
АНАЛИЗ И ПРОГНОЗА 

Използваме пластмасови и хартиени и стъклени продукти постоянно 

в ежедневието си. Пием кафето си от пластмасови или хартиени чаши, 

повечето храни са в пластмасови, найлонови и хартиени опаковки, а 

алкохолните напитки - в стъклени. Носим дрехи от изкуствени влакна като 

найлон и полиестер, дори пазаруваме с пластмасови кредитни карти. 

Повечето от тези опаковки са за еднократна употреба. Веднъж отворени те 

излизат от употреба. Въпреки старанието за рециклиране някои от тези 

отпадъци попадат в природата. Съставките на пластмасата са главно суров 

петрол, газ и въглища. Пластмасите са полимери, които се правят в големи 

съдове с катализатори при специална температура и налягане. Хартията се 

произвежда чрез пресоването на влажни растителни влакна, съдържащи 

целулоза. Когато влакната изсъхват те остават слепени обиковено без 

допълнително свързващо средство, основно благодарение на водородните 

връзки и донякъде на това, че те са преплетени. За добиването на 

целулозата най-често използваният материал е дървесна маса от 

подходящи дървесни видове.  

На Земята има милиарди тонове отпадъци. И с всяка изминала 

година в повечето страни тяхното количество се увеличава. Ако се 

замислите колко време е необходимо за разлагането на тези отпадъци, най-

вероятно никога повече няма да си позволите да ги хвърлите на земята.  

На пластмасовите сламки, на чинийките за еднократна употреба, 

които често се използват за рождени дни и на пластмасовите бутилки са 

им нужни от 200 до 400 години за да се разградят. Детските пелени, 

попаднали случайно в природата се разграждат до 500 години. На 

стъклените бутилки им отнема повече от 1000 години, алуминиевите 

кенчета - до 500 години, а фасовете от цигари - приблизително 10. 

Кръговата икономика е модел на производство и потребление, 

ограничаващ до минимум отпадъците. Тя носи ползи за околната среда, 

икономиката и всички нас. Кръговата икономика е модел, насочен към 

удължаване на жизнения цикъл на продуктите. На практика това означава 

възможно най-дълго споделяне, заемане, повторно използване, поправка и 

рециклиране на съществуващи материали и продукти.Преходът към 

кръгова икономика ще намали екологичното замърсяване, ще облекчи 

проблемите с набавянето на суровини, ще засили иновациите и 

конкурентоспособността. Потребителите ще получат достъп до по-

устойчиви и икономични продукти. 


