
Основната им цел е чрез игра и забавление децата да се обвържат емоционално с идеята за разделно събиране 
на отпадъци от опаковки и така да се изгради положително отношение към този процес не само у тях, но и в 
семействата им.  стр. 4-5 
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Тодор Бургуджиев
Изпълнителен директор на „ЕКОПАК България“ АД 

Вече единадесета година ЕКОПАК Бълга-
рия изпълнява целите си за рециклиране и 

оползотворяване и е безспорен пазарен лидер. 
Това е успех и признание за усилията както на 
целия екип на организацията, така и на нейни-
те клиенти. Смисълът и мащабът на постигна-
тото от нас се виждат най-добре в контекста 
на конкретните ползи за обществото и при-
родата, в създаването, на които обаче имаме 
един много силен съюзник – децата. 

Децата са тези, които със своя ентусиазъм и 
дръзновение могат да променят света. Ето 
защо ние сме длъжни да им предоставим необ-
ходимите знания и умения, да ги подготвим за 
предизвикателствата на утрешния ден. За-
това през тези единадесет години ЕКОПАК 
България инвестира милиони в информацион-
но-образователни програми за разделно съби-
ране, опазване на околната среда и устойчиво 
развитие. С нашите новаторски образова-
телни продукти достигаме до всяко училище 
и в най-малката община, с която работим.

Убеден съм, че усилията ни си струват. 
Удовлетворението е голямо, когато с наша 
помощ пред очите ни израстват истински 
лидери, способни да поемат отговорност за 
своето общество и за своята планета.

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

оПРеДелЯне на СПеСТениТе емиСии ПаРниКови Газове в 
РезулТаТ оТ ДеЙноСТТа По уПРавление на оТПаДъциТе 
оТ оПаКовКи в CO2 еКвиваленТ

За първи път в България, ЕКОПАК ще 
въведе иновативен инструмент, пред-

назначен да оцени въздействието на 
оползотворяването върху околната сре-
да. Основната цел е да се оптимизира и 
унифицира методологията, използвана 
за изчисляване на емисиите на CO2, като 
последица от прилагането на система за 
управление на отпадъци от опаковки. Сис-
темата ще бъде единно приложена от 25 
европейски организации, финансирали раз-
работването й.
Главната причина за прилагането на този 
инструмент е да се осигури устойчивост 
на дейностите по оползотворяване на 
отпадъци от опаковки, упражнявайки 
най-ефикасната система за мониторинг 
на резултата от процеса на превръщане 
на опаковката в отпадък и отново в су-
ровина.
Определянето на спестените емисии 
парникови газове се изчислява като се 
вземат под внимание годишният обем 

опаковки, пуснати на пазара от задължените 
лица, членуващи в организацията,  и начинът 
на функциониране на изградената от нея сис-
тема  по управление на отпадъци от опаковки. 
Методологията, използвана за изчисляване на 
емисиите на CO2, използва подхода „Анализ на 
жизнения цикъл“ и е в съответствие с между-
народните стандарти ISO 14040 и ISO 14044. 
Изчисленията се основават на понятието за 
„спестено въздействие“ – материали, полу-
чени от рециклиране или оползотворяване на 
отпадъци от опаковки, които заместват су-
ровини и съответно се генерира енергия.
Инструментът за определяне на парникови-
те емисии обхваща всички видове опаковки 
и материали, както и всички специфични де-
тайли на дейностите по събиране, сортиране, 
транспортиране и  оползотворяване на отпа-
дъците от опаковки. 
Обхватът му включва изготвяне на отчет за 
спестени CO2 емисии за цялата организация, 
за едно задължено лице, както и за група свър-
зани лица.

за 11-Та ПоРеДна ГоДина еКоПаК бълГаРиЯ аД
е лиДеР на бълГаРСКиЯ ПазаР С 42,8% ПазаРен ДЯл

Със заповед № РД-347/21.05.2015 г. на 
министъра на околната среда и води-

те Ивелина Василева бяха признати за 
изпълнени целите за рециклиране и опол-
зотворяване на членовете на ЕКОПАК 
България АД за 2014 г.

