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репутация и по-добър имидж и сред нейните клиенти, и в бизнес общността, и в обществото като цяло. Това има 
редица предимства.   стр. 4-5 

ДОБРОВОЛНАТА ГРИЖА ЗА 
ОБЩЕСТВОТО

ЕКОПАК България – лидер в оползотворяването с грижа за обществото и природата

www.ecopack.bg Ноември 2013 №4

Пилотен проект за 
рециклиране на 
картонени опаковки 
за течности

 ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА
Кмет на Столична община

Кмет на годината 2013
стр. 3

ПРЕС

стр. 6



	

	

Събирай разделно с

ВИСОКО МЕЖДУНАРОДНО 
ПРИЗНАНИЕ ЗА УНИКАЛНИЯ 
3D ЕКОБУС НА ЕКОПАК

Тодор Бургуджиев
Изпълнителен директор на „ЕКОПАК България“ АД 

Уникалният стратегически подход, който 
беше използван при изпълнение на кампани-

ята „Летящата класна стая на ЕКОПАК“ беше 
високо оценен от професионалната общност. 
Той беше отличен с Втора награда на Между-
народната асоциация за управление на отпадъ-
ците, ISWA Communication Awards 2013. Това е 
единствената световна организация с несто-
панска цел, която работи в обществен интерес 
за насърчаване на устойчивото и професионал-
но управление на отпадъците. Чрез своите ра-
ботни групи, тя подпомага дейността на меж-
дународни организации като UNEP, WHO и ин-
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За нас, екипа на ЕКОПАК, вече близo 
10 години корпоративната социална 

отговорност е не само един ангажимент, 
който ние неотменно спазваме, а и удо-
волствие и вдъхновение. Ние не само опол-
зотворяваме опаковки, а заедно работим 
в полза на обществото и природата.
Разнообразните информационно-образо-
вателни кампании са основно направле-
ние в дейността на ЕКОПАК България. 
С тях посланията за разделно събиране 
на отпадъци и опазване на природата 
достигат до милиони български домакин-
ства. Достатъчно е да видите грейнали-
те от щастие лица на децата в нашата 
„Летяща еко класна стая“ или масовото 
участие на доброволци в „зелени“ съби-
тия, които организираме и подкрепяме, 
за да усетите потенциала за позитивна 
промяна, с който са заредени те.
Един от основните фактори на успеха на 
тези свързани с опазването на околната 
среда и устойчивото развитие проекти, е 
сътрудничеството и дейното участие на 
вас, нашите клиенти, партньори и прияте-
ли, на нашите съмишленици. Надявам се и 
занапред така активно да подкрепяте уси-
лията на ЕКОПАК в полза на обществото.

3D ЕКОБУС – НАЙ-МАЩАБНИЯТ И УСПЕШЕН ОБРАЗОВАТЕЛЕН 
ПРОЕКТ НА ЕКОПАК

Разделното събиране на отпадъци е 
процес с огромно значение за опазва-

нето на околната среда и устойчивото 
развитието на обществото. Активното 
участие на всички гарантира по-чиста 
природа, по-ефективна икономика и в 
крайна сметка, по-високо качество на 
живот. Как обаче да привлечем към него 
вниманието на най-малките, тези, чиито 
утрешен ден зависи от поведението на 
всички ни в днешния? Все пак, става дума 
за… „боклуци“. На този въпрос, разбира се, 
има много правилни отговори, но ЕКОПАК 
България и ДеКони, комуникационната 
агенция на компанията, намериха един от 
най-добрите – 3D Екобус. 

Често наричат 3D Екобус „летяща еко 
класна стая“ и той е точно това – клас-
на стая на колела. Само че от бъдещето 
– с 42” 3D подвижни екрани, Dolby Digital 

Surround Sound и Audience Response System 
(ARS), които превръщат 40-минутния час в 
незабравимо преживяване, а децата – в убеде-
ни посланици на зелената идея и разделното 
събиране на отпадъци.

