
КЪДЕ СЕ ИЗПОЛЗВА  
ПЛАСТМАСАТА?

КЪДЕ СЕ  
ПРОИЗВЕЖДА 
ПЛАСТМАСАТА?

КАКВА  
ПЛАСТМАСА
СТЕ СЪБИРАЛИ 
ОТ ПЛАЖА?

ЗНАЕТЕ ЛИ,  
ЧЕ?

ЗНАЕТЕ ЛИ, 
ЧЕ?
УПРАВЛЕНИЕ НА 
ПЛАСТМАСАТА

ПРЕОСМИСЛИ 
УПОТРЕБАТА НА 
ПЛАСТМАСА

Селско 
стопанство

Канада, Мексико, 
САЩ

Южна Америка

Близък Изток и 
Африка

Европа

Бивши съветски 
републики - 
Общност на 

независимите 
държави

Азия

Китай
Япония

Всяка година в 
света се използват 

500 милиарда 
найлонови торбички

Купуваме 1 милион 
пластмасови бутилки 

всяка минута

Откажи се от 
еднократната 
пластмаса"

Откажи се от 
еднократните 

опаковки за храна

Използвай 
собствена чаша

Избери пликове 
за храна за 

многократна 
употреба

Открий иновативни начини 
да замениш пластмасата за 
еднократната употреба във 

всекидневието си

Накарай  
общината да въведе 
депозитни схеми

Прибори, сламки  
и бъркалки

Клечки  
за уши

Балони и дръжки  
за балони

Опаковки  
от бонбони

Бутилки

Пакети от чипс Найлонови 
торбички

Чаши  
и капачки

Хигиенни 
мателиали

Цигарени  
фасове

Кутии  
за/от храна

През 2016 са продадени 
480 милиарда бутилки 

за вода в целия свят

Пластмасата съставлява  
10% от целия отпадък, 

който генерираме

Всяка година използваме  
17 милиона барела нефт за 

производство на пластмасови 
бутилки за вода

През последното 
десетилетие сме 
произвели повече 

пластмаса в сравнение с 
целия минал век

50% от пластмасата, 
която използваме, е за 
еднократна употреба 

Автомобилен 
транспортЕлектроника

Опаковки

Строителство

Потребителски и 
домакински стоки, 

мебели, спорт, 
здраве, безопасност

Всяка година  
13 милиона тона 

 пластмаса достига  
до океана

95% от пластмасовите 
опаковки се 
изхвърлят

Улесни рециклирането на 
пластмасовите продукти 

чрез нов дизайн и 
иновации

Създай глобален 
протокол за пластмасата

Създай глобален 
протокол за пластмасата

Създай приложим 
пазар за рециклирана 

пластмаса

Въведи  
депозитни системи

Установи ясни 
регулаторни рамки 
за биоразградимата 

пластмаса

Подобри събирането, 
разделянето и 

преработката на 
отпадъците

Насърчи употребата 
на многократни 

пластмасови опаковки

Пластмасата може 
да се задържи в 

околната среда до 
500 години

Можем да спестим 3,800-
7,600 литра бензин чрез 
рециклирането на един 

тон пластмаса

Рециклирането на пластмаса 
изисква 88% по-малко енергия 
в сравнение с произвеждането 

на нова пластмаса

Пластмасата, която 
изхвърляме може да 

обиколи Земята четири 
пъти за една година

Пластмасовите изделия 
за еднократна употреба 
представляват 50% от 

отпадъците в морските 
басейни

КАКВО МОЖЕШ 
ДА НАПРАВИШ?

Ако не можеш да я 
използваш оново, откажи я!

АКО НЕ МОЖЕШ ДА Я 
РЕЦИКЛИРАШ

ОТКАЖИ Я

ПЛАСТМАСОВ СВЯТ

Производство на 
пластмаса  

(милиона тона)

Съотношение на 
пластмаса към риба  

в океана
(по тегло)

Дял на пластмасата в 
световната употреба на 

нефт

нефт нефт


