 

предложение ще доведе до доста противоречиви и съмнителни икономически и 

екологични резултати, които ще се отразят негативно върху цялата индустрия за 

преработка на пластмаси в Европейския съюз, която е съставена от над 50 000 МСП, 

осигуряващи повече от 1,6 милиона работни места. 

Според предложението всяка държава-членки на ЕС ще дължи такава вноска в общия 

европейски бюджет, като ще е свободна да реши как и чрез какви мерки да събере 

дължимата сума. Това от своя страна ще създаде значителна фрагментация на 

финансовото третиране на нерециклираните опаковки в различните страни, което почти 

сигурно ще наруши единния пазар, тъй като някои страни потенциално ще обложат 

производството или потреблението на пластмасови опаковки с продуктова такса на 

национално ниво. 

Планираният допълнителен налог няма да бъде свързан пряко с каквито и да е разходи 

или инвестиции в съществуващи национални системи за управление на отпадъците от 
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пластмаси, като ще дискриминира пластмасата като суровина за опаковъчната 

индустрия, ще наруши избора на свободния пазар и ще облагодетелства други 

материали с  приложение за опаковане с отрицателни последици за околната среда. 

В тази връзка Александър Данжис, управляващ директор на Европейската Асоциация на 

преработвателите на пластамси (EuPC), най-голямата европейска асоциация, 

представляваща европейската пластмасова индустрия сподели:  

„Европейската комисия прави огромна грешка. След 5 години ще оценим щетите от 

подобни недалновидни, популистични мерки. От тях ще бъдат засегнати най-тежко 

малките и средни предприятия, които са гръбнакът на европейската икономика и това 

ще означава край на единния европейски пазар.  

Финансовата дупка от 7 милиарда евро, останала след BREXIT, не може да бъде 

запълнена с налагането на механични такси и налози върху производството и 

рециклирането на опаковки от пластмаси, за да се осигури финансирането на общия 

бюджет на ЕС. Преструктурирането на разходите на ЕС или увеличаването на вноските 

в бюджета, чрез реализиране на растеж в БВП на страните би било много по-далновидно 

решение. 

През следващите години институциите на ЕС ще принудят европейските компании да 

заплащат продуктови такси и данъци и да инвестират в рециклируемост и кръгова 

икономика, без да наложат сериозни мерки за ограничаване на вноса от 3ти страни. 

Много жалко и притеснително е да се види, че съществуващите инструменти на 

създателите на политики на ЕС, не се използват ефективно. Налагането на тези 

допълнителни данъци и такси може да доведе до ускоряване на настъпването на нова 

икономическа рецесия в Европа. 

Поради тази причина призоваваме държавите-членки и Европейската Комисия, да 

преоценят това бюджетно предложение и да създадат дългосрочен подход, който 

наистина отразява действията, мерките и политиките, които да са приемливи и полезни 

за европейската индустрия и европейските потребители.“ 

 
Браншова Асоциация Полимери е организация с нестопанска цел - доброволно сдружение на 

фирми, преработващи и търгуващи с полимери, основана през 1999 година. Към момента в 

Асоциацията членуват 30 фирми. 

 

Член е на Европейската Асоциация на преработвателите на пластмаси EuPC и партньор на 

Средиземноморския борд на PlasticsEurope – Организация на производителите на полимери 

в Европа. 

http://www.bap-bg.org/
mailto:bap@mail.bg

