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Тодор Бургуджиев
изпълнителен директор на „ЕКОПАК България“ АД 

Лидерската позиция в оползотворяване-
то на отпадъци от опаковки в България 

за дванадесета поредна година е безспорно 
висок резултат, с който ние всички в ЕКОПАК 
се гордеем. Той е плод не само на професионализ-
ма и всеотдайните усилия на целия екип, но и на 
стратегията, която следваме през годините.
За да можем ефективно да осигуряваме 
качествени услуги на своите клиенти и да про-
меняме потребителските нагласи и поведе-
ние, винаги сме се опирали на новаторството, 
сътрудничеството и отговорното целеполагане. 
ЕКОПАК и занапред ще бъде лидер преди всичко 
в иновациите в разработването и прилагането 
на информационно-образователни кампании и 
предлагането на клиентите на услуги, съобра-
зени с техните специфични нужди и динамично 
развитие. Ще продължаваме да изграждаме 
работещи коалиции от всички заинтересова-
ни страни, като централните институции 
и местните власти, неправителствените 
организации и медиите, бизнеса и цялото 
общество. Целите ни все така ще са съобразе-
ни с устойчивото развитие на икономическата 
и социална среда, в която работим.
Убеден съм, че както досега, така и занапред, 
придържането към тези принципи и ценности 
като спазване на най-високите професио-
нални и етични стандарти и прозрачност в 
управлението на компанията, ще затвърди 
лидерското ни място в оползотворяването с 
грижа за обществото и природата.

кОИ са ПОбЕДИТЕлИТЕ в кОНкурса „Най-зЕлЕНа ОбщИНа“ На 2015 г.?

Приключи първото издание на конкурса 
„Най-зелена община“ на 2015 г., организи-

ран от ЕКОПАК България.

В надпреварата се включиха 24 общини-парт-
ньори на ЕКОПАК от цялата страна. Целта на 
конкурса е да отличи най-добрите екопроек-
ти, свързани с повишаване ефективността на 
системата за разделно събиране на отпадъци 
от опаковки. Съревнованието бе проведено 
в 3 категории общини, в зависимост от обхва-
натото население: малка община с население 
до 20 000 жители, средна община – от 20 000 
до 100  000 жители и голяма община – над 
100 000 жители.
Победителите бяха избрани от експертно 
жури, на базата на критерии като инова-
тивност, устойчивост, екологична ефек-

тивност, социална приемливост и повишаване на 
информираността на населението за принципите 
и ползите от разделното събиране.
В категория „Голяма община“ наградата от 25 000 лв. 
спечели община Пловдив с проект за повишаване 
ефективността на системата за разделно събира-
не на отпадъци от опаковки в районите Централен 
и Тракия в гр. Пловдив.
В категория „Средна община“ наградата от 15 000 лв. 
печели община Пещера с проект за повишаване на 
контрола и опазване на системата за разделно съ-
биране, както и за популяризирането й сред насе-
лението на общината.
Стартът на конкурса за тази година вече е 
обявен. Условията са по-опростени, улеснено 
е и попълването на въпросника. Вижте цялата 
информация на http://ecopack.bg/naizelenaobshtina/

за 12-Та гОДИНа ПОрЕД „ЕкОПак българИя“ аД Е лИДЕр
На българскИя Пазар с 42,12% ПазарЕН Дял

Със заповед № РД-262/16.05.2016 г. 
на министъра на околната среда и 

водите Ивелина Василева бяха призна-
ти за изпълнени целите за рециклиране 
и оползотворяване на членовете на 
„ЕКОПАК България“ АД за 2015 г.

И през 2015 г. ЕКОПАК затвърди воде-
щата си позиция сред организациите за 
оползотворяване на отпадъци от опаков-
ки в страната с 42,12% пазарен дял.