И през 2014 г. ЕКОПАК затвърди воде-
щата си позиция сред организациите за 
оползотворяване на отпадъци от опаков-
ки в страната с 42,8% пазарен дял.

През 2014 г. клиентите на ЕКОПАК (воде-
щи български и международни компании) 
декларираха 142 680 т пуснати на пазара 
опаковки, което е с 2,5% повече в сравне-
ние с миналата година, а ЕКОПАК преда-
де за рециклиране и оползотворяване 87 
144 т отпадъци от опаковки, от които 
44 725 т хартия, 20 479 т стъкло, 12 979 т 
пластмаса, 3 967 т метал и 4 994 т дърве-
сина. Общото рециклирано количество е 
с 11% по-голямо спрямо 2013 г. и предста-
влява 61% от декларираните количества 
опаковки. 

И тази година ЕКОПАК продължи своите 
усилия да създава добавена стойност 
за своите клиенти чрез подобряване на 
качеството на съществуващите услуги, 
както и създаване на нови. 

През годината беше организиран дискуси-
онен семинар с външни лектори на теми, 
свързани със законодателната рамка и 
добри клиентски практики с екологична 
насоченост.

Електронният сайт на ЕКОПАК вече има 
мобилна версия.  

Електронната система за отчитане „ЕКО-
ПАК онлайн“ има  препратки към горещите 
новини от сайта и рубриката „често зада-
вани въпроси“ и в подкрепа на изпълнението 
на програмите за корпоративната социална 
отговорност на клиентите ни, предлага го-
дишен сертификат с рециклирани количества 
и спестени природни ресурси.

Услугата – консултация тип „одит“, която 
ЕКОПАК създаде за своите клиенти, се радва 
на огромен успех. От нея до момента се въз-
ползваха повече от 75 наши клиенти и всички 
я определиха като изключително полезна.

За поредна година ЕКОПАК подкрепи еже-
годни събития с екологична насоченост на 
редица свои клиенти, като активно участва 
с обучения, презентации, игри, обезпечаване с 
ръкавици, чували и транспортна техника и пр.

И през 2015 г. плановете на организацията са 
да затвърдим позицията си на лидер в оползо-
творяването с грижа за обществото и при-
родата, като го постигнем в тясно сътруд-
ничество с нашите партньори – клиенти, 
общини, институции, общество.

ЕКОПАК
42,8%

Екоколект
15,8%

Булекопак
13,4%

Екобулпак 
28%



 

инж. Даниел Панов
КмеТ на ГР. велиКо ТъРново 

ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ и община Вели-
ко Търново си партнират вече 8-ма 

година в управление на системата за 
разделно събиране на отпадъци от опа-
ковки. За този период компанията е 
инвестирала над 2 300 000 лв. с цел пови-
шаване ефективността на системата 
в Общината.
Как оценявате това партньорство?
Оценявам това партньорство като осо-
бено важно и стратегическо. За всички 
нас, за нашата общност е особено важно 
да имаме възможност да следваме пове-
денчески модели на екологично отговор-
но поведение и да учим на това децата 
си. Предложих и се надявам скоро да има 
очакваните резултати – експертите в 
Министерство на образованието да раз-
работят методика за обучение в детски-
те градини и училищата за разделното 
събиране на твърдите битови отпадъци и 
за ползите от него.

Благодаря на ЕКОПАК за ефективното 
партньорство в осигуряване на възмож-
ности да пазим чист както града, така 
и крайградските зони и цялата община. 
Благодаря и за фиданките, парковата 
мебел, за енергоспестяващите освети-
телни тела, получени от общината срещу 
разделно събраните битови отпадъци в 
цветните контейнери.

Това е наистина стратегическо парт-
ньорство, което има реални измерения 
днес и огромен хоризонт и бъдеще.

