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Събирай разделно с

ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ АД 
УСПЕШНО ВНЕДРИ ИСУ

Тодор Бургуджиев
Изпълнителен директор на „ЕКОПАК България“ АД 

В края на 2012г. ЕКОПАК успешно внедри 
и сертифицира интегрирана система 

за управление (ИСУ) на качеството и окол-
ната среда по стандарти, съответно БДС 
EN ISO 9001:2008 и БДС EN ISO 14001:2005, с 
област на приложение „Управление на дей-
ности по разделно събиране, рециклиране и 
оползотворяване на отпадъци от опаковки 
и битови отпадъци“.  
Постигнатото е плод на упорита и настойчива 
работа по разработване на всички необходими 
политики и процедури. Участие взеха всички 
служители на компанията, които преминаха 
специална обучителна програма и получиха кон-
кретни задачи за изпълнение.
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У           важаеми клиенти, партньори и приятели, 
Отново е пролет – май е месецът, в който 

министърът на околната среда и водите 
издава заповед за изпълнение на годишните 
цели на организациите по оползотворяване 
и в който правим равносметка за дейността 
си през 2012 г.   Можем да се поздравим, че 
за девета поредна година ЕКОПАК е лидер с 
44,5% пазарен дял, изпълни целите на вас, на-
шите клиенти, и отговори на новите високи 
изисквания, заложени в Закона за управление 
на отпадъците и Наредбата за опаковките 
и отпадъците от опаковки. ЕКОПАК раз-
работи и изпълнява 5-годишна програма, 
която ще гарантира нашата устойчивост 
и дългосрочното ни партньорство. Успешно 
въведохме и защитихме сертификати по БДС 
EN ISO 9001:2008 и БДС EN ISO 14001:2005SO 
и продължаваме усилията си за оптимизиране 
на разходите и постигане на максимална 
ефективност в дейността ни.

Това, което ни дава особена надежда, е фактът, 
че българското общество става все по-зряло и 
обръща все по-голямо внимание на отговор-
ността към околната среда. Поредните при-
мери за това са националната Кампания на бТВ 
„Да изчистим България!“, в която ЕКОПАК взе 
активно участие и предостави над 30 000 чува-
ла и още толкова ръкавици на 87 общини и ини-
циативата „Книги за смет“, които доказаха, че 
хората наистина са мотивирани от идеята да 
допринесат за опазване на природата. Пред нас 
остава голямото предизвикателство да отго-
ворим на техните очаквания като постоянно 
подобряваме нашата дейност и правим все по-
видими резултатите от разделното събиране 
и рециклиране на отпадъците от опаковки.

Положителен факт в процеса на внедряване бе, че 
в ЕКОПАК съществуваше солидна база от правила 
и процедури, които в голяма степен улесниха раз-
работката на системата. Внедряването й има за 
цел постигане на оптимален ефект от дейността 
на организацията, като управлява и намалява въз-
действието върху околната среда и осигурява ефек-
тивно управление на природните ресурси.

С този акт компанията още веднъж демонстри-
ра стремежа си към постоянно подобряване и 
усъвършенстване на политиките по управление 
на качеството и опазване на околната среда.  

Успехът доказа пълната ангажираност и отда-
деност на служителите на компанията към от-
говорностите и задълженията, които ЕКОПАК 
е поела  пред  обществото  като организация за 
оползотворяване на отпадъци от опаковки. 

Пламен Томов
собственик на „УНИТРЕЙД 2002“ ООД

ЕКОПАК Е НАШ СТРАТЕГИЧЕСКИ 
КЛИЕНТ И ПАРТНЬОР

Как си партнирате с ЕКОПАК, за да 
постигнете по-висока ефективност, 

за да създадете по-устойчив бизнес?
През годините ЕКОПАК се утвърди като 
един от стратегическите клиенти и парт-
ньори на УНИТРЕЙД. Имаме съвместни проек-
ти, както за разделно събиране на отпадъци, 
така и при обслужване на корпоративни кли-
енти, производствени заводи и рециклиращи 
предприятия. С оглед на тежката икономи-
ческа обстановка осъзнаваме, че е необходимо 
да предприемем мерки за подобряване на ефек-
тивността и оптимизиране на бизнес проце-
сите в синхрон с изискванията на средата. 

