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Какво е според Вас значението на опол-
зотворяването и рециклирането на 

опаковки за цялостното опазване на 
околната среда и неговото място в CSR 
политиките на ВМ Финанс Груп и друже-
ствата му?

Опазването на околната среда и в частност 
оползотворяването и рециклирането на 
опаковки, е част от фирмената ни култура, 
стратегия и система за управление на ком-
паниите ни. Вярваме, че това наше поведение 
създава добавена стойност и ползи за обще-
ството и бизнеса. През 2010 г. по инициатива 
на една от нашите компании, сп. "Мениджър", 
учредихме Зеления кръг – кръг от български 

компании, които не само изповядват зелените 
идеи, но и прилагат зелени практики в бизнеса 
си. Сред 5-те ценности, около които е обе-
динен кръгът, са: Запазена природа, Чиста 
околна среда и Ефективно използване на ре-
сурсите, които подкрепят и популяризират 
изповядваната от нас философия.
Как ЕКОПАК изпълнява тези задължения 
и какъв партньор е?
С помощта на ЕКОПАК успешно интегрирах-
ме екологични практики в сърцевината на 
нашия бизнес – компаниите ни бяха снабдени 
с необходимите контейнери за разделно съби-
ране на отпадъци, служителите ни бяха обу-
чени да ги използват правилно, опаковките 
от дейността ни се рециклират. Убедени сме, 
че в бъдеще перспективите пред това наше 
партньорство ще растат.

ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ Е 
НАДЕЖДЕН ПАРТНЬОР 
В РЕЦИКЛИРАНЕТО И 
ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕТО НА 
ОТПАДЪЦИ ОТ ОПАКОВКИ

Как оценявате важността на ре-
циклирането на опаковките за 

опазването на околната среда и като 
част от корпоративната социална 
отговорност на компанията?

За Кока Кола ХБК България корпоратив-
но-социалната отговорност не е просто 
инициатива или стратегия. Тя е сър-
цето на нашия бизнес и влияе на всяко 
стратегическо решение, което взима-
ме. Всяко наше действие се стреми да 
осигури устойчиво развитие на бизнеса 
ни в дългосрочен план и да допринася 
за развитието на нашето общество. 
Устойчивостта е съществена част от 
нашия бизнес и се прилага от всички – от 
най-високото ниво директори, до най-
новите членове на екипа. Опаковките и 
рециклирането са основен приоритет на 
нашата CSR политика. Тъй като опаков-
ките се променят, за да отговорят на 
променящите се нужди на консуматори-
те и клиентите, ние оценяваме отраже-
нието върху природата във всеки етап 
от жизнения им цикъл. Ние оптимизира-
ме опаковките, които използваме, като 
увеличаваме съдържанието на „рецикли-
ран“ материал, популяризираме рецикли-
рането и минимизираме отпадъците в 
нашите локации. Работим съвместно с 
държавните институции, рециклиращи-
те компании, доставчиците ни и всички 
наши партньори, за да развием техноло-
гични решения и създадем икономически 
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Уважаеми клиенти, партньори и приятели, 
надяваме се, че първият брой на нашето 

издание „ЕКОПАК Прес“ е бил интересен и по-
лезен за вас. Имам удоволствието да ви пред-
ставя новия втори брой, в който ще ви запо-
знаем с наши дейности и инициативи, както 
и основните предизвикателства, пред които 
сме изправени. 
Най-голямото предизвикателство е новият 
Закон за управление на отпадъците, както 
и наредбите за специфичните потоци масо-
во разпространени отпадъци. Това е новата 
рамка, в която ние, организациите по опол-
зотворяване, както и вие – нашите клиен-
ти, ще работим през следващите години. 
Нашата надежда е, че при спазване на но-
вите повишени изисквания на закона, ще се 
отличат сигурните компании, които реално 
инвестират в системи за разделно събира-
не на отпадъци от опаковки, инфомационно-
образователни кампании и постоянно ра-
ботят за повишаване на своята ефектив-
ност. Като изпълнителен директор, мога да 
ви уверя, че ЕКОПАК България е и ще продъ-
лжи да бъде такава организация. 

