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СТАНИ ЕКОГЕРОЙ:
НАучИ вСИчКИ вКъщИ дА СъбИРАТ РАздЕлНО!

 

 

Тодор Бургуджиев
Изпълнителен директор на „ЕКОПАК България“ АД 

Живеем във време, в което отношение-
то към околната среда и природните 

ресурси се налага като задължително изис-
кване за всеки бизнес, независимо в каква 
област е или колко е голям. Успехът на една 
компания вече не се свежда просто до раз-
мера на печалбата или пазарния дял. Всичко 
задължително се измерва през призмата на 
ползата за обществото. 

Вече десет години подред ЕКОПАК България 
е безспорен пазарен лидер и неотклонно 
следва своята мисия да оползотворява с 
грижа за обществото и природата. Така с 
ежедневните усилия и високото професио-
нално качество на услугите си, ЕКОПАК се 
превърна в гарант на обществената полза 
на своите клиенти по отношение на ре-
циклиране и оползотворяване на отпадъци-
те от опаковки. През всичките тези годи-
ни, стъпка по стъпка, всички заедно доказ-
вахме своята обвързаност с обществения 
дневен ред и превърнахме в стандарт от-
говорното отношение към околната среда.

Убеден съм, че още много години нашата 
общност от съмишленици ще бъде фактор 
в устойчивото развитие на България и 
пример за отворени към нуждите на обще-
ството бизнес практики.

ЕКОПАК България притежава серти-
фикати по БДС EN ISO 9001: 2008 и
БДС EN ISO 14001:2005SO.

зА 10-ТА пОРЕдНА ГОдИНА "ЕКОпАК бълГАРИя" Ад Е лИдЕР 
НА бълГАРСКИя пАзАР С 44,4% пАзАРЕН дял

Със заповед № РД-374/16.05.2014 г. на Минис-
търа на околната среда и водите Искра 

Михайлова бяха признати за изпълнени целите 
за рециклиране и оползотворяване на отпадъци 
от опаковки за 2013 г. 

И тази година резултатите от одиторските до-
клади показаха безспорно, че ЕКОПАК е лидер на 
българския пазар и вече десет години продължава 
да се радва на доверието на клиентите и парт-
ньорите си. През 2013 г. членовете на ЕКОПАК 
декларираха 139 220 тона пуснати на пазара опа-
ковки, което е с 6,53 % повече в сравнение с пре-
дходната година. ЕКОПАК предаде за рециклиране 
и оползотворяване 78 260 т отпадъци от опаков-
ки, от които - 40 461 т хартия, 18 881 т стъкло, 
10 407 т пластмаса, 3 579 т метал и 4 932 т дър-
весина. Общото рециклирано количество е с 11% 
по-голямо спрямо 2012 г. и представлява 56,22% 
от декларираните количества опаковки. 

Усилията на екипа на ЕКОПАК са насочени не само 
към задължителните услуги по рециклиране и 
оползотворяване, но и към непрекъснато подобря-
ване на качеството и вида на допълните услуги. 

През изтеклата година беше организиран дис-
кусионен семинар с външни лектори на теми, 
свързани със законодателната рамка и добри 
клиентски практики в намаляването на опа-
ковките. Бяха обновени визиите и функционал-
ностите на електронния сайт и системата за 
отчитане „ЕКОПАК онлайн“. В сайта бяха създа-
дени две нови секции, насочени специално към кли-

Една от основните задачи, които вече 10 
години стоят пред ЕКОПАК, е да моти-

вира хората да събират разделно своите 
отпадъци от опаковки. За да ги стимулира 
да вземат активно участие в този процес, 
ЕКОПАК провежда многобройни информа-
ционно-образователни кампании и инициати-
ви. В края на миналата година, съвместно със 
столична община, бе разработен и проведен 
пилотният проект „Стани Екогерой“. Той об-
хвана учениците от 1 до 8 клас на 32 училища 
в четири района в столицата: Оборище, 
Триадица, Средец и Красно село. Основните 
му цели бяха повишаване на информираност-
та за ползите от разделното събиране за при-
родата и обществото и създаване на трайни 
навици в този процес, не само на децата, но и 
на всички членове на техните семейства.

ентите – „Всичко за опаковките“ и „Често задавани 
въпроси“, а в „ЕКОПАК онлайн“ за всеки клиент беше 
добавен индивидуален СЕРТИФИКАТ за рециклирани 
количества и спестени ресурси. Новата услуга – кон-
султация тип „одит“, пожъна огромен успех и от нея 
до момента се възползваха повече от 50 клиента, 
като всички те я отличиха като изключително по-
лезна. Подкрепата на инициативите и събитията с 
екологична насоченост продължава и ЕКОПАК актив-
но участва с обучения, презентации, игри, обезпеча-
ване с ръкавици, чували, транспортна техника, и пр.

