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Опаковки и пластмаси

• Сред най-обширните 
предизвикателства пред устойчивата 
кръгова икономика по целия свят.

• 8 милиона тона пластмаса попада в 
океаните всяка година.

• Пластмасата в моретата и океаните ще 
е повече от рибата към 2050 г.

• В световен план 9% от произведената 
пластмаса се рециклира.
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Кръгов модел при 
пластмасите

Към 2040 г. кръговата икономика има 
потенциала да:

• Намали годишния обем на пластмасите, 
навлизащи в океаните с 80%

• Да намали емисиите на парникови газове 
с 25% 

• Да генерира спестявания от 200 
милиарда долара годишно 

• Да създаде 700 000 нетни допълнителни 
работни места
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Елиминиране

ИновацияЦиркулиране



Решението?

• Все повече компании преосмислят
дизайна на стоките и услугите си, така че да 
намалят, оптимизират или заместят 
използването на опаковки и пластмаси в 
бизнес процесите.

• Други компании полагат усилия да 
задържат възможно най-дълго тези 
материали в обращение чрез повторна 
употреба и рециклиране

• Редица бизнеси внедряват иновативни 
практики, за да се справят с 
предизвикателствата от ползването на 
опаковки и пластмаси. 
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https://www.odysseyinnovation.com/
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✓елиминиране на опаковки и пластмаси от продуктите

✓оптимизиране на опаковането и ползването на пластмаси чрез 
възстановяване и повторна/многократна употреба

✓въвеждане на станции за пълнене на продукти

✓оптимизиране на опаковките при транспортиране

✓въвеждане на системи за споделени опаковки

✓заместване на опаковки и пластмаси с материали от алтернативни 
източници

✓рециклиране на пластмаси и производство на нови продукти

✓кампании, законодателни промени и др.

Разгледани добри практики 



Директно елиминиране 
на опаковките и 

пластмасите 

• Walmart елиминира опаковките за плодове и 
зеленчуци

• L’Occitane en Provence е възприела подход на 
елиминиране на пластмасовото фолио около 
продукта. 

• Lush продава сапуни в т.нар ‘гола’ опаковка. 
Вдъхновени от този пример, в редица 
супермаркети, в коридори, свободни от пластмаса, 
се продават продукти без опаковки
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Как да се изброят съставките без етикет? А инструкциите за употреба? 

• Чрез силата на иновациите – Lush разработват Lush Lens App – приложение което разпознава 
продукта и предоставя информация, която обичайно се намира на етикета.

• Aqua Life от Danone е релефна бутилка за вода, елиминираща етикетите и намаляваща 
количеството на пакетиращия компонент

• Лазерни етикети
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https://www.icagruppen.se/

https://weare.lush.com/press-
releases/lush-lens-hits-2-million-scans/

https://aqua.co.id/en/brand/
aqua-100-recycled-1

https://www.icagruppen.se/
https://weare.lush.com/press-releases/lush-lens-hits-2-million-scans/
https://aqua.co.id/en/brand/aqua-100-recycled-1


Заместване на опаковки и 
пластмаси с материали от 
алтернативни източници

• Coca-Cola Company разработва прототип на 
пластмасово шише, разработено изцяло от 
пластмаса на растителна основа. 

• MonoSol, LLC изработва и продава фолиа, които 
се разтварят във вода. 
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https://www.monosol.com/applications



Използване на алтернативни 
материали 

• NOTPLA е стартъп за устойчиви опаковки, които „изчезват“. 

• Everdrop произвежда разтворими таблетки за почистване, 
които се разтварят във вода 
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https://www.notpla.com/



Използване на 
алтернативни 
материали 

Ecovative е въвела технология за био-опаковки - MycoComposite™. 
Компанията използва мицел, за да превърне земеделски отпадък в 
силна и същевременно лека защитна опаковка. В кръговата 
икономика продуктите се разграждат естествено след ползване, както 
биха го направили в естествена природна среда. Екологичните 
опаковки на Ecovative могат ефективно да се компостират у дома.
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https://www.ecovative.com/pages/mycocomposite



Oптимизиране на 
опаковането, когато 
то не може да бъде 
избегнато

Flexi-Hex са защитни 
транспортни опаковки. С 
дизайн на медена пита, 
гъвкавите картонени 
опаковки позволяват 
защита на продуктите при 
транспортиране. Те се 
явяват алтернатива на 
опаковките с кръгчета 
въздух и материалите с 
пяна.

Dell използва бамбукови 
опаковки за защита на 
някои от своите продукти 
по време на транспорт.
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www.dell.com

www.flexi-hex.com/why-flexi-hex/



Оптимизиране на 
опаковките при 
транспортиране
• Опаковането на различните стоки е един 

основните източници на пластмаса. До 7 вида 
различни опаковъчни материали могат да бъдат 
използвани в една пратка. 

• Добрите примери: 

• TemperPack създава опаковки с изолация на 
растителна основа, направен от 
възобновяем материал и изцяло съвместим 
с потоците за рециклиране на хартия.