устойчиви системи за разделно събира-
не и рециклиране на опаковки.

Каква е ролята на ЕКОПАК в изпълне-
нието на тези задължения?

Кока Кола ХБК имаше ключова роля в 
основаването на ЕКОПАК България 
през 2004 г. и оттогава допринася за 
развитието на организацията. За осма 
поредна година, Екопак България гаран-
тира изпълнението на задълженията за 
рециклиране и оползотворяване на опа-
ковки, пуснати на пазара, на най-добри-
те тарифи, осигуряващи устойчивост и 
спестяващи природни ресурси. Това е от 
голяма важност за нас, защото опазва-
нето на околната среда е кауза, в коя-
то вярваме. ЕКОПАК България подкрепя 
и социално-отговорните инициативи 
на Кока-Кола ХБК България, свързани с 
опазването на околната среда, които се 
радват на голям успех.



 

Господин Разпопов, как се раз-
вива Дунапак-Родина АД?

Дунапак-Родина АД продължава 
устойчивото си развитие през 
последните 7 години, и въпреки че 
нашият сектор е в стагнация, ние 
бележим ръст за първите 9 месеца 
на 2012 г. с около 10% спрямо същия 
период за 2011 г.
Компанията не спира да инвестира 
през последните 10 години, като за 
периода сумата надхвърля 40 млн. 
лв. В края на 2012 г. ще приключим 
окончателно с първата фаза на об-
новяване на машинния парк, което 
ще ни гарантира устойчиво разви-
тие за следващите 3-5 години. В 
резултат Дунапак-Родина АД пред-
лага пълната гама от продукти в 
сферата на опаковките.

РЕГИОНАЛЕН МЕНИДЖЪР ЗА ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА 
В DUNAPACK PACKAGING GMBH,
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДУНАПАК-РОДИНА АД,
НОСИТЕЛ НА ТИТЛАТА „МЕНИДЖЪР НА ГОДИНАТА 2011“

СТАНИСЛАВ РАЗПОПОВ

Какви са Зелените инициативи 
на Дунапак-Родина АД? 
В производството ни се използват 
последно поколение технологии и 
се влагат изцяло рециклируеми и 
биоразградими материали. 
Целенасочено разработваме, вне-
дряваме и предлагаме на нашите 
клиенти продукти, произведени от 