С допълнителните безплатни услуги, които предла-
га, ЕКОПАК цели да създаде добавена стойност за 
своите членове и да ги подкрепи при изпълнението 
на програмите им за Корпоративната социална от-
говорност и опазване на околната среда. 

В рамките на проекта бяха разработени и разпрос-
транени над 20 000 информационни брошури, съдър-
жащи клубна карта с индивидуален код. С този код 
учениците, заедно със своите родители, имаха въз-
можност да се регистрират в специално създадена 
онлайн игра и да отговорят на 8 въпроса, свързани 
с опазването на околната среда и разделното съби-
ране на отпадъци. Правилните отговори им даваха 
право да участват в томбола с многобройни награди.
В инициативата се включиха над 3 000 ученици и 
техните родители, които отговориха вярно на 
въпросите от интерактивната игра.
Огромният интерес на децата и родителите 
към тази поредна информационно-образовател-
на кампания е още едно доказателство за при-
носа на ЕКОПАК България за повишаване на об-
ществената подкрепа за разделното събиране и 
опазването на околната среда.



 

СТЕфАН СТЕфАНОв
дИРЕКТОР, дИРЕКцИя "упРАвлЕНИЕ НА ОТпАдъцИТЕ И ОпАзвАНЕ НА 
пОчвИТЕ", МОСв

Г-н Стефанов, преди 10 години 
беше приет Закона за управление 

на отпадъците, бихте ли определи-
ли пазарната конюнктура в сектора 
към днешна дата?
В сектора на разделно събиране на отпа-
дъци от опаковки бяха създадени редица 
организации по оползотворяване. Към 
момента на територията на страната 
оперират 4 организации, като „ЕКОПАК 
България“ АД е най-голямата от тях. 
В последната година беше разрабо-
тен проект на Закона за изменение и 
допълнение на Закона за управление 
на отпадъците (ЗИД на ЗУО). Минис-
тър Искра Михайлова и ресорният за-
местник-министър Чавдар Георгиев 
подкрепиха екипа по отношение на 
разработването на предложения за 
нови разпоредби, които да подпомог-
нат плавното и устойчиво развитие 
на системите за разделното събиране 
на отпадъци от опаковки.
Средствата, които организациите по 
оползотворяване на отпадъци от опа-
ковки изразходват, за да изграждат 
системите за разделно събиране, се 
акумулират от продуктовите так-
си. Таксите представляват разход за 
задължените лица и са калкулирани в 
цените на опакованите продукти. На 
практика се получава така, че разхо-
дите за тези системи се заплащат 
от потребителите на различните 
опаковани продукти. Този събран фи-
нансов ресурс обезпечава събирането 
и рециклирането на отпадъците от 
опаковки, с което се изпълняват на-
ционалните цели по рециклиране.
Основен фактор, който влияе нега-
тивно върху така заложената систе-
ма за изпълнение на целите, е краж-
бата на отпадъците от опаковки от 
контейнерите за разделно събиране. 
Изкупуването на тези отпадъци впо-
следствие от пунктовете за вторич-
ни суровини генерира допълнителни 
разходи за организациите по оползо-
творяване. В резултат на това орга-
низациите са принудени да изкупуват 
собствените си отпадъци, за да оси-
гурят необходимите количества за 
постигане на изпълнението на целите. 
Това доведе до разработването от 
страна на МОСВ на текстове в проек-
та на ЗИД на ЗУО, които да са основа за 
прекратяване на тези порочни практики.

За тези 10 години какво е развитието 
на разделното събиране на отпадъци 
от опаковки?
По последните актуални данни обхванато-
то население е малко над 6 200 000 души, 
което надхвърля законовите изисквания 
за минимум 6  000  000 жители. Това пред-
ставлява близо 85% от населението на 
страната, разположено в 155 общини. Най-
голям брой общини и жители са обхванати 
от системите на „ЕКОПАК България“ АД.

През последните години България постига 
необходимите количествени цели за ре-
циклиране и оползотворяване на отпадъци 
от опаковки, които са заложени в Европей-
ското законодателство, като се наблюда-
ва и устойчива тенденция към нарастване. 