През 2015 г. клиентите на ЕКОПАК, 
водещи български и международни ком-
пании, декларираха 149 685 т пуснати на 
пазара опаковки, което е с 4,9% повече в 
сравнение с миналата година, а ЕКОПАК 
предаде за рециклиране и оползотворява-
не  91 031 т отпадъци от опаковки, от които 
45 219 т хартия, 21 673 т стъкло, 14 250 т 
пластмаса, 4 800 т метал и 4 979 т дърве-
сина. Общото рециклирано количество е 
с 4,5% по-голямо спрямо 2014 г. и предста-
влява 60,8% от декларираните коли-
чества 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 2015 г. беше разработено, отпе-
чатано и разпространено до членовете 
на „ЕКОПАК България“ АД „Ръководство 
за организиране на разделно събиране в 
стопански сгради и правилно отчитане 
на композитни опаковки и опаковки за 
многократна употреба“. Помагалото е 
продължение на „Ръководство за отчи-
тане на пуснатите на пазара опаковки“, 
издадено през 2014 г. То се базира на нор-
мативните изисквания, като съдържа 
множество илюстрирани и практически 
примери, които да улесняват работата 
на лицата, отговорни за отчетността 
на задължените фирми.

През 2015 г. беше въведен калкулатор за 
изчисляване на спестени парникови газове 
в еквивалент на CO2 емисии, вследствие 
на дейностите по оползотворяване, които 
ЕКОПАК извършва от името на своите чле-
нове. Данните бяха предоставени на члено-
вете на ЕКОПАК, ведно със съществуващия 
сертификат за спестени природни ресурси. 
Сертификатът дава пълна информация за 
ползите от оползотворяването на отпадъци 
от опаковки, като следствие от съвместна-
та ни дейност с нашите клиенти и е в подкре-
па на изпълнението на техните програми за 
Корпоративна социална отговорност.

Услугата консултация тип „одит“, която 
ЕКОПАК създаде за своите клиенти, също се 
радва на огромен успех. От нея до момента се 
възползваха повече от 100 наши клиенти и всич-
ки 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 др.

И през 2016 г. плановете на организация-
та са да затвърдим позицията си на лидер 
в оползотворяването с грижа за общество-
то и природата, като го постигнем в тяс-
но сътрудничество с нашите партньори – 
клиенти, общини, институции, общество.

ЕКОПАК
42,12%

Екоколект
16,72%

Булекопак
13,59%

Екобулпак 
27,57%



ИскамЕ Да ИзПОлзвамЕ ПрИрОДНИТЕ рЕсурсИ Така, чЕ 
бъДЕщИТЕ ПОкОлЕНИя същО Да мОгаТ Да гИ ИзПОлзваТ

Искам граДъТ мИ Да Е чИсТ И зЕлЕН

Иван Тотев
кмет на община Пловдив

Николай Зайчев, кмет на община Пещера

Какво мотивира община Пловдив да 
участва в конкурса „Най-зелена община“ 

на ЕКОПАК?
Екипът на община Пловдив непрекъснато търси 
начини за повишаване ефективността на сис-
темата за разделно събиране на отпадъци от 
хартия и картон, пластмаси и стъкло, в т. ч. от-
падъци от опаковки. За постигане на по-добър 
резултат трябва да се работи непрекъснато 
и от общината, и от организациите по оползо-
творяване, и от ползвателите. Основният мо-
тив, който ни накара да участваме в конкурса на 
ЕКОПАК, е създаване на организация на работа 
между всички участващи в процеса – потре-
бители и отговорни институции, използвайки 
наблюденията за навиците на служителите в 

търговските обекти в районите, т.е опитваме се 
да приложим принципа лесно и достъпно, като всички 
осъзнаваме ползите за околната среда.

С какъв проект Пловдив спечели наградата?
С проекта „Повишаване ефективността на систе-
мата за разделно събиране на отпадъци от опаков-
ки“, чиято основна цел бе внедряване и развиване 
на „смесен тип” система за разделно събиране на 
отпадъци от търговски обекти, административни 
сгради и др.