От март 2011 г. досега близо 80 000 деца от 
438 училища и детски градини в 70 общини се 
включиха в битката на Харти, Стък и Плас-
тика (героите от 3D филма „Повелителите 
на рециклирането“) срещу Боклук страшен 
(който хич не е страшен, ако събираме раздел-
но) и станаха „еко герои“ в интерактивната 
ARS игра. Изключителната ефективност на 
проекта беше постигната благодарение на 
неговата иновативност и изградения модел 
на сътрудничество с държавните институ-
ции на централно и общинско ниво, български 
и чуждестранни компании, неправителствени 
организации, национални и регионални медии.

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

ституциите на ЕС по въпросите, свързани с отпадъ-
ците. За трета поредна година ISWA Communication 
Award отличава комуникационни кампании, които 
популяризират сред широката общественост ус-
тойчивото управление на отпадъците. Тази година 
в конкурса се състезаваха 48 кампании от 27 страни, 
от 4 континента. Церемонията по награждаването 
се състоя на 7 октомври във Виена, където ЕКОПАК 
България получи престижната награда.
Само от началото на годината проектът спечели 
и следните престижни национални и международни 
награди в конкуренция със стотици проекти:

Първо място в категория „Зелени комуникации и 
градска среда” PR Priz 2013;
Втора награда в категория „Устойчиво разви-
тие“, Bright Awards 2013;
Финалист, International PR Association, Golden 
Awards 2013.



	

Госпожо Фандъкова кога и как 
решихте София да кандидат-

ства за Европейска столица на 
културата 2019?

Участието в надпреварата Евро-
пейска столица на културата не 
е политически проект, а чисто 
гражданска кауза. Всички градове, 
които вземат участие на практи-
ка печелят, защото в процеса на 
подготовка, както и в процеса на 
кандидатстване имат възмож-
ността да представят своите 
творци и постижения , да изгра-
дят нова културна инфраструк-
тура, както и да създадат нови 
продукти. Още като заместник-
кмет преди около 7 години започ-
нах активна работа за реализира-
не на проекта. Столицата на Бъл-
гария е културно средище и място 
за създаване на високо стойност-
ни културни творби. Участието 
ще помогне на нашите творци да 
представят пред Европа своите 
постижения, а на столичната пуб-
лика да се запознае с образци на 
културата и изкуството от други 
европейски държави. Ще припомня 
само, че благодарение на доброто 
ни сътрудничество с италиански-
те градове столичани и гостите 
на София вече успяха да видят 
както образци на мозайките от 
Равена, така също и оригинална 
картина на Рафаело. Включването 
на столичани в процеса по издига-
не на кандидатурата през всички-
те тeзи години беше много важно. 
Нашият проект отразява идеите 
на хората. 

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА, КМЕТ НА ГОДИНАТА 2013

ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА

Според Вас каква е ролята за опаз-
ването на околната среда и чисто-
тата и как те биха допринесли за 
спечелването  на това отличие?

Безспорно поддържането на чис-
тотата, а вече и отношението 
към околната среда, са част от 
културата на едно общество. 
Столичната община има много и 
различни приоритети, свързани с 
изграждане на метрото, завода 
за оползотворяване на отпадъци 
и развитие на транспорта, обра-
зованието, културата. Във всеки 
проект търсим и екологичното из-
мерение. При всеки ремонт на бу-
левард съм поискала да се изграж-
дат и велоалеи, развиваме елек-
тротранспорта и метрото, които 
са най-екологичния транспорт. 
Поетапно въвеждаме мерки за 
енергийна ефективност във всич-
ки сгради на Столичната община. 
В 95 процента от общинските 
детски градини и училища са вне-
дрени изцяло или частично мерки 
за енергийна ефективност. Всички 
нови детски градини отговарят на 
най-новите стандарти. Вече има-
ме изградена една „зелена” детска 
градина в район Кремиковци и за-
почнахме изграждането на други 
две в Герман и в Кумарица. Имаме 
над 130 подготвени проекта за 
следващия програмен период, но 
един от най-важните е осигуря-
ване на финансиране на саниране 
на панелните сгради. Ето защо 
настоявам пред правителството 
да бъде отворена специална мяр-
ка за София, с която да помогнем 
финансово на столичани да обно-
вят домовете си и да ги направят 
енергийно ефективни. 
Всички сме свидетели, че през по-
следните години столицата ни 
става все по-красива и зелена, как-
ви нови инициативи предвиждате в 
краткосрочен и средносрочен плaн в 
тази сфера?