ЕКОПАК подмени изцяло 320 бр. контей-
нера тип „ракла“ с тип „иглу“. Очаква-
те ли това да повиши мотивацията на 
гражданите да събират отпадъците 
си разделно и да намали количествата 
депонирани отпадъци? Планирате ли 
кампания към гражданите и търгов-
ските обекти за използване на новите 
контейнери?
Новите контейнери за разделно събиране 
са част от надеждата ни, че процесът на 
разделно събиране на битовите отпадъци 
ще стане още по-ефективен. Надявам се 
те да са по-устойчиви на вандалските на-
бези, както и на други злоумишлени дейст-
вия, които за съжаление съществуват. 
Контейнерите са възприети много добре 
от гражданите и вече будят любопит-
ство и търсене на повече информация. 
Убеден съм, че е необходима мащабна ин-
формационна кампания и планираме да я 
проведем. 

Окуражени сме от особено добрите резул-
тати от проведената съвместна кампа-
ния „Книги за смет”. Над 700 души предадо-
ха събраните в домовете над 1 тон пласт-
масови отпадъци. Мисля, че това е много 

добра форма за насърчаване на отговорното 
екологично поведение на гражданите.

Ще продължим развитието на тази кампания 
и ще реализираме информационна кампания 
сред гражданите, учебните, лечебни и социал-
ни заведения за ползването на контейнерите 
за разделно събиране на битовите отпадъци.

Тази кампания ще бъде важна част и от кампа-
нията във връзка със строящото се в момен-
та ново и модерно регионално депо за битови 
отпадъци. Разясняването на ползите от раз-
делното събиране, от намаляване обемите на 
депонираните отпадъци, и оттам намаляване 
на разходите за поддръжка на депото, е важна 
част от общата ни информационна кампания, 
насочена към гражданите и бизнеса. 

Какви са мерките, които общината пред-
приема срещу посегателства върху цвет-
ните контейнери – изгаряне, чупене, краж-
ба на материали от тях?
За съжаление съществуват, макар и инци-
дентно, случаи на посегателство над цвет-
ните контейнери за разделно събиране на 
отпадъците. Онова, което сме предприели до 
момента, е да включим работещите в „Зелени 
системи” в наблюдението на контейнерите и 
тяхното състояние. 

Ще реализираме специална информационна 
кампания сред гражданите, която да обяс-
ни както ползите от разделното събиране, 
така и вредите от вандалските актове 
срещу контейнерите. Убеден съм, че след 
като информираме гражданите за щетите 
и загубите вследствие на тези вандалски 
актове, ще провокираме тяхната граждан-
ска бдителност и активност в подаване-
то на сигнали при забелязване на подобни 
вандалски актове, за да можем заедно да ги 
минимизираме или предотвратим.

наД 14 Тона РециКлиРана 
ПлаСТмаСа в КамПаниЯТа 
„КниГи за СмеТ“

За трета поредна година ЕКОПАК е 
съорганизатор на кампанията „Книги 

за смет“, съвместно с  фондация Credo 
Bonum. При огромен успех тази година тя 
се проведе в пет града – София, Бургас, 
В.Търново, Плевен и Пловдив. Над 15  000 
души се включиха в инициативата. Бяха 
предадени за рециклиране 14  000 тона 
пластмасови отпадъци, раздадени 
11  000 книги и спестени 100  800 кWh 
електроенергия и 28 барела петрол. Из-
возването на отпадъците, тяхната пос-
ледваща обработка и транспортирането 
им до предприятията за рециклиране, 
както и част от книгите за кампанията, 
бяха осигурени от ЕКОПАК.

„Книги за смет“ е една от многобройни-
те „зелени“ инициативи, които ЕКОПАК 
подкрепя в стремежа си да промени 
нагласите и отношението на гражда-
ните към разделното събиране, за да 
се превърне то в част от ежедневието 
им. Те са част от стратегията на ком-
панията да обогати знанията на насе-
лението за разделното събиране на от-
падъците и ползите за околната среда, 
за да изгради устойчиво положително 
отношение към процеса и да мотивира 
всички да използват цветните контей-
нери по предназначение. 

През септември ще бъде проведена дру-
гата мащабна кампания „Стара хартия 
за нова книга“, която ЕКОПАК подкре-
пя, в градовете София, Русе и Пловдив.