Мисля, че в стратегиите за развитие на 
двете компании съществуват доста до-
пирни точки. ЕКОПАК са лидер на пазара 
и са силно развити в едни направления, 
УНИТРЕЙД - в други. Комбинирането на 
силните ни страни, при реализацията на 
съвместни проекти, допринася за по-висока 
ефективност и по-устойчив вътрешен кли-
мат на компаниите, което днес е от огро-
мно значение за бизнеса.

Пример за казаното дотук е последният ни 
съвместен проект за събиране, сепариране 
и първична обработка на стъклените отпа-
дъци, генерирани от системите за разделно 
събиране. Центърът за преработка на стък-
ло се намира в Равно поле, гр. София.

Вярвам, че дейността на двете компании 
допринася за по-доброто събиране и ре-
циклиране на суровините и така за нама-
ляване на нуждата от нови природни ре-
сурси. Устойчивото развитие изисква от 
нас намаляване на въздействието ни върху 
околната среда и поддържане на добро ико-
номическо развитие, като спазваме всички 
необходими разпоредби и стандарти.

Има ли промяна в културата на бълга-
рина по отношение на разделното съби-
ране и изобщо опазване на чистотата?
Разбира се че има. Ако върнем времето 
назад ще видим огромна разлика, както 
в културата на хората по отношение на 
разделно изхвърляне на отпадъка, така и 
по отношение на изграждане на системи за 
разделно събиране в общини, предприятия и 
търговски обекти. Доказателство за про-
менящата се култура са и пролетните кам-
пании през последните години за почист-
ване на градовете и активното участие 
на хората. Това е резултат на желанието 
и стремежа ни да живеем в по-чиста среда.

Въпреки направеното до момента, има още 
много какво да се желае. В бъдеще сме задъл-
жени да продължим да подобряваме резулта-
тите от разделно събиране на отпадъци. Да 
обърнем още по-голямо внимание на младото 
поколение, за ползите и целите от разделно 
събиране и опазване на чистотата.



 

Според Вас какви са основните про-
блеми и съответно предизвика-

телствата при управление на отпадъ-
ците в България?
Моето лично разбиране е, че трябва да се 
увеличава рециклирането, депонирането 
напълно да изчезне, депата да се рекулти-
вират. Трябва също така да се намерят фи-
нансови механизми за това, а не само да се 
разчита на европейски пари. 

Основният проблем при управление на от-
падъците в България е високият процент 
на депонираните отпадъци и липсата на 
предварителното им третиране в голяма 
част от регионалните системи. Разделното 
събиране на отпадъците, за да бъдат полу-
чени качествени суровини за последващо ре-
циклиране и оползотворяване, също е предиз-
викателство за нас. Не се спазва йерархията 
при управление на отпадъците. Прилаганите 
мерки за предотвратяване образуването на 
отпадъците не са достатъчни.

По данни от Националния доклад за състо-
янието и опазването на околната среда в 
Република България през 2011 г. количества-
та на предадените за оползотворяване 
отпадъци са 16 % от общо образуваните. 
През 2011 г. 84% от образуваните отпа-
дъци са предадени за обезвреждане, в т.ч. 
депониране. Обезвреждането, в т. ч. депо-
нирането, остава все още най - прилага-
ната дейност по третиране на отпадъци. 
Въпреки че се наблюдава тенденция на 
увеличаване на количествата отпадъци, 
предадени за оползотворяване, в.т.ч. за 
рециклиране, все още тези количества са 
твърде малко. За да се промени тази тен-
денция, трябва да започнем да възприема-
ме отпадъците като ресурс. Би трябвало 
да променим фокуса при тяхното управле-
ние:  от обезвреждане към предотвратя-
ване, рециклиране и оползотворяване. 

Каква е според Вас ролята на общините 
при подобряване процеса на управление 
на отпадъците?
Според Закона за управление на отпадъците 
общините са основните задължени за упра-
влението на отпадъците на местно ниво. Те 
имат ключова роля в този процес. От една 
страна, от тях зависи осигуряването на 
адекватна инфраструктура за третиране 
на отпадъците, но от друга страна – не по-
малко важна е и работата с гражданите.

Липсата на административен капацитет 
и достатъчно финансови средства не 
следва да е оправдание за непредприети 
мерки. Министерство на околната среда 
осигурява достатъчно средства за из-
граждане на инфраструктура за трети-
ране на отпадъците и подпомага общи-
ните на всички етапи от подготовката и 
реализацията на проектите.

СЛУЖЕБЕН МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

ЮЛИЯН ПОПОВ

Много е важно на практика да се намерят 
финансовите механизми за прилагането 
на принципа "замърсителят плаща".