Радва ме фактът, че столичани за-
белязват нашите усилия да направим  
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София все по-красив и цветен 
град. През пролетта на тази го-
дина отворихме за посещения 
парк Врана. В момента обновява-
ме парк Баня Лозенец, като изцяло 
изграждаме нови настилки, освет-
ление, подмяна на растителнос-
тта и парковото обзавеждане. 
През следващата година ще обно-
вим входа на Борисовата градина, 
градинката при Докторски памет-
ник и парка в Студентски град. 
Очаквам до края на тази година 
да бъде изградено осветлението 
при централния вход на Северния 
парк , а през следващата година 
да бъде извършен основен ремонт 
на настилките.  
Как ние всички като граждани мо-
жем да допринесем за опазването 
на града чист и приветлив?

Включването на гражданите е 
много важно за успеха на всяка 
една кауза. Кампаниите по про-
летно почистване и програмата 
„Зелена София” показват, че хора-
та имат нужда от насърчаване и 
повече информация. Очаквам фир-
мите, ангажирани с разделното 
сметосъбиране, да организират 
кампании и да работят така, че 
хората да станат техни парт-
ньори. Гражданите са много отго-
ворни, обичат града си и са гото-
ви да участват в подреждането 
на София. 
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Откакто съществува печалба, съ-
ществува и мотивирана по един или 

друг начин практика тя да се преразпре-
деля и в полза на общността, с която е 
свързано нейното създаване. През 70-те 
години на 20-ти век това отплащане на 
общността, вече концептуализирано в 
„корпоративна социална отговорност“ , 
(КСО) започва да набира популярност в 
света на бизнеса и да завладява умове-
те и сърцата на новаторски настроени-
те. Днес модата на КСО вече е поотми-
нала. Но не за да остане в историята, а 
за да се превърне в масова практика, в 
нещо, което сякаш се подразбира.

КСО е един от термините за обознача-
ване на загрижеността на частния биз-
нес интерес за интереса на общността. 
Също както загрижеността (във въз-
можно най-широкия смисъл на думата) на 
общността за бизнеса чрез механизмите 
на държавната власт намира израз в кон-

ДОБРОВОЛНАTA ГРИЖА ЗА ОБЩЕСТВОТО
кретни закони, така и загрижеността 
на бизнеса се формализира в определени 
правила на поведение. Тук обаче ключо-
вата дума е „доброволно“. Намираме я и 
в дефиницията на Европейската комисия 
в нейната „Стратегия за Корпоративна 
социална отговорност за периода 2011-
2014 г.“ – „Корпоративната социална от-
говорност е концепция, при която компа-
ниите интегрират на доброволна основа 
дейността си по опазване на околната 
среда и социалните си инициативи в 
своите бизнес стратегии и във взаимо-
действие с всички заинтересовани стра-
ни. КСО е ангажиментът на бизнеса да 
допринася за устойчивото икономическо 
развитие и да гарантира връзка с работ-
ниците, техните семейства, местната 
власт и обществото като цяло с цел 
повишаване качеството на живота, кое-
то да бъде приемливо както за бизнеса, 
така и за развитието.“ 

Колко доброволен е обаче „доброволни-
ят ангажимент на бизнеса да допринася 
за устойчивото развитие“? Нека да поми-
слим – успешните КСО стратегии дават 
на една компания добра репутация и по-
добър имидж и сред клиентите, и в бизнес 
общността, и в обществото като цяло.  
Tова има редица предимства:

• Повече и по-лоялни клиенти: Възпри-
емането на една компания като социал-
но отговорна се отразява преди всичко 
на нейните продажби, благодарение 
на растящата тенденция решенията 
за покупка да се базират и на ценнос-
ти, не само на традиционните крите-
рии, като цена, качество, външен вид, 
удобство и т.н. По-ниският въглероден 
отпечатък или липсата на генно моди-
фицирани съставки например, правят 
едни продукти по-предпочитани от 
други, дори при по-висока цена.
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Eмил Георгиев, ДеКони 
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• По-лесно привличане и задържане 
на служители: Компаниите с актив-
на КСО политика са по-привлекателни 
на пазара на труда и това има преки 
финансови измерения. При тези компа-
нии разходите за набиране, наемане и 
обучение на персонал, които могат да 
са значителни, са по-ниски. От друга 
страна, по-добрата работна сила има 
решителен принос за по-доброто ця-
лостно представяне на компанията.

