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ЕКОПАК е един от  двигателите на 
кръговата икономика в България и на 

Балканите. Дванадесет години подред от-
стояваме лидерската си позиция, следвай-
ки  своята стратегията и бизнес модел, в 
които централно място заема мащабната 
ни инвестиционна програма. 
Благодарение на нашите инвестиции, днес 
близо 3 милиона души и хиляди компании имат 
на свое разположение  най-голямата, най-
развитата, най-съвременната и най-добре 
обслужваната система за разделно събиране 
на отпадъци от опаковки в страната. 
Над 15 000 контейнера и 16 сепариращи ин-
сталации, създадени и поддържани с наши 
средства, дават всяка година на българска-
та икономика близо 100 хиляди тона високо-
качествени суровини и пестят значителни 
количества енергия, вода и редица други 
ценни природни ресурси. А това означава и 
по-чиста околна и градска среда, и в крайна 
сметка, по-високо качество на живот и за 
нас, и за нашите деца.
Затова и занапред със своите зелени инвес-
тиции в полза на обществото и природата 
ЕКОПАК ще продължи да гарантира право-
то на милиони българи да бъдат отговорни 
жители на планетата.

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

КампанИята „стаРа хаРтИя за нова КнИга“ 
възнагРаДИ усИлИята на Децата И технИте РоДИтелИ

убеДИ ме Да събИРам РазДелно –
тИпологИя на мотИвацИята на потРебИтелИте

Мотивирането на домакинствата в Бъл-
гария да събират разделно отпадъците 

си е трудна работа. Често срещани са ко-
ментари като „Няма смисъл“, „Ама те вди-
гат контейнерите заедно“,  „Контейнерите 
са далеч от дома…“.  И все пак,  не е по-труд-
но от където и да е в Европа. Резултатът 
определено зависи от това доколко добре 
познаваме мотивацията на хората да се 
включат или не в този процес. Можем да гру-
пираме тези мотиви в четири основни групи.
Социално-кулТурни – сред тях основ-
ни, и на практика най-популярни, са  опаз-
ването на природата и  чистотата на 
градската среда.  „Така се прави в Европа“ 
е също силен аргумент.
икономичеСки – рециклирането създава 
стойност, като пести енергия, вода и най-
различни суровини и има пряк положителен 
ефект върху икономиката, включително с 
новите работни места в системата за опол-
зотворяване. За много хора това е разбира-
емо и важно. Друг елемент е финансовото 
участие на потребителя – в цената на опа-
кования продукт е включена таксата, която 

компанията плаща за оползотворяване на 
опаковката му. Всъщност ние вече сме си 
платили и не-разделното събиране на прак-
тика е изхвърляне на пари на сметището.
админиСТраТивни – в много страни не-
спазването на установения ред за разделно 
събиране води до различни наказания и глоби. В 
България все още няма такава практика.
ТехничеСки – те са свързани с близостта 
и удобството за ползване на контейнерите 
и начина по който се обслужват.  Изследвани-
ята на потребителските нагласи регистри-
рат твърдения, че цветните контейнери по-
някога се събират заедно със сивите, но това 
са необосновани съмнения в ефективността 
на системата за разделно събиране, които 
трябва аргументирано да се разсейват.
В подготовката на всяка информационно-
образователна кампания трябва добре да 
се прецени на кои мотиви да се заложи, за да 
може тя да повлияе върху поведението на 
потребителите и да помогне разделното 
събиране да се превърне в масова практика 
с реална полза за обществото и природата.

С началото на учебната година за 
четвърти пореден път се проведе 

кампания „Стара хартия за нова книга“, 
която от миналата година излезе извън 
рамките на София и вече е национална. 
Премина през градовете Хасково, Со-
фия, Варна и Русе. Под надслов „Почисти 
и прочети“ децата имаха възможност да 
научат повече за рециклирането, да раз-
берат как да пазят природата и да съби-
рат разделно отпадъците. Всяко дете, 
което заедно с възрастен придружител 
предаде поне 5 кг стара хартия за ре-
циклиране, получи нова детска книга по 
избор и незабравим детски празник. Кук-
лено шоу „Приказка за юначета с праз-
ни тумбачета: Хартояд, Пластоядка и 
Стъклояд в парка“, забавни викторини и 
много подаръци и приятни изненади за-
радваха децата и техните родители. 
Кампанията през 2016 г. отчете отлични 
резултати – в акцията се включиха бли-
зо 8 хил. деца, които предадоха 40 тона 
хартия, спасиха от отсичане 520 дърве-
та и получиха над 10 хил. нови книги.
За първи път тази година ЕКОПАК освен 
образователния елемент за ползите за 
околната среда и качеството на живот, 
добави и индивидуално възнаграждение 
за положените усилия на участниците. 
Със средствата получени от рецикли-
рането на събраната хартия специално 
за кампанията бе издадена детската 