Как бизнесът може да подпомогне 
този процес?
С новия закон за управление на отпадъци-
те се въвеждат различни нови задължения 
за бизнеса в т.ч. и за разделно събиране на 
отпадъците в различните търговски, ад-
министративни и производствени обекти. 
Стриктното спазване на тези задължения 
ще доведе до значително по-високи и по-
добри резултати в разделното събиране и 
последващото рециклиране на отпадъците, 
както и, разбира се, ще доведе до една нова 
бизнес култура, насочена към грижа за окол-
ната среда. В тази връзка законът дава сво-
бода на изпълнението на тези задължения 
по начин, който да бъде ефективен, без да 
натоварва финансово фирмите. Акцентът 
трябва да пада върху удобството и ефек-
тивността за служителите и клиентите 
да изхвърлят разделно отпадъците си.

На следващо място, значима е ролята на 
фирмите по отношение на тяхната соци-
ална отговорност при представянето на 
екологични инициативи. Вече се наблюда-
ват трайни тенденции за популяризиране-
то на такива мерки от страна на медиите 
и мобилните оператори. Добра възможност 
за фирмите е активно да търсят подкрепа 
от страна на общините и организациите 
по оползотворяване при осъществяването 
на подобни кампании и инициативи, за да се 
постигне по-устойчив и траен резултат. 
Законът за управление на отпадъците и 
подзаконовите нормативни актове целят 
и постигане на намаляване на администра-
тивната тежест за бизнеса. Разбира се, 
остава отговорност на бизнеса да спазва 
своите задължения, което от своя страна 
води до по-доброто му позициониране на па-
зара, особено сред младите потребители. 

Не на последно място, новите технологии 
и средства за комуникации отварят ниша 
за нови бизнес приложения и въведения, на-
сочени към модерните потребители. При 
добра координация с Министерството на 
околната среда и местната власт те биха 
довели както до високи резултати в упра-
влението на отпадъците от гледна точка 
на грижата за потребителите, така и до 
добри възможности за печалби в условия-
та на модерна конкурентна среда.

Какви цели сте си поставили до края на 
мандата на служебното правителство?
Новото законодателство налага нов поглед 
на сектора по управление на отпадъците и 
налага визията на отпадъците като ценен 
ресурс за българската икономика. Тради-
ционното разбиране за управление на от-
падъците и правене на бизнес с отпадъци 
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трябва да се разчупят и да се постави нова 
рамка, така че да запазим инвестирания 
капитал, да получим добра възвращаемост 
от инвестициите и да останем на добри 
позиции в днешните конкурентни пазари. 
Българското общество и бизнес не трябва 
да се чувстват нестабилни и несигурни от 
нововъведените регулации.

Затова смятам, че предстои широк дебат, 
така че без икономически рискове матери-
алните, енергийните и финансови потоци да 
бъдат ефективни. За тази цел е необходимо 
да намерим баланс и да търсим интелигент-
ни решения. Този дебат ще се състои съвсем 
скоро със стартиране разработването на 
новия Национален план за управление на от-
падъците 2014-2020 г. и програмата за предо-
твратяване образуването на отпадъците.

Предстои да бъдат приети и подзаконови-
те нормативни актове, регламентиращи 
управлението на биоотпадъците, изисква-
нията към инсталациите за третиране на 
отпадъците, както и наредбата за реда 
и начина за изчисляване и определяне раз-
мера на обезпеченията и отчисленията, 
изисквани при депониране на отпадъци.

Ще бъде завършен и процесът по подобря-
ване на събирането на данни за различни 
отпадъчни потоци, както и по разработ-
ването на нови методики за обработване и 
оценка на събраната информацията.

За да не останат в страната региони без 
съоръжения за третиране на отпадъците, 
които да отговарят на нормативните 
изисквания, ще бъде осигурено финансиране 
чрез национални средства за тези региони, 
които не успяха да подготвят навреме 
проекти за финансиране по Оперативна 
програма „Околна среда“ 2007-2013 г.
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ЕКОПАК е първата организация в 
България за оползотворяване на от-
падъци от опаковки, лицензирана от 
Министерството на околната среда 
и водите. Създадена е като акцио-
нерно дружество, което не разпреде-
ля печалба, в началото на 2004 г. от 
18 водещи български и международни 
компании с основни цели:

• Създаване и управление на ефек-
тивни и устойчиви системи за съби-
ране, рециклиране и оползотворяване 
на отпадъците от опаковки от до-
макинствата, търговските обекти и 
промишлеността;

