
Защо 
„биопластмасите“
не са изход от
пластмасовото замърсяване 



Пластмаси на 
биологична основа

Биоразградими пластмаси

КОМПОСТИРУЕМИ В
ПРОМИШЛЕНИ СЪОРЪЖЕНИЯ

БИОРАЗГРАДИМИ
ПРИ КОНТАКТ С ПОЧВА

БИОРАЗГРАДИМОСТ
В МОРСКАТА СРЕДА

КОМПОСТИРУЕМИ В
ДОМАШНИ УСЛОВИЯ

ОТКРИЙТЕ РАЗЛИКИТЕ
Има различни видове

биоразградими пластмаси

Една такава виличка може да се 
разгражда цяла година, и то 

само ако имате добре поддържан 
домашен или квартален компостер.

“Биопластмасите” няма да решат кризата
с пластмасовото замърсяване

 40%
 

??
??

„БИОПЛАСТМАСИТЕ“ СЪЩО СА ПЛАСТМАСА
САМИЯТ ТЕРМИН НЕ Е ЕДНОЗНАЧЕН

СЪЩЕСТВУВАТ      

Направени частично или изцяло от органични вещества, извлечени
от растения и животни, често в комбинация с изкопаеми горива.

под
„Биологичните“ пластмаси
зависят от ограниченото
наличие на земя и химичес-
ки интензивно промишлено
земеделие.

от биологичните
пластмаси са проектирани,
така че да се биоразграждат.

Стига да има необходимото разделно
събиране и инфраструктура за компости-
ране. В противен случай тези пластмаси 

ще се озоват в сметища, инсине-
ратори или в някъде  сред природата.

Сегашните приложения като например
покриването на земеделски култури

допринасят не по-малко за
замърсяването с пластмаси. Липсват подходящи доказателства

за ефективността. Оказва не  по-малка
степен на отрицателно въздействие

върху живота в морето. Защо да проекти-
раме продукти, така че да попаднат в океана? 

Вместо това: повече 
предотвратяванe и

повторно използване



www.breakfreefromplastic.org

Пластмасите са един от най-бързо растящите замърсители в 
света. Начинът, по който в момента проектираме, произвеж-
даме и използваме пластмасата, е неустойчив и неефективен. 
Въпреки това съществуват устойчиви алтернативи, но „био-
пластмасите“ не са сред тях.

Призоваваме европейските институции и европейските 
правителства да приемат водаческа роля в световен мащаб 
чрез изпълнението на Стратегията за пластмаси в кръговата 
икономика и да преустановят замърсяването с пластмаси още 
при източника чрез намаляване, по-добър дизайн и по-добро 
управление. 

Rethink Plastic е обединение от водещи европейски непра-
вителствени организации (НПО) с една обща цел: бъдеще, 
което е свободно от пластмасово замърсяване. Ние обеди-
няваме политически и технически познания от различни 
области. Представляваме хиляди активни групи, привър-
женици и граждани във всяка държава-членка на ЕС и сме 
част от глобалното движение Break Free From Plastic, заедно с 
над 1200 НПО и милиони граждани по целия свят. 

Екологично сдружение „За Земята” е независима неправителствена организация, обединя-
ваща усилията на хора, решени да работят за създаване на природосъобразен и равнопос-
тавен живот на нашата планета, който изключва експлоатацията на хората и природата. 
„За Земята” е част от "Приятели на Земята” (Friends of the Earth). Екологично сдружение 
„За Земята“ е официалният представител на Европейската мрежа за нулеви отпадъци в България.

www.zazemiata.org

Време е веднъж завинаги да 
спрем замърсяването с пластмаса.

Нека преосмислим пластмасата.

@RethinkPlastic

www.rethinkplasticalliance.eu

@brkfreeplastic
@zazemiata 