СТани еКоГеРоЙ:
научи вСичКи вКъщи Да СъбиРаТ РазДелно!

Положителните емоции, които интерак-
тивната игра „Стани екогерой“ в 3D Еко-

буса на ЕКОПАК предизвика, родиха идеята 
за създаване на образователна платформа, 
базирана в интернет – „Стани Екогерой: 
Научи всички вкъщи да събират разделно!“. 
След регистрация в платформата детето, 
задължително в отбор с родител, отговаря на 
въпроси, свързани с рециклиране и опазване на 
околната среда. Всеки правилен отговор носи 
точки. Събралите необходимия брой точки 
стават член на Клуб „Екогерой“ и участват в 
томбола за награди. Училището, с най-много 
ученици-„екогерои“, също получава награда, 
която се връчва на специално събитие. 

В края на 2013 г., с подкрепата на Столична 
община, бе проведен пилотен проект. Той бе 
посрещнат от учениците и техните родите-
ли с огромен интерес. Повече от 3000 семей-
ства се включиха в кампанията. Отличните 
резултати дадоха повод пилотният проект 
да прерасне в поредната национална обра-
зователна кампания на ЕКОПАК. Основната 
ѝ цел е чрез играта децата да се обвържат 
емоционално с идеята за разделно събиране 

на отпадъци от опаковки и така да се изгради 
положително отношение към този процес не 
само у тях, но и в семействата им. 

В периода декември 2014 г. – май 2015 г. 
кампанията се проведе в 9 града (Монтана, 
Кюстендил, Хасково, Русе, Силистра, Шу-
мен, Дулово, Плевен, Велико Търново). Чрез 
ефективното взаимодействие с общините 
и училищните ръководства всеки ученик от 
1-ви до 8-ми клас получи информационна бро-
шура и карта с уникален код. Бяха раздадени 
над 38 000 брошури с информация за раздел-
ното събиране и как то помага за пестенето 
на природни ресурси. Ентусиазмът, с който 
учениците и техните семейства се включи-
ха в инициативата, далеч надмина очаквани-
ята. Резултатите са показателни – 11 700 
деца и техните родители от 98 участващи 
училища станаха „екогерои“ и се превърнаха 
в посланици на разделното събиране на от-
падъци и на зелената идея в своите семей-
ства и общности. 

Важен елемент от проекта е механизмът за 
съвместно създаване (co-creation), чрез кой-

то децата и родителите им изпращат свои 
въпроси, с които играта периодично се обно-
вява и обогатява.

Не закъсняха и положителните оценки. Про-
ектът вече е носител на две награди в кон-
курсите „BAPRA Bright Awards“ на Българ-
ската асоциация на PR агенциите и „Българ-
ските зелени награди 2015“ на b2b Magazine 
и списание GoBIO. 

През месец юни кампанията бе надградена с 
допълнителна игра, базирана в интернет – 
„Клуб ЕКОГЕРОЙ“. В нея могат да участват 
всички ученици от подготвителен до 8-ми 
клас. Тя ще се сменя всеки сезон и ще включ-
ва игри на определени екологични теми. Така 
малките „екогерои“ ще научават интересни 
факти за водата, почвата, въздуха, горите, 
застрашените животни, как да се грижим за 
природата и да я опазваме. 

До края на тази година „Стани Екогерой: 
Научи всички вкъщи да събират разделно!“ 
ще се реализира в Бургас, Пловдив, Перник и 
Враца. 



 

Пет учебни години 3D Екобусът на ЕКО-
ПАК обикаля училища и детски градини 

и превръща 40-минутния учебен час в неза-
бравимо преживяване, а децата – в убедени 
посланици на зелената идея и разделното 
събиране на отпадъци.  

Често наричат 3D Екобуса „летяща еко клас-
на стая“ и той е точно това – мобилен 3D об-
разователен център с най-съвременно обо-
рудване – подвижни 52” 3D LED екрани, Dolby 
Digital Surround Sound и Audience Response 
System (ARS). Иновативният образователен 
продукт – 3D филмът „Повелителите на ре-
циклирането“ и интерактивната игра „Ста-
ни Екогерой“, учат децата на отговорно от-
ношение към природата и обществото. 