С какво проектът е полезен за общината?
В централната градска част няма възможност за по-
ставяне и обслужване на цветни контейнери за раз-
делно събиране на отпадъци. На главната търговска 
улица и някои от прилежащите улици са разположени 
и най-много търговски обекти, чиито отпадъци са 
предимно рециклируеми. След обслужването на кон-
тейнерите за смесен битов отпадък в тази част на 
града, което се извършва всяка сутрин, се образува-
ше струпване на отпадъци около тях. Със стартира-
не на проекта се предотврати това натрупване и по 
този начин със съвместни усилия успяхме да запазим 
привлекателността на мястото. Предоставиха се 
условия на търговските обекти в тази част на гра-
да да изпълняват задълженията си във връзка със 
Закона за управление на отпадъците. Освен това се 
увеличи и количеството на отпадъците, които 
отиват за рециклиране. Работи се по разширяване 
обхвата на проекта.

Кои са приоритетите в управлението на отпа-
дъците на община Пловдив, които ще я направят 
по-зелена и привлекателна за живот през 2016 г.?

Основните приоритети са използване на природ-
ните ресурси така, че бъдещите поколения също 
да могат да ги използват; предвиждане и избяг-
ване на потенциалните проблеми при дейности-
те с отпадъци за предотвратяване на риска за 
околната среда и човешкото здраве; оползотво-
ряване на отпадъците чрез рециклиране, повтор-
но използване и/или извличане на вторични суро-
вини и енергия; използване на най-добри налични 
техники, неизискващи прекомерни разходи; ин-
тегрирано управление на отпадъците; участие 
на обществеността.

Сред основните задачи, които екипът на община 
Пловдив си е поставил, са въвеждане на домашно 
компостиране и разделно събиране на растител-
ни отпадъци в кварталите, където преоблада-
ват къщи с дворове; оптимизиране на системи-
те на разделно събиране; засилване на контрола 
по отношение задълженията на всяко физическо 
и юридическо лице по спазване на поставените 
изисквания в националното екологично законо-
дателство, на общинските наредби и др.

Какви инициативи предвиждате за насърча-
ване на разделното събиране на отпадъците 
през тази година?
Инициативите целят повишаване информира-
ността на гражданите за ползите от разделно-
то събиране и изграждане на трайни навици.Те 
са насочени главно към към гражданите и към де-
цата. Сред тях са кампаниите „Книги за смет“, 
„Стара хартия за нова книга“, образователни 
мероприятия сред учениците, информационни 
интернет инициативи и много други.

Г-н Зайчев, какво ви мотивира да участвате 
в конкурса „Най-зелена община“?

Желанието община Пещера да бъде чиста, 
зелена и приветлива за своите жители и гости. 
Комбинацията от чиста и зелена околна среда 
с развиващо се индустриално и обувно произ-
водство да направи град Пещера предпочитано 
място за живот, а община Пещера да стане при-
влекателна туристическа дестинация със свои-
те природни и исторически забележителности.

С какъв проект Пещера заслужи приза „Най-
зелена община“ на 2015 г. в категорията 
„Средна община“? С какво проектът е полезен 
за общината?
Приза „Най-зелена община“ на 2015 г. в катего-
рията „Средна община“ заслужихме с проект за 
повишаване ефективността на системата за 
разделно събиране на отпадъци от опаковки, 
разработен в две насоки – популяризиране на 
системата за разделно събиране на отпадъци 
от опаковки чрез информационни кампании, в 
които посланици на зеленото мислене ще бъдат 
децата на Пещера. Те ще насочат вниманието 
на гражданите към разделно събиране на от-
падъците чрез екопослания, вложени в полезни 
материали, изработени с помощта на 3D-печат. 

Втората насока е повишаване на контрола над посе-
гателствата над контейнерите за разделно събира-
не чрез система за видеонаблюдение, която обхваща 
монтаж на записващи камери на пет точки в града, 
на които има разположени цветни контейнери за 
събиране на отпадъци от опаковки.

Кои са основните приоритети в управлението на 
отпадъците, които ще доведат до екологично и 
балансирано развитие на община Пещера?
Повишаване на екологичната култура и чувство-

то за отговорност по отношение на опазване на 
околната среда. Прилагане на системи за ефектив-
но разделно събиране на рециклируеми отпадъци и 
отделянето им от общия битов отпадък, който се 
депонира, и по-строг контрол.

Какви инициативи предвиждате за насърчаване 
на разделното събиране на отпадъци в общината?
Информационни кампании, които да обхващат раз-
лични социални и възрастови групи.