книжка „Ти можеш да спасиш планета-
та“, която бе подарък за най-активните, 
донесли повече от 5 кг. хартия. Така бе 
акцентирано върху видим и реален резул-
тат от рециклирнето на хартията и за 
пореден път бе показано, че от раздел-
ното събиране има смисъл, и то огромен. 
Във Варна, събраните средства пък бяха 
дарени под формата на нови книги на 
библиотеката на първия социален про-
ект в града „Социалната чайна“. Елемен-
тът на благотворителност и добавена 
стойност към усилията на съграждани-
те получи изключително високи оценки 
сред жителите, медиите и общинската 
управа на морската ни столица.



 

ИвелИна васИлева,
мИнИстъР на оКолната сРеДа И воДИте

работи ли СрСоо в България? как-
ви са резултатите на национал-

но ниво?
Системите за разделно събиране на 
отпадъци от опаковки в България ра-
ботят и през последните години подо-
бряват резултатите. Трябва да от-
бележим, че в абсолютни стойности, 
както пуснатите на пазара опаковки, 
така и рециклираните количества от-
падъци от опаковки в страната нара-
стват. За последния тригодишен пе-
риод  се наблюдава нарастване с близо 
16 000 тона на рециклираните отпадъ-
ци от опаковки. Заложената европей-
ска цел по рециклиране на опаковки е 
от минимум 55%, като България през 
последните години постига не по-мал-
ко от 62% на година.  
Резултатите по отношение на коли-
чествата отпадъци от опаковки, кои-
то се рециклират общо на национално 
ниво, са сравними с голяма част от 
останалите държави-членки. В срав-
нителен план през 2013 г. – последна-
та, за която Евростат разполага с 
данни от всички държави – България 
е постигнала 65,7% рециклиране при 
среден резултат за ЕС от 65,3%. 
Въпреки това трябва да бъдем реали-
сти и да признаем, че ефективност-
та на тези системи по отношение 
на самото участие на гражданите в 
разделното събиране на отпадъци, 
трябва да се повиши и в този аспект 
сме все още далеч от оптималните ре-
зултати, които искаме да постигнем.
Различните резултати в разделното 
събиране на местно ниво при сравними 
общини и населени места, потвържда-
ват ролята на местната власт и на 
активната комуникация с гражданите 
по отношение на мотивацията и пол-
зите за околната среда.
Защо технологичните инвестиции 
като тази за сортираща инсталация 
на отпадъци от стъклени опаковки по 
цвят са важни и толкова необходими?
Технологичните инвестиции, като тази 
конкретно, имат значителна роля за 
подобряване както на количествата 
на рециклирано стъкло, така и на ка-
чеството на рециклируемите суро-
вини.  Това от своя страна създава 
повече възможности за производ-
ството на по-качествени рециклирани 
продукти в българските предприятия. 
Не на последно място, подобни инста-
лации ще доведат и до обезпечаване 
на постигането на по-високи цели по 