За тези 5 години бяха посетени 107 общини, 
над 950 училища и детски градини и обучени 
над 150 000 деца. На 22 април 2015, Ден на Зе-
мята, се състоя последният екоурок в уни-
калния в света 3D Екобус на ЕКОПАК.

Проектът беше изключително високо оце-
нен от съответните професионални общно-
сти в България и по света и получи 7 наши и 
международни награди.

Вначалото на учебната 2014/2015 г. 
ЕКОПАК съвместно с учители от 

Фондация „Заедно в час“ разработи про-
ект за създаване на „Еко училище”. Целта 
бе в рамките на една учебна година да се 
изгради сред децата отговорно отноше-
ние и поведение към природата, като се 
обогатят знанията им чрез практически 
уроци, показващи въздействието на чо-
вешката дейност върху околната среда. 
Възпитанието на децата в грижа за при-
родата в училище е начин да се промени 
поведението и на техните родители. 

Разработена бе методика и материали 
за провеждане на часове с еко насоче-
ност – 8 учебни дейности за учениците 
от 1-ви до 4-ти клас, 4 учебни дейности 
за ученици от 5-ти до 8-ми клас и 2 учебни 
дейности за ученици от 9-ти до 12-ти 
клас. Основните теми на разработките 
са рециклиране, повторна употреба, при-
рода, намаляване на отпадъците.

Моделът „Еко училище” бе въведен пилот-
но в 132 СОУ „Ваня Войнова“, гр. София. 
Част от проекта бе създаването на Зелен 
кът, в който се предоставя повече инфор-
мация за предстоящи зелени инициативи 
и резултати от конкурси и любопитни 
факти за природата. ЕКОПАК осигури и 
кошчета за разделно събиране за класни-
те стаи и двора и подмени пейките.

Благодарение на своята иновативност и 
изградения ефективен модел на сътруд-
ничество между всички заинтересовани 
страни – семейство, училище, общинска и 
държавна администрация, неправителстве-
ни организации и бизнес компании, уникални-
ят в света 3D Екобус на ЕКОПАК постигна 
реална промяна у стотици хиляди български 
семейства в отношението и поведението 

Израз на ентусиазма на учениците бе и 
Коледният базар за изработване на ко-
ледни играчки и картички от отпадъчни 
материали. Резултатът от техните 
усилия не закъсня – с помощта на Кока 
Кола България, Девин АД и Загорка АД се 
събраха средства и бе подменено освет-
лението в централното фоайе и на 1-вия 
етаж на училището и бе изграден нов 
портал на входа. 

Годината завърши с празничен Еко ден с 
рисунки по асфалта, изработка на играч-
ки от отпадъци, засаждане на дръвчета, 
щафетни състезания, тържествена 
програма и танци.

им, свързани с разделното събиране на отпа-
дъци и опазване на околната среда.

Безспорният успех на проекта привлече по-
гледа на организации за оползотворяване на 
опаковки и в други европейски страни.  От м. 
октомври 2014 г. 3D Екобус провежда обуче-
ния в училищата в Скопие. Има заявен инте-
рес към проекта и от румънска организация.

3D еКобуС на еКоПаК: 5 ГоДини обРазоваТелни 
иновации в Полза на общеСТвоТо и ПРиРоДаТа

еКо училище – моДел за оТГовоРно ПовеДение
В рамките на една учебна година ЕКОПАК 
положи началото и изгради успешен модел 
за „Еко училище”, в който всяко дете се за-
позна с ползите от разделното събиране и 
опазването на околната среда. Директорът 
на училището е категоричен: „Екологично-
то образование е важно, ето защо програ-
мата „Еко училище“ ще влезе като част от 
портфолиото на 132 СОУ, която го отлича-
ва като учебно заведение, което възпитава 
децата в отговорност към себе си, към дру-
гите и към средата, в която живеят“. 