• По-лесен достъп до капитал: Компа-
ниите с доказана чувствителност към 
етични, социални и екологични пробле-
ми и активно поведение в решаването 
им, намират по-лесен път към финан-
сиращите институции, особено тези, 
които споделят ценностите им.

• Устойчиви бизнес партньорства: 
Добрата репутация естествено води 
и до преференциално отношение от 
страна на доставчици, дистрибутори 
и други партньори и по-дълготрайни 
бизнес отношения.

• Улеснено общуване с администра-
цията: Компаниите с принос към ре-
шаването на конкретни обществени 
проблеми често получават редица улес-
нения и административни облекчения и 
на централно и на общинско ниво.

• Повишен иновативен потенциал: 
Компаниите с по-добре подготвени и 
мотивирани служители и улеснен дос-
тъп до финансиране са сред водещите 
и на полето на иновациите.

В крайна сметка, всички ползи водят 
до едно – повишена конкурентоспо-
собност. Така, КСО като концепция 
отдавна има пряко отношение към 
създаването на печалба, не само към 
преразпределението ѝ. Както казва 
и Филип Котлър в своя „Маркетинг 
3.0. От продуктите към клиентите 
към човешкия дух“: „Филантропията 
и маркетингът на каузата печелят 
популярност през последните години. 
Обхващащо целия свят изследване, 
направено от Edelman, показва, че 85 

процента от клиентите предпочитат 
социално отговорни марки, 70 процен-
та биха платили повече за тези марки, 
а 55 процента дори ще ги препоръчат 
на своите семейства и приятели. Ком-
паниите знаят този факт. Те все пове-
че признават, че техните служители, 
потребители и обществото като цяло 
изграждат мнението си за една компа-
ния не само въз основа на качеството 
на продуктите и услугите ѝ, но също 
и въз основа на степента на нейната 
социална отговорност.“

В този смисъл КСО е доброволна до-
толкова, доколкото доброволно е и пра-
венето на печалба. Така, пред един ам-
бициозен мениджмънт не би трябвало 
да стои въпросът дали доброволно да 
интегрира в дейността на компанията 
стратегия за корпоративна социална 
отговорност. Тя е просто задължител-
на. Ако те не го знаят, конкурентите 
им със сигурност го знаят.

	
ЕКОПАК – СТРАТЕГИЧЕСКИ ПАРТНЬОР В КОРПОРАТИВНАТА 
СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

Вече девет години ЕКОПАК България АД изпълнява своя ангажимент 
към клиентите си и обществото. Организацията по убедителен на-

чин подкрепя тезата за необходимостта и ползата от корпоративна 
социална отговорност и ангажираността на бизнеса, доказателство за 
което е провежданата от нея политика. Добавената стойност, която 
ЕКОПАК предоставя на клиентите си, е постоянният стремеж към усъ-
вършенстване на съществуващите и създаване на нови услуги.

Над 1200 компании се довериха на професионализма на екипа и ползват следните безплатни услуги: 

Събиране и извозване на отпадъци от опаковки от площадки на клиенти:
- Безвъзмездно предоставяне на различни типове контейнери в зависимост от генерираните количества;
- Изкупуване на събраните материали на конкурентни цени;
- Транспортиране и предаване за рециклиране на материалите на краен преработвател.

Подпомагане на клиентите при изпълнение на законовите изисквания:
- Безплатни консултации и проверка на отчетността на опаковките;
- Периодични семинари на актуални теми, свързани с нормативната база в сферата на опаковките;
- Получаване на актуална информация чрез периодични печатни и електронни издания.

Подкрепа и активно включване в изпълнението на КСО стратегиите на клиентите като:
- Съдейства за изграждане на система за разделно събиране в офиса;
- Предоставя информационни материали за разделното събиране и провежда обучение на служителите;
- Организира разделно събиране при еко инициативи и събития;
- Спестява ресурси при използване на Екопак он-лайн и е-фактура;
- Издава сертификати за спестени природни ресурси и CO2 отпечатък.