рециклиране в рамките на обсъждания 
в момента на ниво ЕС, законодателен 
пакет "Кръгова икономика".
как виждате бъдещето на разделно-
то събиране след като бъде приет па-
кетът от мерки „кръгова икономика“ 
за постигане на „нулеви отпадъци“?
Неминуемо новият законодателен пакет 
ще доведе до определено повишаване на 
целите по рециклиране и изискванията 
към системите за разделно събиране.
В по-конкретен план, обхватът на 
системите за РСО ще следва да се 
разширява и да осигури още повече 
възможности и достъпност за гражда-
ните. Следва и ролята на общините да 
се засилва в посока синхронизиране на 
всички аспекти на управлението на от-
падъците на местно и регионално ниво, 
за да се намали депонирането на отпа-
дъците и да се увеличи рециклирането 
като цяло на национално равнище.
къде е ролята на моСв?
Ролята на МОСВ се изразява на първо 
място в определяне на цялостната 
рамка по управление на отпадъците 
на национално равнище, така че да се 
осигури изпълнение на националните 
и европейски цели по постигане на ця-
лостната политика в областта. В този 
аспект, освен полагането на рамката, 
е и контролната функция на министер-
ството – по отношение на спазването 
на законодателството по отпадъци, 
осигуряването на необходимата ин-
фраструктура от системи и съоръже-
ния които гарантират опазването на 
околната среда и здравето на хората и 
носят екологични ползи за обществото. 
Що се касае до транспонирането на ев-
ропейското законодателство, МОСВ 
ще търси възможности за най-ефек-
тивно прилагане на бъдещите изисква-
ния, които се залагат в пакета „Кръ-
гова икономика“, така че да осигури 
нормативната база за разширяване на 
системите за разделно събиране и по-
добряване на тяхната ефективност.
Едновременно с това се подобрява от-
четността и контролът върху дейност-
ите по събиране и третиране на отпа-
дъците, а през последните години, при 
разработване на нормативната уредба 
се търсят непрекъснато възможности 
за облекчаване на бизнеса, което да сти-
мулира частните инвестиции. 
По отношение на осигуряването на 
средства за изграждане и разширяване 
на регионалните системи за управление 

на отпадъци, МОСВ програмира и подпо-
мага общините чрез Оперативна про-
грама „Околна среда“(ОПОС) в синхрон с 
поставените национални политики.
През първия програмен период бяха из-
градени 19 модерни Регионални системи 
за управление на отпадъците, които 
обслужват 74 общини с повече от 3,5 
млн. граждани. Новите съоръжения га-
рантират опазване на почвите, водите 
и въздуха и в този смисъл това са ин-
вестиции в здравето на хората. В 12 от 
тези системи има инсталации за ком-
постиране на зелени отпадъци. Те про-
извеждат компост за поддържане на 
зелените площи, а в Завода за отпадъци 
на София се произвеждат и екопелети. 
В сегашния програмен период сред-
ствата ще бъдат насочени за над-
граждане на съществуващите систе-
ми. Наскоро беше обявена процедура за 
инсталации за компостиране и предва-
рително третиране, по която могат 
да кандидатстват 118 общини от 26 
Регионални сдружения за управление 
на отпадъците. Очаква се проектите 
да допринесат за намаляване на депо-
нираните битови отпадъци  с 12,27%  
спрямо нивата от 2012 г. 
До края на 2016 г. ще бъде открита още 
една процедура, която е насочена също 
към общините и е за проектиране и из-
граждане на анаеробни инсталации за 
разделно събрани биоразградими отпа-
дъци. Тук са предвидени 122 млн. лв. 
Целта на тези процедури е да се на-
мали количеството на депонираните 
отпадъци чрез рециклирането и опол-
зотворяването им.



РазРастване на ИнвестИцИИте с цел по-ефеКтИвно 
упРавленИе И по-вИсоКИ РезултатИ на сИстемИте за 
РазДелно събИРане

През 2016 г. ЕКОПАК България разши-
ри своята инвестиционна програма 

за обновяване и модернизиране на из-
градената инфраструктура за раздел-
но събиране на отпадъци от опаковки.

Най-мащабната инвестиция за послед-
ните 4 години е в модернизиране на 
сортиращата инсталация за отпадъ-
ци от стъклени опаковки. Над 2,5 млн. 
лв. ЕКОПАК инвестира в първата у нас 
инсталация за сортиране на стъклени 
отпадъци от опаковки по цвят. Инста-
лацията в с. Равно поле има капацитет 
да сортира половината от пуснатите 
на българския пазар стъклени опаковки. 

Стъклото е най-трудният за рецикли-
ране материал, защото само 0.25 г за-
мърсители (керамика, метал, камъни и 
др.) на 1 т отпадъци от стъклени опа-
ковки могат да направят суровината 
негодна за рециклиране. Досега стък-
лените отпадъци се очистваха само 
от по-големите примеси, като капачки 
и други материали. Новата инсталация 
ще превръща отпадъците в суровина с 
изключително високо качество за про-
изводство на нови бутилки и буркани за 
хранително-вкусовата промишленост. 