ИНфОрмацИОННО-ОбразОваТЕлНИТЕ камПаНИИ На 
ЕкОПак: ЕфЕкТИвНОсТ чрЕз ИНОвацИИ, ДългОсрОчНа 
ПЕрсПЕкТИва И съТруДНИчЕсТвО

Устойчивото развитие на общество-
то е невъзможно без ценностна про-

мяна – без ново, качествено различно, 
поведение и отношение към околната 
среда, процесите на изчерпване на при-
родните ресурси, на замърсяване на 
почвата, водите и въздуха, на глобал-
но затопляне, ще нанесат необратими 
щети на планетата с всички негативни 
последствия за нашия живот на нея.

Отпадъците от опаковки имат пряко от-
ношение към всеки един от тези проблеми 
– те са и сред основните замърсители на 
планетата, и са източник на ценни сурови-
ни за икономиката. Затова и разделното 

им събиране и оползотворяване е с реша-
ващо значение за тяхното разрешаване.

Осъзнаването на този факт от макси-
мално широк кръг хора, превръщането им 
в убедени поддръжници на зелената идея и 
изграждането у тях на трайни екологични 
навици e голямата цел на всички информа-
ционни и образователни кампании, които 
ЕКОПАК провежда. Това е не само задъл-
жение на организацията, произтичащо от 
Закона за управление на отпадъците, но 
и едно от основните стратегически на-
правления, в които се влагат ресурси, та-
лант и усилия още от самото й създаване 
през 2004 г. 

Снимки от събитията на ЕКОПАК 
„3D Екобус“ и „Еко лабиринт“

Стратегическият подход на ЕКОПАК 
в постигането на ефективна промяна 
в разбирането и отношението към проце-
са на разделно събиране и на мотивиране 
на целевите групи да се включат в него, е 
изграден на принципи като иновативност, 
сътрудничество и взаимодействие, дъл-
госрочна перспектива и мащабност.

Новаторството е сред основните от-
личителни черти на кампаниите на 
ЕКОПАК. „3D Екобус“ и „Еко лабиринт“ са 
уникални в световен мащаб инструменти 
на социалния маркетинг. Те грабват вни-
манието и на деца и на възрастни и пре-
връщат образователния процес по теми 



Снимки от събитията на ЕКОПАК 
„Нахрани ме разделно!”, 

„Празната опаковка е пълна с природни ресурси“

като отпадъци и рециклиране във въл-
нуващо и незабравимо преживяване и не 
случайно получиха най-високи отличия на 
редица международни и национални кон-
курси в областта на маркетинга и връз-
ките с обществеността, корпоративна-
та социална отговорност и иновациите.

Дългосрочната перспектива в информа-
ционно-образователните инициативи 
на ЕКОПАК идва преди всичко от тяхно-
то прецизно сегментиране и таргети-
ране. Логично, основната целева група, 
към която те са насочени, е децата. 
При тях лесно се постига промяна – 
те все още нямат изградени стабилни 
навици и не се налага коригиране на не-
гативни нагласи и типове поведение. 
Комуникацията с тях, от друга страна, 
е с възможно най-високата ефективност 
и най-дългия срок на възвращаемост на 
инвестираните средства за постига-
не на промяна. И един от най-важните 
аргументи – децата на тази възраст са 
в състояние да влияят активно върху 
поведението на родителите си и са ефек-
тивна трансмисия на идеи и модели на 
поведение за цялото семейство. След по-
следните кампании добър пример в това 
отношение са „Нахрани ме разделно!”, 
„Стани Екогерой! Научи всички вкъщи да 
събират разделно!“, „Празната опаковка е 
пълна с природни ресурси“.