Често наричат 3D Екобуса „летяща еко 
класна стая“ и той е точно това – моби-
лен 3D образователен център с най-съ-
временно оборудване

В рамките на една 
учебна година ЕКОПАК 
положи началото и из-
гради успешен модел за 
„Еко училище”



2700 Души Се вКлЮчиха в КамПаниЯТа 
"Да изчиСТим бълГаРиЯ заеДно" във велиКо ТъРново

За четвърта поредна година ЕКОПАК 
БЪЛГАРИЯ е партньор на кампанията 

на bTV Media Group, "Да изчистим България 
заедно!". 

Кампанията е най-големият доброволче-
ски и обществен проект, предприеман до-
сега у нас. Инициативата е част от гло-
балното гражданско движение Let’s Do It 
World. Дългосрочната цел на кампанията е 
да промени съзнанието и отношението на 
хората към местата, на които живеят, и 
начина, по който се грижат за своите от-
падъци.  Дейностите на инициативата са 
насочени в следните основни посоки:

• Повишаване на знанията и информи-
раността на хората по отношение на 
практики, свързани с намаляване на от-
падъците;

• Увеличаване на почистените площи в 
България;

• Мотивиране на по-голям брой хора за 
участие в акции за почистване в цяла-
та страна. 

В изпълнение на своята социална отговор-
ност ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ АД осигури ре-
сурси за повишаване на информираността 
на хората по отношение на разделното 
събиране на отпадъците, чрез специално 
изработени образователни спотове, излъч-
вани в ефира на бТВ.

От началото на кампанията през 2012-та 
година досега, ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ има 

грижата в общините, с които има склю-
чени договори, да предоставя ръкавици и 
чували за гражданите-доброволци, които 
се включват в почистването на градове-
те, организира почистването на един град 
и завършва кампанията с голям концерт. 
През 2015 г. продължихме тази традиция, 
като предоставихме над 18 000 чифта ръ-
кавици, 35 000 чувала в 73 общини, в които 
развиваме и управляваме системите за 
разделно събиране. За първи път предос-
тавихме 28  000 информационни брошури 
за разделното събиране и образователни 

клипове, свързани с разделното събиране 
и рециклирането на отпадъците, които 
общинските администрации да разпрос-
траняват през своите сайтове.

Екипът на ЕКОПАК участва в почиства-
нето на старата столица на България – 
гр. Велико Търново. За първи път от начало-
то на кампанията привлякохме като наши 
партньори едни от най-големите произво-
дители в региона – Ден и Нощ ООД, Кармела 
2000 ООД, Престиж 96 АД, Екстрапак ООД 
и Бритос ЕООД, които осигуриха лаком-
ства и приятни изненади за присъствали-
те на празничния концерт в края на деня.

На 10 май 2700 души участваха заедно с 
нас в почистването на гр. Велико Търново. 
По случай успешното приключване на кам-
панията, ЕКОПАК организира празничен 
концерт в парк „Марно поле“, на който си 
напомнихме, че всеки ден трябва да ми-
слим за природата и че само с усилията на 
всеки един от нас можем да запазим градо-
вете си чисти и красиви. В концерта взеха 
участие звездите на бТВ от „Мюзик айдъл“ 
и „Гласът на България“ - Маги Джанаваро-
ва, Тодор Гаджалов и много други. На праз-
ника присъстваха г-жа Ивелина Василева, 
министър на околната среда и водите, 
г-н Даниел Панов, кмет на гр. Велико Тър-
ново и г-н Тодор Бургуджиев, изпълните-
лен директор на ЕКОПАК България.