Нова оптична система ще позволи и 
разделянето на стъклото по цвят, 
което е от изключителна важност 
за работата на рециклиращите за-
води за стъклени опаковки. Тези за-
води произвеждат само стъклени 
опаковки – бутилки и буркани, като 
над 40 % от вложените суровини са 
от отпадъци. Те се доставят от ор-
ганизациите за оползотворяване на 

отпадъци, като ЕКОПАК България 
е най-големият доставчик. Само за 
2015 г. организацията е предала за 
рециклиране 21  673 тона отпадъци 
от стъклени опаковки. С помощта 
на тази инвестиция можем спокойно 
да гарантираме 100% достигане на 
стандартите за качество на доста-
вените за рециклиране отпадъци от 
опаковки на входа на преработвател-
ните предприятия. Към този момент 
в България няма аналог на подобна 
линия.  

Инвестираме и в по-екологичен тип 
контейнери. Подменяйки същест-
вуващия модел контейнери с тип 
„иглу“,  постигаме по-добри резул-
тати по отношение на качеството 
на отпадъка, който се събира в тях. 
Безспорен факт е, че съдържанието 
в тези съдове е добре защитено от 
атмосферното влияние и в някаква 
степен затруднява изземването му 
от клошарите. През годината под-
менихме контейнерите в градовете 
Русе, Хасково, Шумен и Перник както 
и в няколко населени места около гр. 
Дупница, на обща стойност около 
1 120 000 лв.

пРаКтИКИ

Официално откриване на сортираща инсталация на отпадъци от стъклени опаковки в с. Равно поле 
от г-н Тодор Бургуджиев, изпълнителен директор на „Екопак България“ АД, г-жа Ивелина Василева, 
министър на околната среда и водите и от г-жа Йорданка Фандъкова, кмет на Столична община.



пРаКтИКИ

В инвестиционната ни програма е 
включена и подмяната на всички изго-
рели и повредени контейнери, които в 
100% от случаите са плод на умишлени 
вандалски прояви, с които като че ли 
няма сила, която да се пребори. Сума-
та, която сме заплатили за възстано-
вяване на щетите възлиза на повече 
от 450 000 лв.

ЕКОПАК инвестира и в борбата с неза-
конното ограбване на съдържанието 
от разположените в общините кон-
тейнери за разделно събиране.  Раз-
работихме и въведохме иновативно 
решение за защита на контейнерите 
тип „иглу“. Всички монтирани през 
тази година жълти съдове, предназ-
начени за пластмасови и метални опа-
ковки, бяха оборудвани с пневматични 
ключалки. Този способ позволява от-
ключването да става чрез специализи-
ран ключ, през който се подава въздух 
под налягане, произведен от компре-
сора на обслужващия камион. Общата 
инвестиция възлиза на 125  000 лв., а 
резултатите показват почти двойно 
повече количество събрани опаковки 
от пластмаса, най-вече от PET, спря-
мо същия тип  контейнери, но без за-
ключващ механизъм.



пИлотнИ пРоеКтИ в сИстемата за РазДелно събИРане

С цел повишаване на събираемостта 
на отпадъци от опаковки в канала на 

разделното събиране бяха разработени 
няколко пилотни проекта.

раЗделно СъБиране оТ ТърговСки 
оБекТи е проект, чрез който се осъ-
ществява ежедневно обслужване с бус 
на тези обекти, с оглед събиране на ге-
нерираните от тях отпадъци от харти-
ени опаковки.

В обхвата на проекта са включени гра-
довете София, Варна, Бургас и Плевен. 
Стартиран е от началото на юни т.г. и 
се очаква до края на годината да бъдат 
събрани повече от 1 700 тона отпадъци 
от хартиени опаковки.

раЗделно СъБиране оТ HORECA 
е проект, който обхваща ежедневно 
обслужването с бус на хотели, ресто-
ранти, кафенета и други заведения за 
консумация на храни и напитки, с оглед 
събиране на генерираните отпадъци от 
стъклени, пластмасови, хартиени и ком-
позитни опаковки.

В обхвата на тази инициатива влизат 
районите Младост и Студентски в гр. 
София. Проектът започна през юли т.г. 
и се очаква до края й да бъдат събрани 
около 130 тона отпадъци като най-голе-
мият дял е на стъклото – приблизител-
но 70%. 

раЗделно СъБиране „оТ враТа на 
враТа“ е проект, при който на домакин-
ствата са раздадени индивидуални кон-
тейнери от 240 л за събиране на всички 
отпадъци от опаковки с изключение на 
тези от стъкло. Реализира се в гр. Сви-
ленград, чиято общинска управа прояви 
изключителна инициативност. И този 
проект започна през юли, като се очаква 
до края на годината от 100 домакинства 
да бъдат събрани около 7,5 тона отпа-
дъци.