Събирай разделно с

Драган Райкович, Директор „Околна среда“ 
Тетра Пак Югоизточна Европа

Какво мислите за пилотния проект на 
ЕКОПАК за събиране и рециклиране на 
картонени кутии за течности?
Тетра Пак е с дългосрочен фокус върху 
опазване на околната среда. Поставяме си 
много амбициозни цели в три ключови об-
ласти – отпечатък върху околната среда, 
устойчиви продукти и рециклиране. Тетра 
Пак Югоизточна Европа полага много уси-
лия да информира обществото и да повиши 
нивото на рециклиране в района. По тази 
причина пилотният проект с ЕКОПАК за съ-
биране и рециклиране на картонени кутии 
за течности е една чудесна възможност да 
обединим усилия в България. Благодарение 
на изключително професионалния подход 
на ЕКОПАК при разработването на проек-
та, предвидените дейности ще увеличат 
количеството на събраните и рециклирани 
картонени кутии. Същевременно ще обра-
зоват и информират българската общест-
веност за стойността и качеството на 
рециклираните материали, които благо-
дарение на уникалните си характеристики 
се превръщат отново в ценни суровини. 
Още от самото начало проектът изглежда 

ЕКОПАК СТАРТИРА ПИЛОТЕН ПРОЕКТ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ НА 
КАРТОНЕНИ ОПАКОВКИ ЗА ТЕЧНОСТИ
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многообещаващ. Убеден съм, че ни очакват 
дори още по-добри крайни резултати.
Как Тетра Пак ще подкрепи този про-
ект в България?
Взехме решение Тетра Пак Югоизточна 
Европа да участва в проекта, когато от-
крихме в лицето на ЕКОПАК силен парт-
ньор, който разполага с изградена мрежа 
за събиране на отпадъци и рециклиране. 
Имайки предвид, че оперативно ЕКОПАК е 
на необходимото високо ниво и не се нуж-
дае от подкрепа, ние виждаме участието 
си по-скоро в комуникацията с потребите-
лите и всички, свързани с този процес. Това 
означава, че ще инвестираме и участваме 
в разработването на комуникационни ма-
териали с фокус върху събирането на кар-
тонени опаковки за течности. 
Какви са добрите практики в тази об-
ласт в Европа?
Всъщност, ние имаме брилянтни резулта-
ти в някои от европейските страни, които 
са с най-високи показатели в света за ре-
циклиране на използвани картонени опаков-
ки за течности, като Германия и Белгия. За 
съжаление, страните от Югоизточна Ев-
ропа са далече от тези нива и ние сме на-
пълно наясно, че това е дълъг и труден про-
цес, защото трябва да се променят нагла-
сите и съзнанието на хората, да се осигури 
подкрепата на държавата и общините, на 
общинските и частни фирми за събиране на 
отпадъци, както и на всички други, въвле-
чени в процеса. От друга страна, доказано 
е, че хората могат да бъдат силно заинте-
ресувани от опазването на околната среда 
и с готовност да се включат в дейности, 
свързани с разделното събиране, ако им се 
предложат лесни и прости решения, както 
и ако видят резултатите на всекидневни-
те си усилия. Един от най-добрите примери 
е Словения, която има добре функциони-
раща и устойчива система за разделяне, 
събиране и рециклиране на отпадъците, с 
ниво на рециклиране на използвани карто-
нени опаковки за течности от над 35%.

Каква е стратегията на Тетра Пак 
за разрастване на събирането и ре-
циклирането на картонени опаковки 
за течности в световен мащаб? 
Достигането на целите ни в световен ма-
щаб изисква комбинация от инфраструк-
тура и финансови ресурси и се опира на 
сътрудничеството между бизнеса, пра-
вителството и потребителите. Въпреки 
че си партнираме с организации за оползо-
творяване на отпадъци в много европейски 
страни, ние си даваме сметка, че всеки 
случай изисква различно решение и затова 
в Тетра Пак сме възприели подход, който 
се базира на специфичната нужда. Част от 
нашата работа е да помагаме за налагане-
то на устойчив бизнес модел за събиране и 
рециклиране на отпадъци и затова често 
подкрепяме с инфраструктура изпълнение-
то на програми за събиране и рециклиране 
там, където рециклирането на картонени 
опаковки за течности все още не е развито. 