За 2012 г., която е последната официално 
отчетена година, България ще докладва 
до края на полугодието пред Европейска-
та комисия 218 761 тона рециклирани опа-
ковки при генерирани 328 797 тона. Както 
отбелязахме е налице нарастване през го-
дините на постигнатите резултати от 
едва 24% през 2004 г. до 66,5% през 2012 г. 

В нормативната уредба са заложени 
множество мерки за контрол върху 
различните участници – задължени 
лица, организации за оползотворяване 
на отпадъци от опаковки, общини. Как 
се прилагат те и какви са най-честите 
нарушения?
Действително, както в ЗУО, така и в 
Наредбата за опаковки и отпадъци от 
опаковки (НООО) са заложени строги ме-
ханизми за контрол на всички участници 
в системата. От една страна, регионал-
ните инспекции към министерството 
проверяват ежемесечно различни лица, 
които пускат на пазара опаковани стоки, 
от друга, самите организации по оползо-
творяване са длъжни да докладват пред 
министерството за изпълнението на 
своите задължения.

По отношение на задължените лица, ос-
новните нарушения, които се констати-
рат, са свързани с неправилното деклари-
ране и незаплащане на необходимите въз-
награждения към организациите, в които 
членуват. Именно коректното подаване 
на данни за количествата опаковки, кои-
то пускат на пазара, и заплащането за 
това, са начинът тези фирми да изпълня-

ват задълженията си, произтичащи 
от принципа на разширена отговор-
ност на производителя.
Едновременно с това, самите задъл-
жени лица трябва да бъдат достатъч-
но информирани и да се интересуват 
от организациите, в които членуват. 
Понякога наблюдаваме опити от 
страна на задължените лица, пре-
мествайки се в нова организация да 
заплатят за количества опаковки за 
предходната година. Това разбира се 
не е възможно, тъй като пуснатите 
на пазара опаковки се определят на 
годишна база и тяхното количество 
служи, за да се постигат годишни цели 
за рециклиране. При организациите по 
оползотворяване също се осъществя-
ва ежемесечен контрол от страна на 
МОСВ. Проверява се правилната от-
четност на количествата пуснати на 
пазара опаковки, обхванатото населе-
ние и разполагането на съдовете. 
Когато са налице нарушения при ор-
ганизациите по оползотворяване, при 
най-сериозните от тях се стига като 
крайна санкция до отнемане на разре-
шение, каквито случаи има през тези 
10 години. 
НООО беше изменена през 2013 г. като 
бяха въведени нови, по-строги изиск-
вания към елементите на системите 
за разделно събиране – всичко това 
като основа, която да послужи за по-
стигане на по-добри резултати зана-
пред. Разбира се, това ще се постигне 
чрез взаимодействието между инсти-
туции, граждани и пряко отговорните 
за процесите по оползотворяване на 
отпадъци от опаковки организации, 
каквато е и „ЕКОПАК България“ АД.
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пОвИшАвАНЕ НА
ЕфЕКТИвНОСТТА НА СИСТЕМИТЕ зА РАздЕлНО СъбИРАНЕ –
СТРАТЕГИчЕСКА цЕл НА ЕКОпАК

В своята оперативна дейност "ЕКОПАК 
България" АД полага постоянни уси-

лия за подобряване на ефективността 
на системите за разделно събиране 
(СРС). Стремежът е не само да изпъл-
няваме задълженията си коректно и в 
съответствие с изискванията на за-
кона и наредбите, но и да ангажираме 
вниманието на жителите, да ги вклю-
чим в процеса с информационни кампа-
нии и нови модерни визии на контейне-
рите. Не на последно място е тясното 
взаимодействие с общините, в които 
работим, с цел създаване на единна 
стратегия относно начина на функцио-
ниране, отчитане и контрол. 
В тази връзка, с подновяването на до-
говора със Столична община (СО) за 
районите Средец, Оборище, Триадица 
и Красно село, както и влизането ни в 
още два района – Младост и Студент-
ски, ние възприехме идеята за поетапно 
преминаване от контейнери тип „Ракла“ 
към тип „Иглу“. Целта е да се ограничи 
попадането на битови отпадъци в кон-
тейнерите за разделно събиране и да се 
възпрепятства кражбата на материали 