увеличаване на гъСТоТаТа на раЗ-
положениТе конТейнери За раЗ-
делно СъБиране е проект, който цели 
да мотивира гражданите да изхвърлят 

отпадъците от опаковки чрез осигуря-
ване на контейнери на по-близко раз-
стояние до домовете им.

Разположени са допълнително 90 кон-
тейнера в жилищен район на гр. Бургас.

Проектът стартира през септември  и 
се очакват до края на годината да бъдат 
събрани допълнително общо около 8,2 т 
отпадъци, от които 3,4 тона хартиени, 
1,8 т пластмасови и 3 тона стъклени. 

В зависимост от отчетената ефектив-
ност на всеки един от проектите, очак-
ваме добитите отпадъци от опаковки 
от системите за разделно събиране 
през 2016 г. да се повишат с около 8%.

Грижата за природата 
е грижа за клиента

Информационна брошура на ЕКОПАК България и Общината в помощ 
на разделното събиране на отпадъци от опаковки в търговските обекти

СЪБИРАЙ РАЗДЕЛНО!

Каква е ползата от разделното събиране на отпадъците от 
опаковки?

Събирай разделно! 
Пази природата!

Пестим ценни суровини и природни ресурси
Събраните разделно отпадъци не се трупат на сметището и не 
тровят почвата и водите с десетилетия. Те се рециклират и 
превръщат в нови продукти. 

Пестим енергия
Необходима е значително по-малко енергия за производството на 
продукти от рециклирани материали, отколкото от добити от 
природата суровини.
Енергията, спестена от рециклиране на пластмасова
бутилка осигурява 25 мин. работа на един компютър.

Спасяваме природата
Колкото по-малко суровини извличаме от природата, толкова 
по-дълго запазваме чисти почвите, водите и въздуха.
Рециклирането на един тон хартия спасява 13 дървета от 
отсичане 

Намаляваме обема на сметищата
Разделно събраните отпадъци се преработват, а не отиват на 
сметищата.
Всеки тон рециклирана хартия спестява 4 куб.м място в депото 
за отпадъци

обЩество



еКопаК в соцИалнИте мРежИ – отКРИта И честна 
КомунИКацИя с яснИ И възДействаЩИ посланИя

Според модела на доминото на Макгуа-
йър, посланията на успешната кому-

никация „трябва да постигнат  пореди-
ца от ефекти от разпространението на 
съобщението до постигането на жела-
ните промени в поведението”. Социални-
те мрежи имат възможността да съче-
таят особеностите на масовите сред-
ства за комуникация и междуличностна-
та комуникация. Те печелят доверие с 
това, че страниците се управляват от 
хора, с които потребителите искат да 
разговарят и очакват да има обратна 
връзка на тяхната активност. В соци-
алните мрежи много по-лесно се споде-
лят ценности, мнения и пристрастия 
към това, което правим, които ангажи-
рат читателите много повече с нас и 
нашите цели. Споделяме общи проблеми 
и постижения и така постепенно вече 
сме в един отбор с една мисия. Можем да 
установим очакванията, интересите и 
предпочитанията на последователите. 
От друга страна новините са по-видими 
и достигат до много хора много по-бързо. 
Според Дарил фон Деникен, експерт по 
социални медии и мрежи,  „да достигне ау-
дитория от 50 млн. души отне на радио-
то 48 години, на телевизията – 13 години, 
а на интернет – само 4 години”. По данни 
на InSites Consulting в Европа има 476 ми-
лиона интернет потребители, от които 
350 милиона ползват социални мрежи.