 

ПоеТаПна ПоДмЯна на ТиПа КонТеЙнеРи

заГуби оТ ПалежиТе и унищожаванеТо на КонТеЙнеРиТе

Един от най-сериозните проблеми, с 
които ЕКОПАК се сблъсква през изми-

налите години, е големият брой загуби 
на контейнери. Ако не се предприемат 
адекватни мерки от общинските ръко-
водства, има голяма вероятност това 
да продължава да се случва в същия обем 
и занапред.
За изминалата 2014 г. са отчетени над 
635 бр. изгорени и 345 бр. увредени кон-
тейнера. Общата загуба възлиза на над 
250 000 лв.! С погубените контейнери би 
могло да се изгради система за разделно 
събиране(СРС) в населено място с повече 
от 200 хил. жители или приблизително 6 
населени места с до 15 хил. жители. Само 
за първите четири месеца на 2015 г. има 
224 бр. изгорели контейнера!
Ако вземем данните за последните чети-
ри години – 2011-2014 г., констатациите 
показват, че сме загубили 3 245 бр. кон-
тейнера, от които 2 223 бр. са изгорените, 
на обща стойност приблизително 1,5 млн. 
лв.! Всеки може да си представи какво би 
могло да се направи с тези средства. 

Освен материална загуба, палежите и 
увреждането на контейнерите водят 
и до не малка загуба на мотивация у 
хората. Не е нужно да се споменава, че 
подобни прояви са не само плод на недо-
бросъвестност, но и на брутално отно-
шение към изградената система. Функ-
ционирането на СРС е акт на съвместно 
участие и ангажираност от страна на 

населението, общините и организациите 
за оползотворяване на отпадъци от 
опаковки. Ненамирането на решение на 
този проблем, въпреки многобройните 
инициирани срещи  от ръководството на 
ЕКОПАК с кметове на общини, ще продъл-
жава да носи всичките негативи, които 
обществото трябва да търпи.

Стартирайки и изграждайки системите 
за разделно събиране на отпадъци от 

опаковки (СРСОО) инвестирахме средства 
в значителен брой  контейнери тип „Ракла“ 
или „Бобър“. Основната цел бе да наситим 
градската инфраструктура с необходимото 
количество трицветни съдове, предназначени 
да приемат предварително сортираните в 
домакинствата отпадъци.  

С цел създаване на необходимите навици у 
хората за правилно използване на контей-
нерите, провеждахме, и продължаваме да 
провеждаме, многобройни информационни и 
образователни кампании във всички обхванати 
от ЕКОПАК общини. 

Въпреки известния напредък и ентусиазма 
у мнозина от съгражданите ни, в цветните 
контейнери наред с опаковки се появяват и 
битови отпадъци, които понякога достигат 
90-95% от цялото съдържание. Контейне-
рите започват откровено да се използват  
за битово сметосъбиране в някои населени 
места. С повишаване на изкупните цени на 
опаковките, интерес към тях започват да 
проявяват клошарите. 

На фона на тези негативни тенденции и 
практически без подкрепата на общините (с 
малки изключения, разбира се), ръководството 
на ЕКОПАК, след направен анализ, потърси 
„спасение“ в подмяна на съществуващите 
контейнери с тип „Иглу“. За съжаление има 
сериозни препятствия пред това начинание:

• 3-4 пъти по-висока цена на контейнери 
тип „Иглу“ спрямо останалите;

• Необходимост от закупуване на специа-
лизирана техника за обслужване на този 
вид контейнери;

• Необходимост от повече пространство, 
за да се осъществи обслужването им, 
най-вече на височина.

Въпреки това, подмяната на контейнерите 
стартира, като първо се подмениха почти 
изцяло зелените контейнери за стъкло тип 
„Ракла“ и „Бобър“.  Подменени бяха 1 781 бр., а 
инвестицията възлeзe на 1,1 млн. лв.  

След „зелената вълна“ през 2012 г., дойде ред 
и на сините за хартия и жълтите за пласт-
маса контейнери. Първата община, в която 
се извърши пълна подмяна, бе Бургас, като 
инвестицията бе в размер на 660 хил. лв. 
Последва Столична община – 2014 г. и общини 
Варна и Велико Търново – до средата на тази 
година. До края на годината подмяната ще 
се извърши и в община Пловдив.

Общата стойност на контейнерите, подме-
нени през 2014 и 2015 г., се очаква да достигне 
1,6 млн. лв. Планираните за следващите две 
години инвестиции за подмяна на контейнери 
са 1,1 млн. лв. 