по-нискограмажни рециклирани хар-
тии, при които процентът на пър-
вична целулоза е в пъти по-нисък. 
Нишестето, което ползваме за 
слепване на отделните хартии в 
производството на велпапе, е на 
царевична основа. Мастилата, кои-
то използваме за печат на опаков-
ките, са изцяло водоразтворими.
През последните години компания-
та ни осъзна своята отговорност 
и провежда целенасочена полити-
ка по опазване на околната среда, 
предотвратяване на замърсява-
нето и непрекъснато подобряване 
в съответствие с приложимите 
законови и вътрешни за компа-
нията изисквания. Началото на 
тези дейности беше поставено с 
ликвидиране на старата мазутна 
централа, захранваща машините в 
производството, и изграждането 
на нова модерна парова станция, 
работеща с природен газ. По този 
начин ограничихме отделянето на 
вредни емисии във въздуха и пре-
дотвратихме възможността за 
евентуални разливи и замърсява-
ния в околната среда.
Продължавайки тази наша иници-
атива да бъдем зелени, защото 
това е наша осъзната корпора-
тивна ценност, прилагаме непре-
къснато мерки за оптимизиране 
на процесите, които носят допъл-
нителни плюсове и приходи към пе-
чалбата на фирмата. Ние успяхме 
да редуцираме отпадъците с 1% на 
годишна база, което е 400 тона или 
20 камиона хартия. Така редуцирах-
ме разходите си за електроенергия 
с 3% на годишна основа, а разхо-
дите за вода с 50%. Друга сфера, 
в която работим усилено през по-
следните години, е да влагаме все 
по-леки хартии за производство на 
нашите опаковки, като това не е 
за сметка на качеството. За ми-
налата година сме редуцирали те-
глото на влаганите хартии с 5%. В 
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резултат на това сме използвали 
1000 тона по-малко хартия. 
• Извършваме и превенция на за-
мърсяването: Въведохме разделно 
събиране на всички видове отпадъ-
ци на местата на тяхното образу-
ване;
• Разработихме по собствен ди-
зайн екологични кошчета за раз-
делно събиране на хартия и пласт-
маса, които след изтичане на жиз-
нения им цикъл подлежат на 100% 
рециклиране.
Няколко думи за Вашето парт-
ньорство с ЕКОПАК.
С Екопак България АД работим 
успешно съвместно още от далеч-
ната 2005 г. Дунапак-Родина АД 
участва в колективната система 
за разделно събиране, рециклиране 
и оползотворяване на отпадъците 
от опаковки, организирана от тях. 
Използвам възможността да поз-
дравя Екопак България за тяхна-
та нова инициатива – изданието 
Екопак прес и да пожелая успех на 
целия екип. 

Мебели, изработени от вълнообразен картон
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По отношение на разделното събиране 
и рециклиране на опаковки, основните 
мерки са в посока на:

Подобряване на инфраструктурата 
за разделно събиране от населението.
В ЗУО и Наредбата за опаковките и 
отпадъците от опаковки се въвеждат 
технически критерии, които следва да 
бъдат покрити от организациите:

• Брой контейнери, които да бъдат 
разположени съобразно специфичната 
гъстота на населението в съответна-
та община;

• Наличие на мощности за сепариране 
на отпадъците на регионален принцип.

НОВ ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ
ПОСТАВЯ НОВИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОРГАНИЗАЦИИТЕ ПО ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ
НА ОТПАДЪЦИ ОТ ОПАКОВКИ

На 13.07.2012 г. беше публикуван в Държавен вестник новият Закон 
за Управление на отпадъците. Същият има за цел да транспонира 

изискванията на Директива 2008/98/ЕС и да създаде условия за подо-
бряване управлението на отпадъци в страната, както и за значително 
нарастване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци.

Организациите следва да поддържат 
система за разделно събиране от насе-
лението, съставена от всички инфра-
структурни елементи – контейнери, 
площадки, линии за сепариране.
ЕКОПАК България е разположила над 
18 760 контейнера и покрива население 
от 2 629 169 души.
Ние сме организацията, инвестирала 
в 12 сепариращи линии за общ отпадък 
в градовете София (2), Враца, Плевен, 
Русе, Горна Оряховица, Варна, Бургас, 
Стара Загора, Пловдив, Пазарджик и 
Дупница. Общият капацитет на линии-
те ни дава възможност да сортираме 
до 360 хил. тона отпадък на година.

От юли 2010 г. в с. Равно поле, близо до 
София, работи модерна високопроизво-
дителна линия за сортиране и пречист-
ване на стъкло, към която през 2011 г. 
беше инсталирана система за оптично 
сепариране.
Още от самото си създаване ние вярва-
ме, че сериозната организация си личи 
по инвестициите, които се правят в 
цялостна инфраструктура за разделно 
събиране. За периода от 2004 г. до днес 
инвестициите ни са за над 18 млн. лева.