Тетра Пак е све-
товен лидер в 
обработката на 
храни и предла-
гането на опако-
въчни решения. 

Само през 2012 г. са продадени повече от 
173 милиарда опаковки  в над 170 страни по 
света. 42-та завода на Тетра Пак осигуря-
ват работа на над 20000 души.
Опаковките на Тетра Пак имат голям при-
нос за околната среда: Около 75% от опа-
ковъчния материал идва от възобновяеми 
източници, а използваните опаковки за на-
питки могат изцяло да бъдат рециклирани. 
Освен това, формата на опаковките, със-
тавът на материала и ниското им тегло, 
както и ефективността на транспорта, 
системите за съхранение и дистрибуция, 
допринасят за по-ниското цялостно влия-
ние на CO2 в сравнение с други алтерна-
тивни опаковъчни решения.

Картонените опаковки за течности 
(от мляко, сокове и др.) както и 

досега, се събират в сините контей-
нери, заедно с хартията и картона. 
След като постъпят на сепарираща 
площадка, те се отделят и бали-
рат. Практиката в нашата страна 

е, след това да 
се предават за 
оползотворяване 
чрез изгаряне. 
За първи път в 
България ЕКОПАК 
ще предава събра-

ните картонени опаковки от течности 
за рециклиране и с това още веднъж 
доказва загрижеността си към окол-
ната среда и усилията, които пола-
га, за да се достигнат европейските 
стандарти в областта на рецикли-
рането и оползотворяването на от-

падъци от опаковки. Рециклирането 
ще се извършва в специализиран 
завод в Белград.
С помощта на Тетра Пак и подкрепа-
та на голяма част от производителите, 
които използват тези опаковки, в края 
на октомври ще стартира информа-
ционна кампания, която ще мотивира 
гражданите да ги изхвърлят в сините 
контейнери. Успехът на проекта до го-
ляма степен зависи от обществената 
подкрепа и участието на населението 
в градовете София, Пловдив и Бургас, 
където ще се проведе пилотно.



	

ИНТЕРВЮ С МИЛЕН АТАНАСОВ
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Милен Атанасов е един от ав-
торите на рубриката „Зелена 

светлина”, която от две години на-
бира скорост и почитатели от ек-
рана на БНТ. Кратките телевизион-
ни издания, излъчвани от понедел-
ник до петък, са посветени на окол-
ната среда, зелените технологии 
и устойчивото развитие. „Зелена 
светлина” не бяга от проблемите, 
но предпочита да търси и показва 

ОТПАДЪЦИТЕ   − ДА ИМ ПОЗВОЛИМ ДА НИ ЗАТРУПАТ ИЛИ 
ДА ГИ ВКАРАМЕ В ИНТЕЛИГЕНТЕН КРЪГОВРАТ?

решения. С Милен разговаряме за 
отпадъците, рециклирането и но-
вите кръговрати на ежедневието.
Къде се вписва „Зелена светлина” в 
българския медиен пейзаж?
Убеден съм, че медиите в България 
са длъжници на публиката заради 
пропуснатите възможности. Тези 
възможности се намират отвъд 
скандалите и фалшивите сензации. 
„Зелена светлина” ги търси именно 
там. Рубриката дава предимство 
на многобройните начини, които 
позволяват да пренаредим ежедне-
вието си така, че хем да ни е по-чис-
то, хем да ни е по-удобно, хем приро-
дата да остане непокътната, за да 
й се радват и хората след нас. 
Зелените проекти и инвестиции 
гледат изключително към бъдеще-
то. Но какво е настоящето, в кое-
то живеем?
Живеем в интересни времена. Зали-
ваме ежедневието си с остатъци 
от храна, с хартия, желязо, бензи-
нов и дизелов пушек. Някой беше ка-
зал, че вече няма нужда да дълбаем 
под земята. Всичко е извадено на 
повърхността. Остава да решим 
как да използваме натрупания ма-
териал. Да му позволим да ни за-