• Woolcool произвежда опаковки от овча 
вълна, която може да поддържа продуктите 
охладени.
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www.woolcool.com

https://www.temperpack.com/



Станции за пълнене на 
продукти
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MIWA създава 
диспенсър за 
продажба на 

насипни 
хранителни 
продукти в 

контейнери. Те са 
вакуумни, което 

подобрява 
продължителността

на живот на 
продуктите и 

елиминира риска 
от замърсяване.

SodaStream
предлага устройства 

за правене на 
газирана вода у 
дома в бутилки, 
подходящи за 

повторна употреба. 
Газираната вода се 
прави от чешмяна 
вода и цилиндри, 

пълни с CO2, които 
могат да се 
зареждат.  

https://sodastream.com/

https://www.miwa.eu/



Въвеждане на системи 
за споделени опаковки, 
разширена отговорност 
на производителя и 
депозитни системи

VYTAL- Платформа за доставка на 
храна в опаковки за повторна 
употреба, доставена от куриер на 
колело. Класическият депозитен 
модел е заменен с дигитална 
система, където клиентите могат да 
наемат опаковка за повторна 
употреба безплатно и получават 
глоба само ако не я върнат навреме. 
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https://en.vytal.org/



Въвеждане на системи за споделени 
опаковки, разширена отговорност на 
производителя и депозитни системи

• Circolution разработва системи и системни 
решения за мащабиране на опаковки за 
многократна употреба за всички продуктови 
категории в Германия. Включва следните 
стъпки: 

• Съвместно създаване на стандарти за 
опаковки за многократна употреба

• Разработване на допълнителна 
подходяща инфраструктура

• Инвестиции в регионални и споделени 
сортиращи и почистващи инфраструктури

• Интегриране на IT за автоматизация и 
проследимост

15https://www.circolution.com/



Кампании

• Ограничаване и елиминиране на 
мултиматериалите за производството 
на пластмаси

• Елиминиране на най-често 
използваните проблемни материали

• How2Recycle - стандартизирана 
програма за етикетиране, която има 
за цел да комуникира на 
обществеността по подходящ начин 
инструкции за рециклиране. 

• AutoRecyclingLAB - мобилна и удобна 
работилница за рециклиране на 
пластмаса от типа „направи си сам“, 
която е нискотехнологична и 
задвижвана от човека
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Законодателни 
промени

• Балеарските острови - от 2021 г. 
законодателството забранява пластмасови 
продукти за еднократна употреба като торбички, 
прибори за хранене, чинии, сламки и памучни 
пръчици и сладкиши, както и продукти, 
съдържащи микропластмаси. 

• Франция въвежда модерни подходи в 
управлението на отпадъците. От 2022 г. 
заведенията и институциите, отворени за 
обществеността, трябва да бъдат оборудвани с 
поне едно достъпно място за пиене на чешмяна 
вода.

• Италия въвежда изискването всички публични 
органи да прилагат критерии за 
предотвратяване на отпадъци в поканите за 
търгове и при възлагане на обществени поръчки.
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Законодателни промени
в ЕС относно 
определени ПП

✓Директива (ЕС) 2019/904 относно 
намаляването на въздействието на 
определени пластмасови продукти 
върху околната среда

✓Въведена в Националното 
законодателство с: 

Наредбата за намаляване на 
въздействието на определени 
пластмасови продукти върху 
околната среда е приета с ПМС № 
354 от 26.10.2021 г.

18



Законодателни промени в 
България
✓ значително намаляване на употребата на 

някои пластмасови продукти за 
еднократна употреба

✓ забрана за някои ППЕУ и на всички 
продукти, изработени от оксо-разградима
пластмаса

✓ изисквания за разделно събиране на 
определени ППЕУ

✓ изисквания към пластмасови бутилки и 
композитни опаковки за напитки

✓ заплащане на разходите за събиране и 
почистване на отпадъците от някои ППЕУ

✓ изисквания за информация и регистрация

✓ изисквания към концесионерите и 
наемателите на плажове

✓ изисквания относно риболовни 
съоръжения, съдържащи пластмаса
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Основни изисквания за 
бизнеса

✓ Значително и бързо  намаляване потреблението на някои 
ППЕУ

✓От 1 януари 2023 г. бизнес операторите  трябва да осигурят 
алтернативни варианти, заместващи ППЕУ или да ги предлагат 
срещу заплащане

✓ Забраняват се всички продукти, произведени от оксо-
разградима пластмаса и някои ППЕУ, след изчерпването на 
количествата, пуснати на пазара преди наредбата

✓Лицата, стопанисващи заведения за хранене и развлечения, 
осигуряват разделно събиране на някои отпадъци от ППЕУ

✓Производителите и вносителите на напитки в пластмасови 
бутилки до 3 литра, произведени от  полиетилен терафталат
(PET) могат да ги пускат на пазара, само ако капачките и 
капаците остават прикрепени към съдовете по време на 
употреба на продукта 

✓Производителите и вносителите на някои видове ППЕУ ще 
заплащат екотакса
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https://www.fayetteville-ar.gov/



Въпроси и 
коментари
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