Засилване на контрола над органи-
зациите и фирмите.
В Закона и съпътстващите норматив-
ни актове са залегнали мерки за изклю-
чително засилен контрол над органи-
зациите. МОСВ ще наема независима 
одиторска фирма, която да контролира 
дейността на организациите за оползо-
творяване на отпадъци от опаковки. По 
този начин работата на всички органи-
зации ще се измерва по единни критерии 
и правила. Изпълняващите задължения-
та на своите клиенти организации ще 
заплащат сами за тези одити. 
На извадков принцип ще се проверяват 
за коректно деклариране и отчитане и 
компаниите, пускащи опаковки на пазара.
От създаването си до ден-днешен, дей-
ността на ЕКОПАК България е била 
одитирана от едни от водещите оди-
торски компании в България и по света – 
KPMG и АФА.
Винаги се стремим да спазваме стриктно 
местното законодателство, като дори 
прилагаме по-строги европейски изис-
квания към дейността ни, които още 
не са залегнали в нашето законодател-
ство.
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•  Обслужване на площадки на свои клиенти и изкупуване на генерираните отпадъци от опаковки на конкурентни цени;
•  Консултации по всички въпроси относно опаковките и свързаното с тях законодателство;
•  „Партньорска помощ на място“ за коректното отчитане на опаковките, пуснати на пазара;
•  Съдействие при изграждане на системи за разделно събиране в офиси на свои клиенти;
•  Обучение и презентация за разделното събиране пред служители на свои клиенти;
•  Подкрепа на „зелени инициативи“ на клиентите си и рециклиране на разделно събрани отпадъци;
•  Подпомагане на инициативи, свързани с програмите за корпоративна социална отговорност на компаниите;
•  Семинари на теми, свързани с опаковките и прилежащото законодателство.

ЕКОПАК България предоставя на своите клиенти следния набор от услуги:



Увеличение на санкциите към орга-
низациите 
Новият ЗУО въвежда по-сериозни 
санкции към организациите, които не 
следват стриктно законодателство-
то. Регламентира се механизъм за 
отнемане на лиценза на организация 
при установени сериозни и системни 
нарушения. 

1 милион лева банкова гаранция
Въвежда се изискване за учредяване 
от организациите за оползотворява-
не в полза на МОСВ на банкова гаран-
ция в размер на 1 млн. лева. Същата 
ще се използва като гаранция за съ-
биране на всички наложени глоби и при 
неизпълнение на целите за рециклира-
не на опаковки, пуснати на пазара от 
организация.

Като финансово стабилна организа-
ция с най-голям пазарен дял в Бълга-
рия, ние от ЕКОПАК сме готови да 
осигурим тази допълнителна финан-
сова гаранция, без това да се отрази 
в увеличение на прилаганите тарифи 
за изпълнение на задълженията.

Образователни кампании
Новият закон дава възможност МОСВ 
да контролира провеждането на обра-
зователни кампании за разделното съ-
биране, насочени към населението от 
всички организации и общини.

През годините ЕКОПАК България е 
организацията, която провежда най-
видими образователни кампании за 
разделното събиране сред население-
то. 3D Екобуса, Шатрата на ЕКОПАК, 
партньорството с „Да изчистим Бъл-
гария за един ден“ са някои от скорош-
ните ни инициативи.
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ФОКУС

Търговия

БИЗНЕС СЕКТОР КОМПАНИИ (В АЗБУЧЕН РЕД)

Някои от нашите 1200 членове и акционери са:

Баумакс, Германос, Дайхман, Джъмбо, DM, ИКЕА, Карфур, Кауфланд, Максима, 
Метро Кеш & Кери, ОМВ, Пени Маркет, Практикер, Техномаркет, Технополис, Шел

Производители

AVON, Актавис, Байерсдорф, Бритиш Американ Табако, Булгартабак, Данон, Дерони, 
Джапан Табако, Карелия, Крафт Фуудс, ЛИТЕКС моторс, Л’Ореал, Меггле, Неохим, 
Нестле, Обединена Млечна Компания, Орифлейм, Перно Рикар, Победа, Престиж 96, 
Проктър и Гембъл, Ригли България, Самсунг, Сони, Фикосота, Филикон, Филип Морис, 
Чипита, Юниливър