от тях. Общият брой контейнери, пред-
видени за разполагане и подмяна през 
2014 г. за СО, е около 1 500 бр. Броят 
на жителите в 6-те столични района, 
обслужвани от ЕКОПАК, достигна 405 
926. Общото населението, което ор-
ганизацията е обхванала в системи за 
разделно събиране на отпадъци от опа-
ковки през 2013 г., е 2,84 млн. жителя в 
71 общини. В тях са разположени над 15 
370 трицветни контейнера.
Наред с това разработихме нов дизайн 
на стикерите. Целта е да се даде из-
черпателна информация, за да могат 
гражданите по-лесно да се ориенти-
рат къде и какъв вид отпадък трябва 
да изхвърлят. Показано е и какво не 
трябва да изхвърлят. Така компанията 
постигна пълен унисон с опита на ЕС 
да стандартизира стикерите и тяхно-
то съдържание.
Новият дизайн на стикерите бе прило-
жен и на 450 нови контейнера, които 
разположихме в община Перник, след 
подписването на договор в началото на 
годината. 

През 2013 г. продължихме разширяване-
то на GPS системата, чието изграж-
дане започна през 2011 г. Целта ни е да 
подобрим контрола върху дейността на 
подизпълнителите. През изминалата 
година оборудвахме с GPS система и 
четящи устройства нови 28 специали-
зирани камиона в Русе, Добрич, Шумен, 
Разград, Враца, Монтана, Видин, Плевен, 
Силистра, Хасково, Димитровград, 
Чирпан, Раднево, Червен бряг, Луковит, 
Кюстендил, Дупница, Пловдив и Правец. 
Така служители на ЕКОПАК, предста-
вители на съответната община и об-
служващата фирма могат да проследят 
маршрутите, вида на обслужените кон-
тейнери и местоположението им.
Изградени бяха нови инсталации за сор-
тиране в гр. Хасково и гр. Перник с общ 
капацитет 3 тона на час всяка. 
Модернизирана бе и линията за сорти-
ране на стъклени отпадъци, с което 
намалихме загубите с 2%.
И за в бъдеще екипът на ЕКОПАК ще се 
стреми към намаляване на разходите и 
повишаване на ефективността в своя-
та дейност.



EКОпАК И в ОбщИНА пЕРНИК

 

В началото на годината EКОПАК 
България сключи договор с община 

Перник и започна изграждане на систе-
ма за разделно събиране на отпадъци от 
опаковки. До края на месец април в града 
бяха разположени 453 контейнера с общ 
обем 566 000 литра. 

В града бе проведена информационно-об-
разователна кампания, чието начало бе 
дадено на 26 април в рамките на инициа-
тивата „Да изчистим България!“. ЕКОПАК 
е неин традиционен партньор и до момен-
та е предоставил над 100 000 чувала и 90 
000 чифта ръкавици. И тази година цели-
ят екип на ЕКОПАК България се включи 
активно в почистването.

Концертът за деца и възрастни, с който 
приключи инициативата, включваше шоу-
то ”Вълшебните контейнери на ЕКОПАК”, 

изпълнения на звездите на бТВ: Тодор 
Гаджалов, Тодор Георгиев и Николина 
Атанасова от „Гласът на България”, Тома 
Здравков (Тома от Мюзик Айдъл) и изпъл-
нители от гр. Перник. В рамките на кам-
панията бяха разпространени плакати и 
брошури, които предоставят конкретна 
полезна информация за процеса на раз-
делно събиране, точките, на които са 
разположени трицветните контейнери и 
графикът, по който те се обслужват от 
камионите за извозване на отпадаците.

Като част от проекта, многократно на-
граждаваният 3D Екобус на ЕКОПАК оби-
коли училищата от града. Всички ученици 
от 1-ви до 4-ти клас имаха възможност да 
го посетят, да се „потопят“ в истинско-
то 3D преживяване „Повелителите на 
рециклирането“ и да участват в забавна-
та интерактивна игра „Стани екогерой!“.

Само с предадените през 2013 г. отпадъци от опаковки, ЕКОПАК даде 
своя принос за опазване на природата, като спаси от изсичане 526 000 

дървета, спести 75 млн.квч. електроенергия, 1 295 млн. литра питейна 
вода, 101 150 барела петрол и намали обема на депонираните отпадъци   
на градските депа със 162 хил. куб.м.

През февруари тази година ЕКОПАК България получи поредното при-
знание за работата си в полза на обществото и природата. В 11-

тото издание на Годишните награди за отговорен бизнес на Българския 
форум на бизнес лидерите се включиха рекордно висок брой участници – 
56 български и международни компании, които подадоха 70 проекта със 
социална насоченост. Победителите бяха определени от независимо 
жури от изтъкнати личности в областта на бизнеса, медиите, науката, 
правителствения и неправителствения сектор под председателството 
на г-жа Йорданка Фандъкова, кмет на град София.
В оспорвана надпревара  ЕКОПАК получи първа награда в категорията 
"Инвеститор в околната среда". 