на повече хора за ползите от разделното 
събиране и опазване на природата. Целта 
ни бе да чуем повече хора, както и те да 
ни чуят, да създадем общност с еднакви 
ценности и поведение, да мотивираме, 
като дадем смисъл на усилието да съби-
раш разделно отпадъка си, да разясним и 
обясним. 
Във Facebook играта „Има смисъл“ успя 
за четири седмици да събере 1049 ха-
ресвания, 542 споделяния и 1278 комен-
тара, индикиращи ангажираността на 
онлайн потребителите с рециклирането 
и бранда ЕКОПАК.
Facebook страницата Клуб екогерой в рам-
ките на 10 месеца с различни дейности по-
виши броя на харесалите я четири пъти и 
събра 5042 споделяния и 10278 коментара.
В YouTube 3 клипа, изработени от трима 
влогъра за техните специфични аудито-
рии, достигнаха 141 445 брой гледания и 
над 600 коментара, 90% от които са с по-
ложителен тон и одобряват разделното 
събиране и доброволческите инициативи 
за почистване.
Активното присъствие на ЕКОПАК в со-
циалните мрежи дава своите резултати. 
ЕКОПАК успява да ангажира вниманието 
на онлайн потребителите –  релевантни-
те споменавания значително нарастват 
в периода януари-септември т.г., като 
компанията започва да задава темите и 
да инициира диалог по въпросите, свърза-
ни с разделното събиране и оползотворя-
ване на отпадъци от опаковки.
Изразените в социалните медии мнения 
също видимо се променят. Отношението 
към ЕКОПАК и инициативите на компани-
ята, както и към теми, свързани със сис-
темата за разделно събиране на отпадъ-
ци и рециклиране, значително се променя, 
като негативните и неутралните мне-
ния, изразени от онлайн потребителите, 
отстъпват място на положителните.

Дигиталното пространство е ясно и 
конкретно измеримо, а онлайн анализите 
дават навременна информация относно 
ефективността на комуникацията. Со-
циалните медии могат напълно да про-
менят отношението на потребителите 
към компанията и към нейната дейност, 
както и да променят поведение. Така се 
създадоха онлайн лидерите на мнение –  
блогъри и влогъри, със стотици хиляди 
последователи, които им вярват и под-
ражават.
Тази година ЕКОПАК  за първи път реши 
да стане такъв лидер в онлайн прос-
транството, като проучи мнението на 
потребителите, анализира проблеми, 
предложения и отношение. Пое активна-
та комуникация в името на убеждаване 

дял на споменаванията 
през януари 2016 г.

екопак рециклиране + други организации

дял на споменаванията 
през септември 2016 г.

отношение на споменавания по канали през януари 2016 г.

отношение на споменавания по канали през септември 2016 г.

обЩество



еКопаК за своИте КлИентИ

Като колективна система създадена 
от задължената индустрия и работе-

ща в нейна полза, ЕКОПАК се стреми да 
е възможно най-близо до своите членове. 
Вече 12 години продължаваме посред-
ством своите усилия да създаваме доба-
вена стойност за тях, чрез подобряване 
на качеството на съществуващите ус-
луги, както и създаване на нови.

екопак осигурява услуги по събиране 
и извозване на отпадъци от опаковки 
от площадки на клиенти:

•	 Безвъзмездно	 предоставя	 различни	
типове контейнери в зависимост от 
генерираните количества;

•	 Изкупува събраните материали на кон-
курентни цени;

•	 Транспортира и предава за рециклиране 
материалите на краен преработвател.

екопак подпомага своите клиенти 
при изпълнение на законовите изисква-
ния със следните услуги:

•	 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 регулярни печатни и електронни 
издания;

•	 Специализирани печатни ръководства 
и он-лайн секции на тема опаковки. екопак подкрепя изпълнението на 

програмата за корпоративна социал-
на отговорност на своите клиенти, 
като:

•	 Съдейства за изграждане на система 
за разделно събиране в офиса;

•	 Предоставя информационни материа-
ли за разделното събиране и провежда 
обучение на служителите;

•	 Предоставя информационни постери 
за вътрешна комуникация „Системата 
работи благодарение на Вас“, предназ-
начени за служителите на фирмата;

•	 Организира разделно събиране при еко-
инициативи и събития;

•	 Спестява ресурси при използване на 
ЕКОПАК он-лайн и е-фактура;

•	 Издава сертификати за спестени при-
родни ресурси, включително CO2 отпе-
чатък, изчислен по методология на BIO 
by Deloitte, част от Делойт Туш Томацу 
Лимитед.

Ежегодно ЕКОПАК провежда проучване 
за удовлетвореността на своите члено-
ве, като резултатите се анализират и 
се изготвя план за действие за подобря-
ване на резултатите.

Водена от желанието да предлага ка-
чество на услугите съответстващо на 
най-високите международни стандарти, 
през 2012 г. ЕКОПАК стана единствена-
та организация за оползотворяване в 
България, въвела интегрирани системи 
за управление на качеството БДС EN ISO 
9001:2008 и по отношение на околната 
среда БДС EN ISO 14001:2005 (сертифи-
циращ орган ТЮФ Рейнланд). През 2013 г. 
ЕКОПАК премина успешно Етичен одит 
за отговорно развитие (сертифициращ 
орган SGS).