Бутилировачи

Авенди, Аксон, Амперел, Елгека Ферфелис, Интерфуудс, Интерснак, Кавен Ор-
бико, Либра, Максиъм, Национални дистрибутори, Орно АД, Стинг, ТрансимпортДистрибуция

Банкя, Булминвекс (Горна баня), Девин, Хайнекен (Загорка), Камени-
ца, Карлсберг, Кока Кола, Флорина

Вярваме, че както акционерите и еки-
път на ЕКОПАК, така и всички наши 
клиенти, реално допринасяме отпеча-
тъкът, който оставя бизнесът върху 
природата на България, непрекъснато 
да намалява. 

Като клиент на ЕКОПАК България 
можете да твърдите, че:

• Компанията Ви стои зад ефективно-
то използване на природните ресурси!

• Изпълнявате задълженията си за 
опазване на околната среда, следвай-
ки стриктно българското и европей-
ското законодателства.

• Оптимизирате и намалявате 
опаковките, пуснати на пазара, чрез 
консултантските услуги и програми, 
които ние предлагаме.

• Реално е предаден за рециклиране 
всеки килограм материал, служещ за 
изпълнение на целите ни.

• Допринасяте за контролируем от 
бизнеса модел, водещ до устойчиво 
развитие.

ЕКОЛОГИЯТА Е МИСИЯ И 
ОТГОВОРНОСТ,
а не просто разход!

98%
от клиентите ни оценяват като 
„отлично“ или „много добро“
цялостното си сътрудничество с 
ЕКОПАК България

Резултат от проведена анкета през юли 
2012 г., насочена към 420 компании



Събирай разделно с

Рециклирането на хартията е про-
цес на възстановяване на вече из-

ползвана хартия. 

Първата стъпка при рециклирането на 
хартията е тя да се раздели по видове 
и качество. След разделянето харти-
ята по конвейер се транспортира до 
дефибрьор (мелница), пълна с вода и 
химикали, които разлагат хартията на 
фибри и позволяват тя да се раздроби. 
След този етап хартията се преработ-
ва до пулп, който представлява гъста 
каша. Полученият пулп се филтрира, за 
да се отстранят всички останали едри 
парчета и замърсители, като парчен-
ца пластмаси, телбод, лепило, канап и 
други. След това хартиеният пулп се 
пречиства още веднъж.
След приключване на пречистването на 
пулпа, той се сгъстява и е идеален за 
производство на хартия. След сгъстя-
ването чрез химикали се отстраняват 
и багрилата, които са останали в пул-
па. Ако ще се произвежда бяла хартия 
се използват пероксиди и сулфиди за 
избелване на пулпа.
Най-накрая пулпът вече е готов за 
производство на хартия и се смесва с 
вода и химикали, които са около 95.5% 
от обема. Получената смес се подава 
в машините за производство на хар-
тия. Там се разстила чрез пулверизи-
ране върху широки плоскости, където 
водата от пулпа се дренира, фибрите 
се свързват заедно и се образува вод-
ниста хартия. Тя преминава през преси, 
които изстискват по-голяма част от 
водата и след това се прекарва през 
загрети метални ролки, които изсуша-
ват хартията.
Изсушените листове хартия се нави-
ват на ролки или нарязват до подходя-
щи размери и са готови за последваща 
употреба.
Рециклираната хартия е най-важна-
та суровина в хартиената индустрия 
днес. Основните типове хартия от 
възстановен характер, използвани за 
производството на рециклирани влак-
на, са:
• Целулозосъдържаща хартия за прин-
тер и писане (ONP и OMG);
• Несъдържаща целулоза хартия (бяла) 
за печат и хартия за писане (MOW, 
CBS, SBS);
• Кафяви типове (OCC и DLK);

РЕЦИКЛИРАНЕ НА ХАРТИЯ
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• Смесени типове отпадъчна хартия.
Всички основни видове хартия се произ-
веждат предимно от рециклирани влак-
на, включително:
• Хартия, произведена от влакна за пе-
чатане и писане;
• Целулозосъдържаща хартия за прин-
тер и писане;
• Хартии за опаковъчната и велпапна 
индустрии;
• Тишу, хартия за бита и специални ви-
дове.