години		 	 				с грижа за обществото и природата

пРИКлЮчИ пъРвИ ЕТАп НА пИлОТНИя пРОЕКТ зА
 РЕцИКлИРАНЕ НА КАРТОНЕНИТЕ ОпАКОвКИ зА ТЕчНОСТИ 
„пРАзНАТА ОпАКОвКА Е пълНА С пРИРОдНИ РЕСуРСИ“

Както ви информирахме в предишния 
брой на нашето издание, през 2013 г. 

ЕКОПАК започна съвместен проект с 
Тетра пак за събиране и рециклиране на 
картонени опаковки за течности в градо-
вете София, Пловдив и Бургас. Така за пър-
ви път в България се организира целенасо-
чено събиране на този вид опаковки. Мате-
риалите, от които са направени – картон, 
пластмаса и алуминий, подлежат 100% на 
рециклиране. Това беше и основната ни цел 
– да направим този факт широко известен, 
като първа важна стъпка към тяхното ак-
тивно събиране и оползотворяване.
Проектът бе насочен към основните по-
требители на продукти, пакетирани с този 
тип опаковки – децата и техните семей-

ства, и бе изграден като ефективен модел 
на сътрудничество между широк кръг заин-
тересовани страни – общинската админи-
страция на трите града, инспекторатите 
по образование, училищни управи и природо-
защитни кръжоци, национални и регионални 
медии. В подкрепа на проекта се включиха и 
членове на ЕКОПАК – компании-производи-
тели, на територията на които организи-
рахме събиране на този вид отпадък, и ком-
пании-дистрибутори, които ни осигуриха 
търговска площ за представяне на проекта.

При избора на комуникационни канали, ло-
гично, потърсихме целевите групи там, 
където най-лесно можем да ги открием – в 
училище и в търговските вериги. В прове-
дения конкурс за ученици, по-малките има-
ха възможност да проявят въображението 
и сръчността си, като изработят нещо 
полезно или просто красиво от кутии за 
сок или мляко, а по-големите – да демон-
стрират знания в презентация по тема 
ползите от рециклирането на този тип 
опаковки. Броят на участниците надмина 
очакванията ни, а стиховете и приказки-
те, които получихме като бонус, наистина 
ни трогнаха.

Освен ентусиазма на младите природо-
защитници, първият етап на проекта 
имаше и точно измерим материален ре-
зултат – 30 тона събрани отпадъци от 
картонени опаковки за течности, от кои-
то 19 тона вече са рециклирани.
Предстои втори етап на проекта, където 
основна цел отново ще бъде повишаване 
на обществената информираност и ак-
тивност в разделното събиране.



 

дИСКуСИОНЕН СЕМИНАР НА ТЕМА ОпАКОвКИ

Uni-Pack –
уМНИяТ ИзбОР пРИ ТРАНСпОРТНАТА ОпАКОвКА

Улесняването на работата на на-
шите клиенти и привеждането 

на дейността им в съответствие 
със законовите изисквания по от-
ношение на оползотворяване на 
отпадъците от опаковки, е една 
от основните задачи на ЕКОПАК. 
Затова и един от приоритетите на 
организацията е предоставянето 
на актуална и добре подбрана ин-
формация в удобен за тях формат. 
В динамичния свят на опаковките 
новостите са ежедневие. Промени-
те в националното и европейското 
законодателство също са чести, а 
неспазването на някои от тях може 
да доведе до сериозни санкции. В на-
чалото на май т.г. в Новотел София 
ЕКОПАК организира дискусионен се-

Uni-Pack е контейнерна система – 
една от най-модерните транспортни 
опаковки за многократна употреба. 
Контейнерите са леки, но здрави и 
могат да се наредят един върху друг. 
Лесни са за сглобяване и не заемат 
място, когато не са в употреба. Не 
се нуждаят от фолио, пирони или скоч 
и се подреждат безопасно без нужда 
от рафтове. Не им е необходима и 
поддръжка. И най-важното – вече са 
се доказали в множество приложения, 
включително изпълнявайки строгите 
графици за доставка „Just in Time“. 
Опаковката Uni-Pak се състои от 
два слоя термоформовани пласт-
масови плоскости за стени, един 
похлупак и една много здрава осно-
ва с профил на палет. Основата и 
похлупакът издържат средно около 
10 години, а стените може да бъдат 
използвани 50-100, понякога и повече 

минар, на който водещи в областта 
си експерти представиха актуални 
теми, като:
► Новостите при етикетирането 

на храни, съгласно Регламент 
1169/2011/EO на Eвропейската 
Комисия за предоставянето на 
информация за храните на потре-
бителите.

