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Химическата промишленост в България е важна за

страната - допринася за по-висока производителност, по–

висок брутен вътрешен продукт и по-добра външна

търговия

Отрасълът устоява на предизвикателствата и е 

съществен икономически фактор за стабилността на 

страната

Експортно ориентирана

Инвестиции, конкурентоспособност и нови пазари



Фирми с основен принос за износа на продукти

• Лукойл Нефтохим Бургас АД – горива

• Солвей Соди АД     - калцинирана сода

• Агрополихим АД - минерални торове

• Свилоза АД              - целулоза

• Оргахим АД              - бои и лакове

• Пластимо АД        - пластмасови изделия

• Агрия АД - препарати за растителна защита



Основни цели в дейноста на БКХП

Постигане на по-ефективна нормативна уредба в ЕС и страната в
интерес на бизнеса чрез предложения и участие в диалога с
държавните и европейски институции;

Подпомагане на фирмите в техните усилия за обновяване на
производствата и постигане на по-висока енергийна ефективност;

Утвърждаване и популяризиране постиженията на фирмите в
прилагането и сертифицирането на продуктите, съгласно бизнес-
инициативите „Отговорност и грижа“ и „Стюардшип продукти“;

Подпомагане повишаване квалификацията на кадрите;

Утвърждаване позицията и сътрудничествота на БКХП със СЕФИК,
сродни организации в ЕС и страната



27 ГОДИНИ БКХП – 17 ГОДИНИ “ОТГОВОРНОСТ И ГРИЖА”   В   
БЪЛГАРИЯ

ДЕЙСТВАЩИ МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ С УЧАСТИЕТО НА БКХП

• RESPONSIBLE CARE – Отговорност и грижа

• Национални асоциации - Cefic съвместни CSS 
Roadshow

общоевропейска програма от събития, свързани със Стратегията за устойчивост в 
областта на химикалите (CSS) 



Проведени мероприятия

• Оползотворяването на СО2, начин за преминаване към „въглеродно неутрална“ химическа
промишленост – 22 октомври 2020, Сефик, Лукойл Нефтохим Бургас АД

• Енергийна ефективност и Водородна икономика – приносът на химическата промишленост
към „климатично неутрална икономика“ – 12 ноември 2020, Сефик, Лукойл Нефтохим Бургас
АД, ХТМУ-Център по водородни технологии

• Семинар/обучение/ по използването на Web-базиран Инструмент за самооценка по Responsille
Care – 1 декември 2020, Сефик

• Семинар „Стратегия за устойчивост в областта на химикалите - какво е нейното значение за
промишлеността“ - 25 март 2021, Сефик

с възможност както за присъствено участие в зала,  така и за неприсъствено участие,  от дистанция,  
чрез  използването на  видеоконферентна връзка чрез интернет базираната платформа за конферентни

срещи www.zoom.us

http://www.zoom.us/


МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

първото заседание за 2021 година с представители на браншовите 
организации – членове на Сефик – 10 февруари 2021

Участие в работна група по Стратегията за устойчивост в областта на
химикалите (CSS)

повишаване на осведомеността относно CSS и последиците  и въздействието върху 
индустрията

информиране на националните органи за позицията на Cefic относно CSS

позициониране на химическата индустрия в ЕС като иноватор



СЪВМЕСТНИ ДЕЙСТВИЯ В ПАРТНЬОРСТВО СЪС СРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ-
БАМИ, БМГК, БФИЕК

ЗА:

1. Постигане на по-ефективно управление на разрешителните,
регистрационни и лицензионни режими;

2. Постигане на прогрес в осъществяването на обща енергийна
политика, отнасяща се до цените на енергоносителите, системата за
търговия с емисии и използване на националните ресурси от
нетрадиционни енергоносители;

3. Подпомагане и защита на интересите на нашите фирми пред държавните
и общински институции;

4. Подготовка на активни позиции по всички промени в нормативната
уредба, засягаща интересите на нашите производители



ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИЯ ДИАЛОГ И 

СЪВМЕСТНИ ДЕЙСТВИЯ,  ПО КОИТО ИМА КОНСЕНСУС С ПАРТНЬОРИТЕ

• ПО-АКТИВНИ ДЕЙСТВИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ИЗСЛЕДВАНИЯТА ЗА ИНОВАЦИИ 
И ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНОВАЦИОННИ ПРОЕКТИ;

• СЪВМЕСТНИ ДЕЙСТВИЯ ЗА ПО-ЕФЕКТИВНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И 
РАЗШИРЯВАНЕ НА ПРИНОСА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНИЦИАТИВАТА 

ОТГОВОРНОСТ И ГРИЖА;

• ЗА ПО-ВИСОКА ЗАЕТОСТ И ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ДЕМОГРАФСКИТЕ 
ПРОБЛЕМИ;

• ЗА ПО-ДОБРО ОБУЧЕНИЕ И ПРЕПОДГОТОВКА НА КАДРИТЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ 
ЖИВОТ



Оползотворяването на СО2, начин за преминаване към „въглеродно
неутрална“ химическа промишленост – 22 октомври



Оползотворяването на СО2, начин за преминаване към „въглеродно
неутрална“ химическа промишленост – 22 октомври



Енергийна ефективност и  Водородна икономика – приносът  на 
химическата промишленост към „климатично неутрална икономика“ –

12 ноември