ЛЮБОПИТНО   – ПРЕДИМСТВА ОТ 
РЕЦИКЛИРАНЕТО НА ХАРТИЯ.

Замърсяването на водата се намалява 
до 35%. Замърсяването на въздуха се на-
малява до 74%. Намалява се консумаци-
ята на енергия от 24 до 54%. Намалява 
се унищожаването на девствени гори. 
С един тон рециклирана хартия се 
спасяват около 13 дървета. Хартия-
та може да се рециклира от 7 до 10 
пъти. Най-често срещаният отпадък 
в океаните са опаковки от хранител-
ни продукти. Оползотворяването на 
всеки тон хартиени отпадъци води до 
икономията на 800 кг целулоза и 4100 
kWh електроенергия. При преработка-
та на 1000 кг хартиени вторични суро-
вини се спестява около 3,5 куб. м дър-
весина. Един тон рециклирана хартия 
или картон спестява приблизително 
32 000 литра вода. 10 000 дървета се 
отсичат годишно в Китай за производ-
ството на поздравителни картички. 
40% от боклука на Земята е хартия.

ПРЕДИМСТВА НА 
ВЪЛНООБРАЗНИЯ КАРТОН

• По-лек е. Опаковката е около 3 пъти 
по-лека в сравнение с опаковката от 
дървесина. Това естествено намалява 
транспортните разходи.
• Добри защитни свойства за опако-
ваните товари - устойчив на натиск, 
удари, вибрации, сътресения и др. 
• Лесно и добро опаковане, разопакова-
не и предлагане на стоките при произ-
водителите и в търговската мрежа.
• Удобен за манипулиране, а също и за 
механизиране на товаро-разтоварни-
те работи. Добре се контейнезира и 
палетизира и се разполага удобно и 
рационално в складовите помещения.
• Доставя се на потребителя в сгъ-
нат вид – заема многократно по-малък 
обем в сравнение с дървени и др. опа-
ковки.
• Добър външен вид, може да бъде оц-
ветяван или да му се нанася едноцве-
тен и многоцветен печат – добра ре-
клама за опакованата стока.
• Екологичен – произвежда се от въз-
становяващи се ресурси; може да се ре-
циклира и в действителност се рецикли-
ра до голяма степен; разлага се и става 
част от кръговрата на въглеродния ди-
оксид в горската промишленост.

Статията е изготвена
съвместно с:



Наскоро ЕКОПАК България отличи г-н Пе-
тър Паунов, кмет на Кюстендил, с Почет-
на грамота за цялостен принос за опазва-
не на околната среда, иновативен подход 
и ефективно прилагане на системата за 
разделно събиране на отпадъци на тери-
торията на общината.

В община Кюстендил беше въведена забра-
на за продажба на найлонови торбички от 
1 януари 2009 г.

Кюстендил стана и първият град в Бъл-
гария, в който бе въведена пълна забрана 
за тютюнопушене на обществени места, 
въпреки че ограничението още не беше въ-
ведено официално в държавата.

От близо 4 години в Кюстендил е въведен 

вечерен час за каруци. На фона на не-
доволството, обаче, кметът е издал и 
друга устна заповед – без клошари по 
улиците до 19 часа. Така на практика 
се решава проблемът с многобройните 
каруци по улиците, които взимат ре-
циклируемите материали от контей-
нерите за разделно събиране, замърся-
ват околното пространство и компро-
метират усилията на всички.