► Отчитане на отпадъците в из-
пълнение на регламентите на Ев-
ропейския парламент и Съвета 
на Европа, във връзка с изисква-
нията на Национален статисти-
чески институт. 

Представена бе и платформата 
на „Загорка“ АД за устойчив биз-
нес „Създаваме по-добро бъдеще“, 

пъти. Не е изненада, че системата е 
забележително рентабилна. Тя чес-
то се изплаща в рамките на шест 
месеца, като спестява на клиенти-
те огромни разходи за контейнери, 
съхранение и доставка. 
Интересно е, че патентованото 
„цип-сгъване“ елиминира нуждата от 
чембер лента, картонени ъгли и фо-
лио за подсигуряване на палето. Още 
повече, при сгънато положение, сте-
ните на системата прилепват плът-
но към основата и похлупака. Това 
дава възможност за по-добро опол-
зотворяване на складовите площи и 
намаляване на разходите за превоз 
на празни опаковки. За капак, цялата 
операция по сгъване на Uni-Pack се 

както и “Ръководство за отчитане 
на пуснатите на пазара опаковки”, 
което ЕКОПАК предстои да издаде 
през месец юли.
След семинара всички присъстващи 
имаха възможност да се запознаят 
с нашия 3D Екобус и да посетят 
инсталацията ни за сепариране на 
отпадъци от стъклени опаковки в с. 
Равно поле. Участниците подчерта-
ха задоволството си от обучение-
то и споделения опит. Намерение-
то ни е да превърнем подобни ини-
циативи в традиция, за да запозна-
ваме нашите клиенти с най-новите 
тенденции в разделно събиране и 
оползотворяване на отпадъци от 
опаковки и свързаните с тях теми.

извършва само за минута от един чо-
век, спестявайки ценно време на слу-
жителите на работното им място. 
Важно е да се разбере, че контей-
нерната система Uni-Pak е здрава. 
Стените предоставят несравнима 
якост на натиск, което позволява да 
бъдат подредени четири или повече 
контейнера един над друг. Накрая, 
тъй като контейнерната система 
Uni-Pak може да бъде рециклирана в 
края на своя жизнен цикъл, тя е еко-
логично чиста.
Накратко, контейнерната система 
Uni-Pak е просто най-издръжливата, 
гъвкава и рентабилна алтернатива 
на установените практики. 
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„ОТ вРАТА дО вРАТА“ КъМ НАМАлявАНЕ НА 
дЕпОНИРАНИТЕ ОТпАдъцИ

Искаме да приложим стратегията 
за нулеви отпадъци чрез използ-

ване на системите за разделно съби-
ране, но как да стане това? 
Нашата цел е непрекъснато да по-
вишаваме и подобряваме ефектив-
ността на системите за разделно 
събиране (СРСОО), като един от 
начините е да опитваме и въвежда-
ме нови методи на управлението им. 
В края на месец април тази година 
"ЕКОПАК България" АД стартира пи-
лотен проект на система за разделно 

събиране на отпадъци от опаковки в 
квартал Горубляне. ЕКОПАК за пър-
ви път в своята практика  приложи  
метода „от врата до врата“, който е 
предназначен за райони с ниско стро-
ителство. На всяко домакинство, 
което прояви желание, бе предоста-
вен индивидуален жълт контейнер за 
разделно събиране на пластмасови и 
метални опаковки. По предварително 
определен график два пъти в месе-
ца специализиран камион обикаля от 
врата до врата, за да обслужи жъл-
тите контейнери.

Началото на проекта бе дадено с Про-
летен концерт и в него се включиха 
295 домакинства. За всички тях бяха 
предвидени много награди, специално 
предоставени от нашите партньори 
"Загорка" АД и "Бест Фрутс" ЕООД. 
Отново с тяхно съдействие започ-
нахме реновирането на парка пред 
Народно читалище „Васил Левски“ в 
квартала, за да го направим по-при-
ятно място за игра на децата и от-
дих на възрастните.

Нашите цели са повишаване на моти-
вацията и отговорността на гражда-
ните да ползват системите за раздел-
но събиране на отпадъци от опаковки, 
опазване на околната среда и намаля-
ване на отпадъците за депониране.