трупа или да го вкараме в интели-
гентен кръговрат. Рециклирането, 
зелените технологии, енергията 
от слънце, вятър и вода – всичко 
това съществува и ни дава въз-
можност да избираме. Шансът ни е 
огромен. Отговорността също. 
Смятате ли, че компаниите започ-
ват да се съобразяват истински с 
тази отговорност?
Корпоративната социална отго-
ворност е само част от вярното 
решение. Отговорност за по-чис-
тото настояще и бъдеще носят и 
бизнесът, и науката, и политици-
те, и хората. Намерят ли точната 
спойка между тях, медиите могат 
да бъдат спокойни, че са си свър-
шили работата. Обществото има 
нужда от съвременни герои и вдъх-
новяващи истории. Като разказите 
за канадеца Том Сзаки, който умее 
да превръща всеки отпадък в сто-
ка, за лодкаря Роберто да Силва, 
който всеки ден лови пластмасови 
бутилки по бразилската река Тие-
те или за индиеца Джадав Пайенг, 
който сам създаде гора на пусти-
нен остров. Такива хора търси на-
шата „Зелена светлина”. По света 
и у нас.

Тайвански учени откриха ефикасен метод старите компакт дискове (CD) да се из-
ползват за пречистване на замърсени води. Върху повърхността на дисковете се 

нанася свръхтънък слой цинков оксид. При въртенето им водата преминава през ми-
кроскопични каналчета, които пропускат ултравиолетови лъчи. В резултат замърси-
телите се разграждат за кратко време.

Един човек, една камера, едно сметище в Южна Франция. Режисьорът Мартин Еспозито 
живее 14 месеца сред купчини отпадъци, за да създаде документалния филм „SuperTrash”. 
Лентата разкрива неприятни и зле прикрити истини за справянето с отпадъците.

Над един милиард тона храна се изхвърлят годишно по света. Финансовото измере-
ние на загубата е 750 милиарда долара или 565 милиарда евро. 870 милиона души по 
света гладуват всеки ден.

Всяка секунда в Европа се рециклират по 793 броя бутилки и стъклени съдове.

4 процента от пастата за зъби винаги остават в тубичките. Всяка година това 
води до загуби от 70 000 тона паста за зъби в световен мащаб.

ЛЮБОПИТНИ ФАКТИ



В рамките на своите информационно-образо-
вателни програми, ЕКОПАК продължава да 

обръща специално внимание на децата. Подобно 
събитие беше детският празник „Стара хартия 
за нова книга“, което се състоя на 15 септември 
2013 г. на столичния бул. „Витоша“. Инициатива-
та бе организирана от книжен център „Гринуич“, 
ЕКОПАК България АД и Столична община и осъ-
ществена с активното партньорство на БТВ 
Медиа Груп, издателство „Ентусиаст“, „Книго-
мания“ и кампанията „Забавното лятно четене“.

На всички деца, които дойдоха с придружител 
и предадоха по 5 кг хартия, бе дадена възмож-
ност да изберат една от хилядите детски 
книжки, осигурени за събитието.

Целта на инициативата беше да покаже на деца-
та, а и на техните родители, колко е важно раз-
делното събиране на отпадъци за опазването на 
природата и да стимулира интереса им към кни-
гите и четенето. Кметът на Столична община 

Поредното шесто издание на инициати-
вата „Моят зелен град” събра на 29 сеп-

тември 2013 г. над 2 000 доброволци. Всички 
те дадоха своя принос за облагородяване и 
опазване на околната среда. Инициативата 
се организира от системата на Кока-Кола 
в България, ЕКОПАК и Българското друже-
ство за защита на птиците, в партньор-
ство с Министерството на околната среда 
и водите и Столична община. 

В най-мащабното досега издание на ини-
циативата доброволците почистиха и об-
лагородиха паркове, еко пътеки, плажове, 
спортни съоръжения и културни забележи-
телности. С общи усилия те събраха над 2 
500 чувала отпадъци, боядисаха и лакираха 
повече от 200 пейки, засадиха над 150 рас-
тения и показаха как с малко усилие всеки 
може да помогне за опазването на околна-
та среда. Както всяка година бяха органи-
зирани „класни стаи“ на открито, в които 

Йорданка Фандъкова беше патрон на събитието. 
Заедно с внука си Алекс, който е първокласник, 
също предадоха стара хартия и взеха книжка.

