
 ПРЕГЛЕД НА ПАЗАРА ЗА ОБРАЗУВАНЕ И
РЕЦИКЛИРАНЕ НА ПЛАСТМАСОВИ ОТПАДЪЦИ В

РУСИЯ
Анализ и оценка на руския пазар на пластмасови

отпадъци от Tebiz Group.
Пазарният обем динамично нараства и към 2021 г.

надхвърля  6  милиона  тона.  Пазарът  е  доминиран  от
отпадъчни  полиетиленово  и  полипропиленово  фолио
(общият дял е повече от 75%). На пазара за рециклиране
на  пластмаса  се  появяват  много  нови  големи
преработватели. Има проблеми с недостатъчна ресурсна
база, поради липсата на добре работещи механизми за
сметосъбиране.

Показатели на пазара за пластмасови отпадъци.
Сега  в  Руската  федерация  се  произвеждат  70-80  милиона  тона  твърди  битови

отпадъци всяка година, но за преработка се използват само 6-7%. От общото количество
твърди отпадъци в големите градове, пластмасата представлява около 10%.

Пазарът  на  пластмасови  отпадъци  в  Русия,  според  TEBIZ  GROUP,  през  2021  г.
възлиза на 6,1 милиона тона.

Наблюдаваното увеличение на събирането на полимерни отпадъци е свързано с
повишаване  на  обществената  информираност,  въвеждане  от  държавата  на  мерки  за
подобряване  на  процеса  на  събиране  на  отпадъци  и  създаване  на  преработвателна
инфраструктура. Очаква се в бъдеще обемът на събиране и рециклиране на полимери да
се увеличи, поради приемането на мерки от държавата за намаляване на изхвърлянето на
пластмасови отпадъци в околната среда, нарастването на капацитета за рециклиране и
разширяването на начините за използване на рециклираните материали.

Обемите на пазара за пластмасови отпадъци в Русия през 2017 – 2021 г./млн.т.
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Образуване и рециклиране на полимерните отпадъци.
Количеството генерирани пластмасови отпадъци рязко се увеличава през 2020 г.,

благодарение  на  подобрения  в  отчитането  на  отпадъците  -  до  2021  г.  показателят  е
надхвърлял 13 милиона тона.

По отношение на рециклирането, обемът на рециклираната пластмаса е надхвърлил
6 милиона тона. Коефициентът на рециклиране е на ниво под 50%.

Около 92% от полимерните отпадъци са практически неопасни отпадъци (клас на
опасност V). 



Динамика на обемите на образуване и рециклиране на пластмасови отпадъци
в Русия през 2019-2021 г./т.
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Детайлиране на пластмасовите отпадъци по видове.
Най-голям  дял  в  структурата  на  образуване  на  полимерни  отпадъци  заемат

отпадъците  от  полиетиленово  фолио  и  продукти  от  него  (58%)  и  отпадъци  от
полипропиленово фолио и продукти от него (17%). ТОП-5 сегментите включват също:
смес  от  опаковки  от  различни  полимерни  материали,  полипропиленови  контейнери,
замърсени с минерални торове, скрап и отпадъчни продукти от PET.

Основни сметосъбирачи и преработватели на пластмаса в Русия. 
Сред  най-големите  сметосъбирачи  и  преработватели  са  такива  руски  компании

като:
 ООО „ЗАВОД ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ПЛАСТМАСС „ПЛАРУС“
 ООО „РЕЦИКЛЕН“
 ООО „МЕТАРТ“
 ООО ПК „ЭКОПЛАСТ“
 ООО „ТЗВП“
 ООО „ЭКСПЕРТ ВТОР“
 ООО „ЭКОПОЛИМЕР“
 ООО „ДПЛ ПОЛИМЕР“
 ООО „ВТОРПЛАСТ“
 ООО „ФАНТАСТИК ПЛАСТИК“
 ООО „АГЕНТСТВО „РТУТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ“
 ООО „РИО-ПОЛИМЕР“
 ООО „ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ“
 ООО „СЕЛЕНА-ХИМВОЛОКНО“
 ООО „НОГИНСКИЙ ЗАВОД ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ ГК „АЙ-СИ-ТИ“
 ООО „ВТОР-ПЛАСТ“
 ООО „АРМ-ПЛАСТ“
 ООО „ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ“
 ООО „АЛЬЯНСПОЛИМЕР“
 ООО ТПК „ЛИГА-МАРКЕТ“

Външната търговия с пластмасови отпадъци на Русия.
Вносът  на  отпадъци  е  незначителен  в  сравнение  с  вътрешното  образуване  и

рециклиране,  като  сред  основните  доставчици  са  Беларус,  Литва,  Япония,  Турция  и

  



Казахстан.
Износът също е малък,  като най-значимият експортен сегмент са пластмасовите

отпадъци. Основният поток отива в страните от ОНД: Узбекистан, Беларус, Таджикистан,
Литва, Казахстан.

Сред основните купувачи на руски отпадъчни полимери са:
 MCHJ AZIA IMPORT SERVICE
 ООО „КПД“
 ООО „UNION STARS“
 ООО „IMPORT INVESTOR“
 REPRO-PET UAB
 MCHJ FAYZ IMPORT HAMKOR
 OOO „COSMO“
 IPEK GERI DONUSUM PLASTIK SAN VE TIC LTD STI
 ООО „ASRAN STRONG PLAST“
 PET BALTIJA

https://tebiz.ru/
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