До: Народното събрание на Република България
На вниманието на: Никола Минчев, Председател на Народното събрание
Относно: Премахване на пластмасовите бутилки за еднократна употреба от Народното
събрание
30.03.2022 г.
Уважаеми Господин Минчев,
Обръщаме се към Вас с молба за преустановяване употребата на бутилирана вода в
пластмасови бутилки за еднократна употреба в Народното събрание.
Движение „Нулеви отпадъци“ обединява бизнеси, организации, блогъри и хора, занимаващи
се с инициативи за намаляване на отпадъците и живот без отпадъци в България. През
последните години обединението организира редица събития и информационни кампании за
борба с еднократната пластмаса и други опаковки, които продължават да са основен
замърсител на околната среда.
Както вероятно вече Ви е известно, замърсяването с пластмаса за еднократна употреба е
наболял проблем, който се задълбочава с всеки час. Един милион пластмасови бутилки с вода
се продават всяка минута по света, а за производството на една от тях са нужни 3 литра вода и
250 грама петрол. 91% след това не се рециклират. Изследване на БАН доказа, че всеки ден
само в Черно море се вливат по 3 тона пластмасови отпадъци. Още по-тревожно за нас беше
и откритието, направено наскоро от холандски учени, за наличието на микропластмаси в
човешката кръв.
На европейско ниво се предвиждат различни мерки за справянето с проблема като Директива
(EC) (EU) 2019/904 — относно намаляването на въздействието на определени пластмасови
продукти върху околната среда, транспонирана и в България. Парламентът на Великобритания
премахна

пластмасата

за

еднократна

употреба

на

територията си, включително и

пластмасовите бутилки още през 2018 г. През 2020 г. администрацията на Ню Йорк спря
използването на напитки в бутилки за еднократна употреба, като кметът забрани и продажбата
им в парковете в града.

Вярваме, че с малка стъпка като замяна на бутилираната вода с бутилки за многократна
употреба и машини за филтриране на питейната вода на територията на Народното
събрание, институцията не само ще допринесе за ограничаване на замърсяването с
пластмаса за еднократна употреба, но и ще даде нужния пример както на обществото ни,
така и на всички институции на територията на България. Също така това действие би
съкратило разходите на Народното събрание в дългосрочен план.
Надяваме се това да бъде първа стъпка от съвместната ни работа в посока намаляване на
вредните въздействия на пластмасовите продукти върху околната среда.
Оставаме на разположение при възникнали въпроси и ще очакваме Вашият отговор.
Лице
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контакт:
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Стилиянова,
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Zero
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0888222455,
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С уважение,
Движение “Нулеви отпадъци”
Zero Waste Sofia - блог и общност за устойчив начин на живот
Основа - съветник за устойчив бизнес
Eco Switch - онлайн магазин и вдъхновител за живот с по-малко пластмаса
Station zero - магазин с нулев отпадък
Екологично сдружение “За Земята”
Грийнпийс България
Умна раница - инициатива за отговорно планинарство
Thrift Sheep - блог и подкаст за екологичен начин на живот
Фондация “Екологичен манифест - МанЕко”
ZERA - решения за нулеви отпадъци и многократна употреба
Сдружение "Свят на бъдещето" - организация с фокус върху екологичното образование за
деца и младежи
Green Revolucia - онлайн платформа за устойчиви продукти, работилници за начин на живот с
нулев отпадък, консултантски услуги за намаляване на отпадъците
Ателие Трион - студио за преизползване и трансформиране на отпадъчни материали
WIND2WIN - инициатива за по-чисто Черно море