На специално създадените за целта пунктове, 
доброволци претегляха и събираха донесената 
хартия в осигурените от ЕКОПАК сини контей-
нери. Хартията беше транспортирана, сорти-
рана и балирана на сепариращата площадка на 
ЕКОПАК, след което предадена за рециклиране. 
По време на кампанията бяха събрани 13 тона 
стара хартия, а 2520 деца получиха нови книж-
ки. Така, благодарение на всички, които се вклю-
чиха в детския празник „Стара хартия за нова 
книга“, бяха спасени от изсичане 169 дървета.

На сцената пред книжния център под наслов „По-
чисти и прочети“ многобройните участници в съ-
битието поддържаха настроението през целия 
ден. Забавленията започнаха с интерактивното 
шоу „Вълшебният свят на Роалд Дал“, посветено 
на Световния ден на големия разказвач. Тук бяха 

и невероятният фокусник   мистър Джими   с 
магическото шоу „Вълшебните контейнери на 
ЕКОПАК“ и вокална театрална формация „Враб-
чета“ при столичен Център за работа с деца.

В специална шатра младежи от  фондация за мла-
ди хора с интелектуални затруднения „Светът 
на Мария“ показваха на децата как да изработват 
прекрасни цветя от цветна хартия.

На празника бяха обявени и резултатите от 
тазгодишната кампания на „Забавното лят-
но четене“. 

През целия ден уникалният 3D Екобус на ЕКОПАК 
беше на разположение на децата. Всички, преми-
нали интерактивното обучение в него, научиха 
защо е важно рециклирането и как всеки един от 
нас с малко усилие може да допринесе за спестя-
ване на природните ресурси.

Малчуганите участваха в много игри и виктори-
ни с въпроси, свързани както с разделното съби-
ране на отпадъци и опазване на природата, така 
и с приказните герои и техните приключения, 
за което получиха над 3000 подаръка и награди 
от организаторите и партньорите. Празникът 
завърши с подарък от официалния медиен парт-
ньор на инициативата, телевизия bTV - концерт 
на любимите лица от „Гласът на България“ Гита 
Петкова, Нина Илиева, Николина Атанасова, 
Христо Младенов и Пламен Борисов.

Инициативата „Стара хартия за нова книга“, ко-
ято организаторите се надяват да превърнат в 
традиция, е в подкрепа на кандидатурата на Со-
фия за „Европейска столица на културата 2019“.

над 1 000 малки и пораснали любители на 
природата научиха повече за ползите от 
разделното събиране на отпадъци, водата, 
биоразнообразието и получиха полезни съ-
вети как да опазват околната среда чиста 
през цялата година.

В София „Моят зелен град” се проведе в Се-
верния парк, където еко ентусиастите по-
чистиха зелените площи на парка, както и 
р. Какач, боядисаха пейки и засадиха цветя. 
Рамо до рамо с тях се включиха любимците 
на българската публика Део и Александър 
Кадиев. 

Жителите на община Костинброд боядиса-
ха оградата на стадион „Белица“ и така го 
направиха по-приветлив и удобен за спорт-
ни дейности. 

Граждани и гости на Банкя почистиха еко 
алеята „Пътека на здравето“, както и 
знаковия „Вазов дъб“. Въпреки дъждовно-

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

0 800 1 5253
Безплатно от цялата страна
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ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ ПРОДЪЛЖАВА С РАЗНООБРАЗНИ 
ИНИЦИАТИВИ, НАСОЧЕНИ КЪМ ДЕЦАТА 
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то време, за първи път в инициативата се 
включиха доброволци в Бургас, Варна, Вели-
ко Търново, Велинград, Габрово, Пазарджик, 
Плевен, Пловдив, Силистра, Сливен, Смолян, 
Стара Загора, Търговище, Хасково и почис-
тиха паркове, велоалеи, детски площадки, 
реки и езера.