Изграждането на работещи модели на съ-
трудничество е третият стълб на ефек-
тивността на кампаниите на ЕКОПАК. 
Намирането на подходящи съюзници е 
задължително при решаването на мащаб-
ни и комплексни обществени проблеми, 

затова в усилията си ЕКОПАК винаги тър-
си партньорство с централни държавни 
институции, органи на местната власт, 
училищни управи и организирани форми 
на детска инициатива, неправителстве-
ни организации, частни компании, нацио-
нални и регионални медии. Всеки един от 
участниците в кампаниите привнася своя 
уникален опит и експертиза и реално до-
принася за постигане на техните резул-

тати. Активна е и подкрепата и участи-
ето в десетки инициативи на клиенти и 
партниращи организации, като „Книги за 
смет“, „Стара хартия за нова книга“, „Жи-
вей активно“, „Моят зелен град“.

Информационно-образователните кам-
пании на ЕКОПАК достигат ефективно 
до милиони български семейства. Вдъх-
новяващи и ангажиращи, те увеличават 
посланиците на екологичния начин на 
потребление и живот. За успеха им в 
постигане на промяна и тяхната роля в 
развитието на българското общество 
са показателни не само растящото през 
годините количество разделно събрани 
и оползотворени отпадъци от опаковки. 
Значително се повишава и делът на хора-
та, събиращи разделно. Ако през 2008 г. 
той е едва 23% от населението, според 
национално представително проучване, 
то в края на 2015 г. е вече 61%.

Вярна на своите принципи и доказано 
работеща стратегия, ЕКОПАК Бъл-
гария продължава със своите инфор-
мационно-образователни кампании да 
работи ефективно в полза на общество-
то и природата.



 

НарЕДба за уПравлЕНИЕ На ОТПаДъцИТЕ И ПОДДържаНЕ
И ОПазваНЕ На чИсТОТаТа На ТЕрИТОрИяТа
На сТОлИчНа ОбщИНа 

НарЕДба за ОПрЕДЕляНЕ На рЕДа И размЕра 
за заПлащаНЕ На ПрОДукТОва Такса

Наредбата е приета от СОС на 
25.06.2015 г. с решение № 364 по 

Протокол №84. С нея се цели подобря-
ване на управлението на отпадъците 
на територията на Столична община, 
повишаване нивото на рециклиране и 
намаляване на вредното въздействие 
на отпадъците върху човешкото здраве 
и околната среда.
На кметовете се вменяват отговор-
ностите по организирането на дей-
ностите по разделно събиране на „масо-
во разпространени отпадъци“ и оказване 
на съдействие на организациите по опол-
зотворяване.

Разширена е отговорността на ползвате-
лите на търговски обекти, производстве-
ни, стопански и административни сгради, 
заведения за хранене по отношение на уп-
равление на отпадъците, като те трябва 
да събират разделно отпадъците от хар-
тия и картон, стъкло, пластмаси и мета-
ли и да ги предават на лица, притежава-
щи съответния разрешителен документ 
и/или организация по оползотворяване.

Новата наредба се приема с постановление на Министерския съвет № 76 от 
12.04.2016 г., обн. ДВ. бр.30 от 15.04.2016 г. Основната й цел е транспониране 

на Директива (ЕС) 2015/720 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 
2015 г. за изменение на Директива 94/62/ЕО по отношение на намаляване на по-
треблението на тънки пластмасови торбички за пазаруване, в т.ч. приемане на 
инструменти, с които да се гарантира, че до 31 декември 2018 г. тънките пласт-
масови торбички за пазаруване ще престанат да се предлагат безплатно на мяс-
тото на продажба на стоките или продуктите, с изключение на много тънките 
пластмасови торбички за пазаруване (т.нар. „първична опаковка“).
Наредбата цели също така повишаване на осведомеността на потребители-
те чрез въвеждане на задължение на лицата, които пускат на пазара пластма-
сови торбички за пазаруване, да провеждат кампании, насочени към широката 
общественост, относно отрицателните последици за околната среда от пре-
комерното потребление на тънки пластмасови торбички за пазаруване чрез 
публикации в медии, интернет или най-малко чрез оповестяване на видно място 
в търговските обекти.

Друга основна цел е облекчаване на административната тежест в резултат на 
премахване на изискването за попълване на вътрешно-фирмена спецификация 
за всички пуснати на пазара продукти, след употребата на които се образуват 
масово разпространени отпадъци.