• Осигуряване за всички клиенти на 
икономически приемливи и дългосрочни 
решения за достигане на целите за 
оползотворяване и рециклиране на от-
падъците от опаковки;

ЕКОПАК: РЕШЕНИЯ ЗА НАСТОЯЩЕТО С ВИЗИЯ ЗА БЪДЕЩЕТО

ФАКТИ И ЦИФРИ: 

За девета поредна година ЕКОПАК България изпълни задълженията 
си за рециклиране и продължи да следва мисията си да бъде без-

спорен пазарен лидер, да осигурява на клиентите си отлично обслуж-
ване на оптимална цена и да постига целите за рециклиране и опол-
зотворяване, съгласно европейското и българското законодателство.

През 2012 г. клиентите на ЕКОПАК декларираха 130 683 тона опаковки, което е 2,72 % повече в 
сравнение с миналата година, а ЕКОПАК предаде за рециклиране и оползотворяване 70 450 т. от-

падъци от опаковки, от които  36 295 т хартия, 17 905 т стъкло, 8 813 т пластмаса, 3 819 т метал и 3 
618 т дървесина. Общото рециклирано количество представлява 53,91% от декларираните количества 
опаковки, при нормативно определени 52 %.

Графика на декларираните и рециклирани през 
последните 3 години количества

• Намаляване на количеството де-
понирани битови отпадъци чрез при-
лагане на европейските стандарти 
за рециклиране и оползотворяване на 
отпадъците от опаковки;

• Провеждане на информационни 
и образователни кампании сред об-
ществеността.

Ежедневните усилия на екипа за пости-
гане на тези цели вече девета година 
се увенчават с успех. Функциониращи-
те системи в общините и работещите 
решения, предлагани на клиентите, 
ежедневно утвърждават водещите 
позиции на организацията и увелича-
ват приноса й за намаляване в нацио-
нален мащаб на обема на отпадъци, де-
понирани на градските депа, връщане 
обратно в икономиката на значителни 
обеми ценни материали и опазване на 
улиците и кварталите ни чисти.

Приходите от вноските на клиенти и 
от продажбата на предадения за пре-
работване материал изцяло отиват за 
покриване на разходите за организира-
не и администриране на процеса по съ-
биране, оползотворяване и рециклиране 
на отпадъците от опаковки, както и 
провеждане на информационни и обра-
зователни кампании за изграждане на 
отговорно отношение към разделното 
събиране и рециклиране.

Мащабните образователни кампании, 
предимно сред най-младите, са ефек-
тивен инструмент за дългосрочна 
промяна в информираността, отноше-
нието и, в крайна сметка, и в поведе-
нието на стотици хиляди семейства. 
Изграждането на стабилни навици 
за разделно събиране на отпадъци и 
опазване на околната среда, в които 
организацията инвестира значителни 
средства, са част от дългосрочната 
визия за бъдещето на ЕКОПАК и ва-
жен принос за устойчивото развитие 
на България.
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подобрение на ефективността на системи-
те, повишаване на стандартите за събиране, 
сортиране и рециклиране;

• Постоянен стремеж за подобряване на дей-
ността на системите, съдействие на задълже-
ните компании при оптимизиране на опаковки-
те, еко дизайн, информационни и образователни 
програми за потребителите.
Участието на ЕКОПАК като основател на но-
вата организация е поредното доказателство 
за постиженията и имиджа на организацията, 
не само на национално, но и на европейско ниво.

На 17 април т.г. в Брюксел беше съз-
дадена нова неправителствена орга-

низация  „Алианс за разширена отговор-
ност на производителя“(РОП). „ЕКОПАК 
България“ АД е една от 11-те Органи-
зации-основатели, редом с организации 
от Белгия, Испания, Румъния, Малта, 
Кипър, Италия, Люксембург, Холандия, 
Словакия и Чехия. 