Европейската директива за опаков-
ките и отпадъците от опаковки 

поставя 5 основни приоритета:

• Намаляване на отпадъците;
• Повторна употреба;
• Рециклиране;
• Оползотворяване;
• Депониране.

Те следва да бъдат спазвани при из-
готвяне на националното законода-
телство на всяка страна-членка 
на ЕС. В българското законодател-
ство изискванията към пусканите 
на пазара опаковки са представени 
в Наредбата за опаковките и отпа-
дъците от опаковки.
Компаниите все повече се стремят 
да намалят опаковките чрез влага-
не на по-малко материали при про-
изводството, увеличаване на броя 
многократни употреби и използва-
не на годни за рециклиране матери-
али. Основният резултат от това 
е запазване на природните ресурси 
и снижаване на емисиите на СО2. В 
същото време оптимизацията не 
трябва да се отразява негативно 
на изпълнението на основна функ-
ция на опаковките     – да запазват 
качеството и безопасността на 
продуктите и да улеснят транс-
портирането им до консуматора. 
Като част от най-голямото обеди-
нение на организации за оползотворя-
ване на отпадъци от опаковки – PRO 
Europe, ЕКОПАК има възможност да 
се запознае с най-добрите практики 
в оптимизирането на опаковките в 
Европа. 

НАМАЛЯВАНЕ И ОПТИМИЗИРАНЕ НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ ОПАКОВКИ
Испания е един от най-показателните 
примери за постигнат забележителен 
резултат в тази посока. Ангажираност-
та на бизнеса да оптимизира опаковки-
те, резултира в намаляване на пуснати-
те опаковки на пазара от 2003 г. до днес 
в размер на стотици хиляди тонове. 
Кока-Кола в Испания, например, установява 
строги изисквания за екодизайн с постоя-
нен фокус върху намаляване на опаковъчни-
те материали, което е довело до намале-
ние на опаковките с 2000 т за година.
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ОТЛИЧЕН КМЕТ ЗА ПОДКРЕПА НА РАЗДЕЛНОТО СЪБИРАНЕ

ОБЩИНА
КЮСТЕНДИЛ

Фиг.1 

Разработването на опаковките в ком-
панията подлежи на строг вътрешен 
процес, като част от основните прин-
ципи, които се прилагат, са:

Няколко примера

35.3 g 31%

372 g 15%

72 g 35%

52 g 35%

24.26 g

330 g

46.7 g

33.5 g

Само фолио
0.1mm w/th

Пластмасово 
фолио + картон

• Минимално ползване на първичен 
материал;

• Ограничено/забранено използване-
то на определени материали;

• Смесването на материали е сведено 
до абсолютен минимум (материал, от 
който са изработени етикета и бутил-
ката, е един и същ, което улеснява ре-
циклирането);

• 100% съответствие с европейски-
те и местните изисквания за рецикли-

ране;
• Опаковките да осигурят опти-

мално използване на дървени пале-
та и уплътняване на камиона.
Впечатляващ е и примерът на ДАНОН, 
която използва само картонени 
кутии, направени от рециклирани 
материали, за всичките си пресни 
млечни продукти, продавани в Ис-
пания. Допълнително компанията 
въвежда системата „врата-до-вра-
та“, където продукт и опаковка се 
произвеждат на едно и също място, 
което намалява транспортните 
разходи. Отпадъците от опаковки, 
генерирани по време на производ-
ството, се събират разделно и се 
изпращат за рециклиране и оползо-
творяване. 
ЕКОПАК България се стреми да 
предлага отлични консултантски 
услуги на всички свои клиенти и 

да им осигурява допълнителна инфор-
мация за добрите практики в Европа 
за намаляване и оптимизиране на опа-
ковките. Планираме да доразвием с до-
пълнителни рубрики по темата нашия 
интернет сайт.