Задължават се жителите, които живе-
ят в административен район, на чиято 
територия има организирана система за 
разделно събиране, да изхвърлят всички 
опаковки, обозначени с маркировката за 
разделно събиране, в определените за цел-
та съдове. Това са опаковките от хартия 
и картон, метали, пластмаси и стъкло. 

Наредбата забранява:

1. Смесването на събраните отпадъци 
от хартия и картон, пластмаси, стъкло и 
метали с други материали или отпадъци;

2. Изхвърлянето на отпадъци от опаков-
ки, обозначени с маркировка за разделно 
събиране, и други битови отпадъчни ма-
териали от хартия и картон, пластмаси, 
стъкло и метали в съдовете за смесени 
битови отпадъци и биоотпадъци;

3. Изхвърлянето на отпадъци от опаков-
ки, обозначени с маркировка за раздел-
но събиране, и други битови отпадъчни 
материали от хартия и картон, пластма-
си, стъкло и метали, извън съдовете за 
разделно събиране;

4. Изваждането на отпадъци от съдовете 
за разделно събиране на отпадъци, освен 
лицата, на които е възложено тяхното 
обслужване;

5. Изхвърлянето в съдовете за разделно 
събиране на материали, които могат да 
предизвикат запалване на отпадъците 
в тях;

6. Лепенето на рекламни и други мате-
риали, както и писането, драскането и 
рисуването върху съдовете за разделно 
събиране.

Наредбата предвижда тежки администра-
тивни наказания в размер на глоби от 300 
до 1 000 лв. на всяко физическо лице, което 
изхвърля отпадъци от опаковки, обозначе-
ни с маркировка за разделно събиране, в кон-
тейнери за смесени битови отпадъци или 
ги смесва с други материали или отпадъци 
по начин, затрудняващ тяхното послед-
ващо рециклиране или оползотворяване. 
Тези наказания се прилагат само в ра-
йоните, където има цветни контейне-
ри за разделно събиране на отпадъци 
от опаковки.



НОвИТЕ ТЕНДЕНцИИ в рЕцИклИраНЕТО На ПласТмаса
ОрлИН ТасЕв, уПравИТЕл На „ЕкОИНвЕсТ“ ЕООД

Моля, представете Екоинвест.
Нашето предприятие е създадено 

през 2003 г. с основна дейност събиране 
и третиране предимно на отпадъци от 
хартиени и пластмасови опаковки. По 
това време рециклирането на пласт-
маси в България все още прохождаше. 
Благодарение на дейността на завод 
„Химик”, основно по времето на социали-
зма, в региона на Пловдив и Асеновград 
се появиха предприемачи, които инвес-
тираха плахо в опити да превърнат от-
падъците от полиетиленови опаковки 
в гранули. Така, като естествено про-
дължение на дейностите по събиране 
и третиране, както и в отговор на за-
раждащото се търсене на пазара, ние 
също започнахме да гранулираме LDPE с 
един малък екструдер втора употреба. 
Повишаването цената на петрола и по-
лимерите в световен мащаб постепенно 
превърна отпадъците от полиетилени 
от боклуци в ресурс и повиши интереса 
към дейностите по преработката за 
повторна употреба. С въвеждането на 
изискванията за рециклиране в ЗУО и 
появата на екоорганизациите се засили 
интересът към рециклиране и на други 
видове пластмаси. Отпадъците започ-
наха да се събират по-прецизно, като 
към основните участници във верига-
та  – клошарите, постепенно се присъ-
единиха предприятия и големи магазини, 
което допринесе за повишаване на дела 
на рециклираните пластмаси в България. 
Екипът на Екоинвест има сериозен при-
нос за това. През последните 10 години 
инвестирахме повече от 15 милиона лева 
в рециклиращи инсталации, машини, обо-
рудване и складови бази.