неСТле и еКоПаК – заеДно за
уСТоЙчивоТо РазвиТие на бълГаРиЯ

оТТеГлЯне на ПРоеКТоДиРеКТива за 
КРъГова иКономиКа

На 25 февруари 2015 г. Европейската коми-
сия по околна среда обяви, че вече пред-

ставената проектодиректива за Кръгова 
икономика ще бъде оттеглена. 

Въпреки това, Кръговата икономика про-
дължава да бъде приоритет, по който 
Европейската комисия ще работи и през 
2015 г. Според работния график, представен 
от Комисията, през последното тримесечие 
на тази година се очаква да бъде приета нова 
стратегия в тази област. 

Важна роля в новия пакет от законови мерки 
ще имат предотвратяването на образуване 
на отпадъци, както и екологичният дизайн. 
Еко-дизайнът включва употребата на ре-
циклирани материали за производството на 
нови продукти и повторната им употреба. 

С оглед на отговорността за опазване на 
околната среда, носена от родната индус-
трия, ЕКОПАК България и 21 други предста-
вители от EXPRA (Международно обеди-
нение за разширена отговорност на произ-
водителя) ще настояват за приемането на 
строга и широкообхватна европейска зако-
нова рамка, включваща:

Създаването на споделена стойност е 
един от фундаменталните принципи на 

Нестле, който акцентира върху специфични 
области, ключови за бизнеса като цяло. Това 
са дейности, свързани с водните ресурси, 
храненето и развитието на селскостопан-
ските райони, които допринасят за разви-
тието на цялото общество.

Нестле непрекъснато подобрява екологич-
ните показатели и ефективни операции, 

• Методика, целяща хармонизирането на 
отчетните механизми за опаковки на 
ниво Европейски съюз;

• Определяне на постижими цели за ре-
циклиране за всички страни членки на ба-
зата на общ изчислителен метод за цяла 
Европа;

• Изтъкване на ключовата роля, която 
принципът на Разширена отговорност на 
производителя играе в процеса на преход 
към Кръгова икономика;

• Ясно определяне на задачите и задълже-
нията на всички участници в областта на 
управление на отпадъци;

• Определяне на ясен времеви хоризонт  за 
премахване на пунктовете за вторични 
суровини и поемане на тяхната роля от 
регионални депа за битови отпадъци. 

С помощта на своите установени канали за 
комуникация, ЕКОПАК ще информира свое-
временно българската индустрия относно 
стратегическия и оперативен ефект, след-
ващ приемането на новите регулации. 

намалява рисковете, реализира икономии в 
дългосрочен план от гледна точка на сурови-
ни и вода. В резултат на това, обществото 
в световен мащаб се ползва от подобрени 
екологични стандарти, по-високи доходи, 
по-добър стандарт на живот, подобряване 
сигурността на храните.

В края на м. април на специално събитие по 
повод Световния ден на водата, изпълнител-
ният директор на Нестле България – г-н Хуан 

Карлос Пералехо, представи инвестиционна-
та политика на компанията и проектите, 
насочени към опазване на околната среда и 
водите. Той отбеляза, че за постигането на 
устойчиво развитие са нужни обединените 
усилия на всички заинтересовани страни и 
изказа специални благодарности на ЕКОПАК 
за дългогодишното партньорство и сътруд-
ничество в областта на околната среда. Г-н 
Бургуджиев връчи на г-н Пералехо специален 
сертификат, който показва спестените 
през 10-годишното партньорство на двете 
компании природни ресурси.

Няколко години подред ЕКОПАК участва 
в обучението на служителите на Нестле 
България с лекции в „Седмицата за безо-
пасност и околна среда“, организирани от 
компанията. А през тази година за първи 
път ЕКОПАК ще се присъедини и към ини-
циативата „ЖИВЕЙ АКТИВНО!“, която 
отбелязва своята 10-годишнина. Този път в 
три града – София, Бургас и Варна последо-
вателите на активния начин на живот и ба-
лансираното хранене ще могат да посетят 
„класната стая“ на открито на ЕКОПАК и 
да научат повече за рециклирането и опаз-
ването на природните ресурси.