Всеки един от нас прекарва по-голя-
мата част от деня в офиса. Поради 

тази причина правилата, насочени към 
ограничаване на въздействието ни върху 
околната среда, създадени в компаниите, 
придобиват все по-голямо значение за 
създаването на екологични навици. След 
това тези полезни практики от „зеле-
ния офис“ на дадена компания се прена-
сят върху членовете на семейството, 
роднините, приятелите и така започва 
тяхното разпространение с „ефекта на 
доминото“. Така всички, стъпка по стъп-
ка, започваме да намаляваме своя „въгле-
роден отпечатък“ върху планетата.

Освен разнообразните ни информаци-
онно-образователни кампании, целя-

щи да се повиши информираността на 
гражданите за ползите от разделното 
събиране на отпадъци от опаковки и мо-
тивацията им да го правят, през тази го-
дина решихме, заедно с нашите клиенти, 
още по-директно да работим за запазва-
не и възстановяване на природата. Зато-
ва през есента стартираме инициатива-
та „Нова гора“ на клиентите на ЕКОПАК. 
В рамките на тази инициатива, за всеки 
100 дървета, които благодарение на на-
шите клиенти сме спасили от изсичане, 
ще посадим по едно ново дръвче. Вече е из-
бран и парцелът от 8 декара, разположен 

ГРИЖА ЗА ПРИРОДАТА
„НОВА ГОРА“ НА КЛИЕНТИТЕ НА ЕКОПАК

Загорка АД стартира проекта “Зелен 
офис“ още в началото на 2011 година като 
част от корпоративната платформа за 
устойчиво развитие на компанията –
Създаваме по-добро бъдеще. 
Екипът, реализиращ проекта, е концен-
триран върху популяризирането на зе-
лената идея сред колегите в офиса и въ-
веждането на основни стандарти с цел 
намаляване потреблението на ресурси в 
четири основни направления:

• Вода • Електричество • Въглеродни 
емисии • Материали
Сред служителите на компанията в офи-

сите е реализирана специална комуника-
ционна кампания. Поставени са постери с 
полезна информация за различните видове 
материали и ресурси. За да бъдат насър-
чени служителите има и допълнително 
разработени стикери със специфични пос-
лания на ключови места (над смесителя на 
мивката, до ключа на лампата, на лаптопа 
и принтера). Те целят да привличат внима-
нието и да напомнят за малките действия 
с голям ефект. За улеснение е въведена и 
система от цветни точки: зелени и оран-
жеви. Зелените точки обозначават по-ща-
дящия околната среда подход, а оранжеви-
те – по-разточителния. Например:

Зелена пътека – зелени точки, обозна-
чават всички пешеходни части, а оранже-
вите точки водят към асансьора.

Ключовете за осветление – при вклю-
чени лампи е активирана оранжева точка, 
а при изключени – зелена и т.н.

В резултат на тези дейности само през 
2011 г. в офиса на Загорка количеството 
използвана вода е намалено с 50%, а ел. 
енергия с 19%. 

Надяваме се, примерът на Загорка за от-
говорно отношение към ресурсите да на-
сърчи включването на повече компании в 
инициативата „Зелен офис“ и така всички 
ние да повишим общия ЕКОДУХ.

в близост до магистрала „Хемус“, между 
Варна и Шумен, предложен от Държавна-
та агенция по горите. На него ще бъдат 
засадени над 4200 акациеви дървета – 
най-подходящият вид за избрания терен. 
Инициативата ще стартира с добровол-
ческа акция по засаждане на дръвчетата 
във втората половина на м. ноември. Раз-
бира се, с това само ще сложим началото 
на тази нова инициатива – ЕКОПАК е 
сключил договор до 2017 г. за поддържа-
не и попълване на засадените дръвчета 
с Агенцията. По информация от ДАГ, 6 
години са достатъчен срок, в който на-
шата обща „Нова гора“ да „порасне“ и да 
не се нуждае от постоянни грижи. 

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

0 800 1 5253
Безплатно от цялата страна
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