Колко вида пластмаси рециклирате?
В зависимост от използваните сурови-
ни за рециклиране, производството ни е 
организирано в три основни цеха – цех 
за рециклиране на полиетилени с ниска 
плътност LDPE, цех за рециклиране на 
полиетилени с висока плътност HDPE, 
полипропилен PP и полистирен PS и цех 
за рециклиране на полиетилен тера-
фталат PET. Като видове отпадъци, 
това са предимно отпадъци от опа-
ковки, основно пластмасови бутилки, 
отпадъци от бита като пластмасови 
кофи, столове, бидони, каси, легени 
и др., различни видове фолиа, като най-

Има ли ограничения за използване на 
рециклирана пластмаса за производ-
ство на изделия за хранително-вку-
совата промишленост и фармацията 
например?
Към днешна дата само рециклиран PET 
материал може да се използва повтор-
но за производството на опаковки за 
хранителни цели, и то до определен 
процент (10-30%). Технологията на 
химическо изпиране на PET позволява да 
се достигне максимално изчистване на 
материала, за разлика от другите ви-
дове пластмаси, където това е трудно 
осъществимо. Възможност за повтор-
на употреба на рециклирани пластма-
си за производството на опаковки за 
хранителни цели дават екструдерните 
инсталации за производство на трислой-
но фолио. При тях средният слой може 
да бъде рециклиран материал, а двата 
крайни – първичен материал. Така полу-
ченото фолио може да бъде използвано 
за хранителни цели.

На този етап в производството на 
опаковки за лекарства не се влагат 
рециклирани материали.

Как си партнирате с ЕКОПАК?
Нашите взаимоотношения датират от 
самото създаване на ЕКОПАК през 2004 
г. През всичките години сътрудниче- 
ството ни винаги е било изключително 
ползотворно и за двете страни. И за-
напред ние ще останем тясно свърза-
ни, като основни звена от веригата за 
превръщане на отпадъците в ценна 
суровина за повторна употреба.

лонови торби, чанти, пликове, агро фо-
лиа, стреч фолио и целофани.

Защо трябва да се рециклират пласт-
масите?
Основната причина е опазването на 
чистотата на околната среда. Така 
спестяваме използването на невъзобно-
вяеми природни ресурси, а именно нефт 
и природен газ. Рециклирането на пласт-
маси предотвратява натрупването на 
неразградими отпадъци, а също така 
значително намалява емисиите във 
въздуха на въглероден двуокис (CO2), 
азотен окис (NO) и серен диоксид (SO2).

Защо пластмасите се сортират по 
видове преди преработка?
Тайната на доброто рециклиране е 
доброто предварително третиране на 
отпадъците. При пластмасите качест-
вото на получените вторични гранули 
зависи от еднородността на входящи-
те суровини. Ето защо процесът на сор-
тиране е от първостепенно значение за 
последващите процеси на третиране. 
Много важно е при рециклирането да 
не се смесват неконтролируемо различ-
ни видове полимери, тъй като това би 
влошило характеристиките за якост и 
гъвкавост на крайния продукт. С оглед 
достигане на максимална прецизност 
по време на сортирането, в  момента 
осъществяваме проект по внедряване 
на сортировъчна инсталация с капаци-
тет 3 тона на час, която с помощта на 
седем оптични сепаратора ще разделя 
полимерите по вид и цвят с точност до 
95%.

Може ли рециклирана пластмаса да се 
използва на 100% за призводството 
на същия продукт, от който е полу-
чена?
Отпадъците от технологичен брак на 
100% могат да се използват за произ-
водство на същия продукт, със същи-
те качествени характеристики. Освен 
в случаите на технологичен брак, пре-
цизното сортиране и старателно изпи-
ране доближават почти напълно харак-
теристиките на вторичните полимери 
до тези на първичните и съответно 
също могат да се използват за вторич-
но производство на същия продукт за 
промишлени цели.