Какво представлява принципът РОП – според 
Организацията за икономическо сътрудни-
чество и развитие (ОИСР), това е „екологи-
чен принцип, прилаган като съвкупност от 
мерки с цел намаляване на общото въздейст-
вие върху околната среда от даден продукт, 
чрез въвеждане на задължения и отговорно-
сти за производителя на продукта не само 
по време на целия му жизнен цикъл, но и след 
това.“  Това е основополагащ принцип в поли-

ЕКОПАК: РЕШЕНИЯ ЗА НАСТОЯЩЕТО С ВИЗИЯ ЗА БЪДЕЩЕТО

ОБРАТНО КЪМ НАЧАЛОТО: РАЗШИРЕНА ОТГОВОРНОСТ НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ (РОП)

КАК ФУНКЦИОНИРА И СЕ ФИНАНСИРА СИСТЕМАТА ЗА СЪБИРАНЕ И РЕЦИКЛИРАНЕ НА 
ОТПАДЪЦИ ОТ ОПАКОВКИ, ОРГАНИЗИРАНА И УПРАВЛЯВАНА ОТ „ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ“ АД
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тиките по управление на отпадъците в ЕС 
и една от причините за създаването на Ор-
ганизациите по оползотворяване на масово 
разпространени отпадъци още през 90-те 
години на миналия век. 

Основните принципи, обединяващи основа-
телите на EXPRA, са:

• Осъществяване на дейност без право 
за разпределяне на печалба;

• Управление от задължените компании, 
без участие на фирми, свързани с управле-
ние на отпадъците;

• Прозрачност и отчетност на дейност-
та, активна комуникация с всички заинте-
ресовани страни;

• Реално изграждане и функциониране на 
системи за разделно събиране на отпадъци 
от опаковки от домакинствата; Постоянно 



 

За да отговорим на този въпрос, първо 
трябва да определим дали тези торбички 

подлежат на облагане с продуктова такса за 
полимерни торбички, съгласно Наредбата за 
определяне на реда и размера за заплащане 
на продуктова такса за продукти, след упо-
требата на които се образуват масово раз-
пространени отпадъци (НОРЗПТ).  

Отговорът e категорично „не“, тъй като 
съгласно чл. 1, ал. 3, т. 2 от НОРЗПТ торбич-
ките без дръжки са едно от изключенията, 
за които не се заплаща продуктова такса 
полимерни торбички.

Идва следващият въпрос     – полимерните тор-

бички без дръжки попадат ли в дефиници-
ята за опаковки, за които се дължи про-
дуктова такса за опаковка по чл. 1, ал. 5, 
т. 3 от НОРЗПТ. 

Отговорът е „да“, те са опаковка и за 
тях се дължи продуктова такса (съот-
ветно лицензионно възнаграждение при 
сключен договор с организация за опол-
зотворяване на отпадъци от опаковки), 
тъй като, съгласно допълнителните раз-
поредби на Наредбата за опаковките и 
отпадъците от опаковки:

Съответстват на дефиниция за 
опаковки, дадена в § 1, т. 15 и се 

Събирай разделно с

ЕКСТРАПАК e eдна от водещите 
фирми в България за производство 

на опаковки от полимери, биополимери 
и хартия. Тя е основана през 1995 г. във 
Велико Търново от млади и предприемчи-
ви българи. Техните усилия са обединени 
от идеята фирмата да стане най-добрия 
производител на гъвкави опаковки в 
страната. В годините след създаването 
си ЕКСТРАПАК многократно увеличава 
производствения си капацитет и разкри-
ва представителства във всички големи 
български градове. Основната част от пе-
чалбата си реинвестира в квалифициран 
персонал и високотехнологично оборудва-
не. През пролетта на 2000 г. ЕКСТРАПАК 
построи "на зелено" и пусна в експлоата-
ция модерен завод, намиращ се в Западна-
та Промишлена зона на гр. Велико Търно-
во. През годините компанията участва в 

ЕКСТРАПАК: 
БЪДЕЩЕТО Е НА ОПАКОВКИТЕ, 
КОИТО ОСТАВЯТ НАЙ-МАЛЪК 
ОТПЕЧАТЪК ВЪРХУ ПРИРОДАТА 
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редица световни изложения, сертифицира 
се по ISO9001 (2004 г.) и придобива редица  
лицензи  и сертификати за производство 
на различни видове торбички. Днес  компа-
нията е фокусирана върху рекламни тор-
бички от рециклиран полиетилен, торби 
за многократна употреба от нетъкан 
полипропилен и памук, както и върху хар-
тиените торбички за пазаруване. 
В ЕКСТРАПАК смятат, че бъдещето е 
на опаковките, които оставят най-ма-
лък отпечатък върху природата през 
целия си жизнен цикъл. При планиране 
на инвестициите и новата продукция 
фирмата използва резултати от LCA 
(Life Cycle Assessment) за различните 
групи продукти и изследвания, извър-
шени в собствената си лаборатория. В 
резултат на това фирмата инвестира 
в технологии за енергийно-ефективно 
производство на опаковки, които могат 
да се употребяват многократно, да се 
разграждат в природата или да се ре-
циклират. В цеховете на ЕКСТРАПАК 
полиетиленовите гранули изминават 
сложен и дълъг път, докато се превър-