ПЕТа балкаНска срЕща На ОргаНИзацИИ ПО ОПОлзОТвОряваНЕ, 
члЕНОвЕ На EXPRA, 19-20 май, гр. сОлуН, гърцИя

 
ЕкОПак с вИсОкИ ОТлИчИя в ПрЕсТИжНИ НацИОНалНИ кОНкурсИ

Превърналата се в традиция Балканска среща на 
организациите по оползотворяване, членове на 

EXPRA (Алианс на разширената отговорност на произ-
водителите) се проведе за пета поред година през ме-
сец май в гр. Солун, с любезното домакинство на Гръц-
кото дружество за рециклиране и оползотворяване 
(HERRCО SA). В срещата, освен домакините, участие 
взеха и представители на ЕКОПАК България, Eco-Rom 
Ambalaje (Румъния), CEVKO (Турция), Pakomak (Македо-
ния), Ekopak (Босна и Херцеговина), Green Dot Cyprus 
(Кипър) и Fost Plus (Белгия), като членове на EXPRA, 
както и Sekopak (Сърбия), Coca Cola Hellenic, Гръцка 
агенция за рециклиране и представители на местните 
власти (кмет и заместник кмет на община Солун).

По време на първия ден от събитието се проведе въ-
трешна среща на балканските организации, на която 
бяха обсъдени предизвикателствата, пред които са 
изправени в работата си. Особено внимание беше 
отделено на продължаващите дискусии и все още съ-
ществуващата заплаха от въвеждане на депозитна 
система (Кипър и Сърбия), опитите на правителство-
то да национализира системата (Босна и Херцеговина), 
блокиране и разследване от специализираната проку-
ратура на системата в Румъния, дискусиите за въвеж-
дане на ново законодателство (Турция), задължените 
лица, които не отчитат своите опаковки, клошарите, 
изпълнението на целите за рециклиране на опаковки 
от стъкло и др.

През втория ден на събитието, отворен за външна 
аудитория, бяха обсъдени новите изисквания и цели, 
включени в Пакета за кръгова икономика, както и 
предложения за подобряване на работата на EXPRA, 
влиянието върху задължената индустрия и най-добри 
практики за постигане на целите на рециклиране и 
оползотворяване, представени от различните стра-
ни-участници. 

ЕКОПАК изнесе общо три презентации с фокус върху 
специфичните характеристики на системата в Бъл-
гария, иновациите и достиженията на най-голямата 
организация за оползотворяване на отпадъци от опа-
ковки в страната по отношение на изпълнението на 
целите за рециклиране и нашия стратегически подход 
към основните предизвикателства, а именно предло-
женията в Пакета за кръгова икономика и посегател-
ствата върху системите за разделно събиране.

Всички представители бяха единодушни, че разши-
рената отговорност на производителя (EPR) не е 
бизнес възможност, а по-скоро предоставя услуга 

от обществен интерес и това трябва да бъде при-
знато от всички заинтересовани страни. Бе отбе-
лязано и че управлението на отпадъци и EPR не са 
самостоятелен принцип, а трябва да бъдат изпъл-
нени в рамките на цялостен политически подход със 
значително участие на националните, регионални-
те и местните власти. Необходимо е и включване 
на иновативни и интелигентни стимули, насочени 
към гражданите, чието участие е от решаващо 
значение за постигането на бъдещия амбициозен 
план за рециклиране и оползотворяване.

ЕКОПАК България грабна „Зеления Оскар“ в ка-
тегория „Рециклираща промишленост, упра-

вление на отпадъци“ в превърналия се в емблема 
на отговорния бизнес в страната конкурс на b2b 
Media "Най-зелените компании в България". Меж-
дународното жури на конкурса оцени високо уси-
лията на организацията за създаване и управле-
ние на ефективни системи за разделно събиране 
на отпадъци от опаковки, които дванадесет 

години подред я определят като безспорен паза-
рен лидер. Призът е и признание за значителни-
те инвестиции в информационно-образователни 
кампании, с които ЕКОПАК постига устойчива 
промяна в обществените нагласи към раздел-
ното събиране и опазването на околната среда.

ЕКОПАК спечели и две от трите награди в ка-
тегория „Зелени комуникации и градска сре-
да“ на конкурса на Българското дружество 

за връзки с обществеността PR Priz. 
Авторитетното жури класира на 1-во място в 
категорията кампанията „Еко лабиринт“ и на 
2-ро място „Стани екогерой! Научи всички 
вкъщи да събират разделно!“ 

В десетото, юбилейно, издание на конкурса 
участваха рекорден брой кампании, чиито профе-
сионализъм, по мнение на експертите в журито, 
е на изключително високо, световно ниво.