нат в желаните изделия: торбички, пли-
кове, чували, фолиа и т.н. Всичко започва 
с екструдирането на полиетиленовите 
ръкави или фолиа. След това ръкавите 
или фолиата се печатат по технология, 
наречена флексопечат. Последният про-
цес е конфекциониране на крайни продукти 
чрез термично заваряване и рязане. По 
време на предишните процеси може да 
се получи технологичен брак, който се 
рециклира и отново се използва. Техноло-
гията, по която работи ЕКСТРАПАК, е 
безотпадна. За вторичната преработ-
ка на отпадъците е построен специален 
цех. В него могат да се рециклират до 10 
тона полиетиленови отпадъци на ден, 
като полученият гранулат по нищо не 
отстъпва на първичния материал.
Поради  проблемите в сектора с неза-
конния внос и анонимното производство, 
липсата на контрол и нормативната 
несигурност на българския пазар, през 
последните години ЕКСТРАПАК се пре-
ориентира към клиенти от развитите 
външни пазари. Към момента във фирма-
та работят над 600 души в помещения с 
РЗП над 30 000 кв. м., продажбите са над 
40 млн. лв. годишно, а около 60% от про-
дукцията е за експорт в Западна Европа.

КАК СЕ ОБЛАГАТ ПОЛИМЕРНИТЕ ТОРБИЧКИ БЕЗ ДРЪЖКИ?
използват, за да се поставят в 
тях, пренасят, доставят и пред-
ставят стоки от производителя 
до ползвателя/потребителя.

Отговарят и на допълнителните 
критерии за опаковките, съобраз-
но § 1, т. 15. 2, буква „б“, тъй като 
са предназначени за пълнене в 
търговските обекти. 

В Приложение 9 към § 1, т. 15. 2 
найлоновите торбички са сред из-
рично изброените примери за опа-
ковки по буква „б“. 1. 

2. 

3. 
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Защо избрахте ЕКОПАК България за 
парньор на общината при изграж-

дане на система за разделно събиране 
на отпадъци от опаковки?
Във връзка с неосъществено подновява-
не на разрешителното в края на 2012 г. 
на предишната организация, развиваща 
дейност за разделно събиране на опа-
ковки, Община Силистра остана без до-
говор с легитимна организация по опол-
зотворяване на отпадъци от опаковки,  
която да извършва дейностите по раз-
делното им събиране.
След обстойно проучване на всички ли-
цензирани организации за разделно съби-
ране и оползотворяване на отпадъци от 
опаковки, се спряхме именно на ЕКОПАК 
за партньор на Община Силистра поради 
няколко причини. Първата е доверието в 
организацията и резултатите от нейна-
та дейност за 9-те години, в които опе-
рира. Освен, че ЕКОПАК е първата орга-
низация за оползотворяване на отпадъци 
от опаковки в България, лицензирана от 
Министерството на околната среда и 
водите още през 2004 г., и до сега тя е  
безспорен пазарен лидер в страната по 
брой общини, използващи нейните услу-
ги. Фактът, че в ЕКОПАК членуват едни 
от най-големите компании, произвежда-
щи опаковани стоки, също има своето 
значение за бързината и качеството на 
услугата, която предоставят. Те имат 
ресурса за въвеждане и обслужване на 
цялостна система за събиране и оползо-
творяване на рециклируемите отпадъци 
от опаковки. 

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА СИЛИСТРА Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ ЗА 
СЪТРУДНИЧЕСТВОТО СИ С ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ

Друга основна причина са мащабните 
образователни и информационни кам-
пании, които ЕКОПАК провежда сред 
населението. Иновативните форми на 
обучение като 3D Екобуса са поглед в 
бъдещето – едно ранно ангажиране на 
децата в процеса на разделно събиране 
на отпадъците, опазването на приро-
дата и отговорното им отношение към 
заобикалящата ги среда като цяло. Тези 
инициативи, както и партньорствата 
на ЕКОПАК с национални медии, клипо-
вете и комуникационните материали, 
които произвеждат, ги отличават съ-
ществено от конкурентите им и имат 
значение за нас. 
Не на последно място е и ангажиментът 
на организацията към общините, в кои-
то работи, за безвъзмездно изграждане 
на модерни и безопасни детски съоръ-
жения от рециклирани материали. Те са 
един прекрасен подарък и жест  към жи-
телите на районите, в които са разпо-
ложени трицветните контейнери. 
Искрено вярвам, че ЕКОПАК ще бъде на-
дежден партньор на Община Силистра 
при изпълнението на целите, свързани 
с увеличаване на количеството рецикли-
руеми материали и намаляването на де-
понирания в сметищата отпадък.
Какви мерки предвижда общината за 
постигане на целите, заложени в новия 
Закон за управление на отпадъците?
За да отговори на предизвикателството 
по постигане на целите в новия Закон за 
управление на отпадъците, освен съв-
местната ни работа с ЕКОПАК, Община 
Силистра е предприела и действия за 
предварително третиране и на смесе-
ните битови отпадъци преди тяхното 
депониране. За целта в покрайнините се 
изгражда инсталация за предварително 
третиране на твърди битови отпадъ-
ци и сепариране на зелените отпадъци, 
образувани на територията на община 
Силистра. Освен това сме изготвили 
проекто-вариант на Общинска наредба 
за управление на отпадъците във връз-
ка с изискванията, заложени в Закона за 
управление на отпадъците, приет през 
2012 г., в която е заложено като задъл-
жително условие всички ползватели на 
търговски обекти, производствени, 
стопански и административни сгради 
да събират разделно отпадъците от  
хартия и картон, стъкло, пластмаси и 
метали. Съобразно с препоръките на 
МОСВ, е дадена възможност с наредба-
та тези разделно събрани отпадъци да 

бъдат изхвърляни в трицветните кон-
тейнери за разделно събиране на отпа-
дъците от опаковки. 
Как общината ще подпомогне раздел-
ното събиране на отпадъци от опаков-
ки – съвместни информационни кампа-
нии, мерки срещу посегателства?
Съгласно разработената програма съв-
местно с ЕКОПАК за популяризиране на 
разделното събиране на отпадъци от 
опаковки сред населението, са предви-
дени различни мероприятия. Част от 
тях бяха осъществени още с официал-
ното откриване на дейността на ор-
ганизацията в Силистра на 20-и април.  
Беше създадена сериозна организация 
с всички основни училища и детски гра-
дини, като в резултат на това учени-
ците и децата имаха възможност по 
атрактивен начин да се запознаят с 
ползите от разделното събиране. Таки-
ва информационни кампании ще бъдат 
осъществявани и за в бъдеще. Община 
Силистра ще съдейства също така всич-
ки административни сгради на нейната 
територия, детски градини, училища и 
т.н. да бъдат снабдени със  специалните 
кошчета от рециклиран картон, които 
ЕКОПАК предоставя  за разделно събира-
не на отпадъците от опаковки на тези 
места, които ги генерират в значител-
ни количества.  
Друг наш ангажимент е при предстоя-
щи акции по почистване на крайградски 
територии да се полагат усилия различ-
ните рециклируеми материали да бъдат 
разделно събирани. Това дава възмож-
ност и за работа с различни неправи-
телствени организации. 
По отношение на посегателствата, из-
разяващи се в повреждане на съдовете 
за разделно събиране и изваждането на 
отпадъци от тях, то тези действия 
са забранени в проекта на наредбата. 
Община Силистра ще сезира органите 
на реда за спазването на тези  забрани.  



С      какво можем да се поздравим за тазго-
дишната кампания „Да изчистим Бъл-

гария“ и какво предстои?
Освен с внушителните цифри, мисля, че можем да 
се поздравим с това, че успяхме да спасим българ-
ската природа от толкова много отпадъци, защо-
то всички ние, които участвахме в кампанията, 
видяхме колко е страшно това, което се пилее в 
планините, в горите, язовирите.
А това, което ни предстои, след като за един ден 
успяхме да обединим усилията си и бяхме заедно, 
е да запазим България чиста. Най-голямото пре-
дизвикателство е всеки ден, всеки от нас да бъде 
отговорен, както и най-важното -  да накараме 

За втора поредна година на 23 март 
2013 г. екипът на „Либхер-Хаусгерете 

Марица“ ЕООД проведе пролетно почист-
ване под мотото Active Green. Над 250 
доброволци се включиха в организирана-
та от фирмата инициатива и почистиха 
четири места за отдих в град Пловдив.

Инициативата отново беше подкрепена от 
ЕКОПАК България с осигуряване на чували 
за рециклируеми отпадъци от опаковки и 
извозването им след края на почистването. 

I AM ACTIVE GREEN

хората, които цапат, да станат част от тази 
голяма армия, наброяваща вече 375 хиляди души.

Разкажете ни малко повече за инициатива-
та ЧистоЗнание, какво се случи през тази 
година?
И тази година нашият екип посети над 17 
града и населени места, в които проведохме 
час по ЧистоЗнание. Бих искала да ви поздравя 
за вашите образователни инициативи: книж-
ките „Повелители на рециклирането“ и 3D 
Екобуса на ЕКОПАК, които и тази година бяха  
част от кампанията. Отборът на ЧистоЗна-
ещите проведе традиционните състезания за 
разделно събиране на отпадъци, показахме на 
децата чрез забавни игри как и защо трябва 
да събират отпадъците си разделно, израбо-
тихме пролетни цветя и други красиви пред-
мети от неща, които обикновено изхвърляме, 
и си направихме  тениски за кампанията. Счи-
там, че тази инициатива е много важна част 
от цялата кампания, защото навиците на въз-
растните се променят по-трудно от тези на 
децата, които бързо възприемат отговорно-
то отношение към природата и стават „учи-
тели“ на своите родители и приятели.

Къде излязоха най-много хора да почистят?
София - град (31 455), София област (30 820), 
област Пловдив (28 855), както и отличници-
те от 2012-та – областите Бургас (28 441) 
и Силистра (24 196). В Силистренска област 
отчитаме рекордно голяма активност – над 
20% от населението на областта се включи 
в акцията за почистване, но най-впечатля-

ващи са данните от Тутракан - отчетената 
активност на 20 април е 60%. Тези цифри са 
впечатляващи в световен мащаб. Акцията 
получи голяма подкрепа и от общо 3319 фирми 
и ведомства в цялата страна, от 1703 учи-
лища и 780 неправителствени организации. 
Десет области отчитат двойно по-висока 
активност спрямо 2012-а - Пловдив, Благоев-
град, Пазарджик, Шумен, Русе, Перник, Смо-
лян, Габрово, Добрич и Силистра. Сред отлич-
ниците отново са Софийска област с 12% и 
Враца с 10% активност. 

Кои са „най-страшните“ отпадъци?
Според мен, най-опасни за природата са 
пластмасовите отпадъци. Аз бях на язовир Ис-
кър и мога да кажа, че там имаше само пласт-
масови бутилки, които ние събрахме разделно 
и предадохме за рециклиране. Всички знаем, че 
пластмасата не се разгражда десетки и сто-
тици години, а това, което се разгражда, се 
абсорбира и отравя живите организми - рас-
тенията и животните, но ако тя се рецик-
лира, може да се спестят електроенергия и 
природни ресурси.
Радвам се, че ЕКОПАК вече е традиционен 
партньор на кампанията, защото разделно-
то събиране е много важно и освен, че всички 
трябва да пазим околната среда чиста, тряб-
ва да събираме и изхвърляме отпадъците в 
цветните контейнери. 

Доброволците успяха да съберат 250 броя 
чували с рециклируами отпадъци и 450 
броя с битови, което е общо над 7 тона.
Целта на инициативата бе да се почисти 
природата от отпадъци, да се обърне вни-
мание на сътрудниците на Либхер, на тех-
ните деца и близки, както и на жителите 
на Пловдив, че природата е нещо изключи-
телно ценно, служи ни за почивка, осигуря-
ва ни ресурси и че всеки един от нас може 
да даде своя принос за опазването ѝ.

Преди почистването професионалисти 
от ЕКОПАК изнесоха пред служители на 
Либхер презентация на тема как и защо 
се събират разделно отпадъците от опа-
ковки, като подчертаха, че в така наре-
чения отпадък има много ценни суровини, 
които след рециклиране могат да се из-
ползват отново. Така всички бяха добре 
подготвени с предварителна информа-
ция за ползите от разделното събиране. 

www.ecopack.bg 
www.facebook.com/ECOPACK.Bulgaria

0 800 1 5253
Безплатно от цялата страна

ДУХ

ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ ЗА ЕДИН ДЕН!

Дизайн и предпечат
 DeConi

За добрите резултати, качественото 
и количествено изпълнение на инициа-
тивата, допринесе и натрупаният при 
предишното мероприятие опит.

Интервю с Мария Лазарова, 
Мениджър „Социални проекти” bTV Media Group


