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Тодор Бургуджиев
Изпълнителен директор на „ЕКОПАК България“ АД 

Разделното събиране става все по-попу-
лярно в България и това е неизбежно. 

Все повече хора осъзнават, че трупането на 
отпадъци на сметището е трупане на про-
блеми, които поколения напред ще трябва да 
решават, че опазването на околната среда 
не е натрапчива идея на шепа екоактивисти, 
а необходимост, която дълбоко засяга живо-
та на всеки един от нас и че е недопустимо, 
особено в трудни за икономиката времена, 
да се пилеят с лека ръка ценни ресурси.

Разделното събиране обаче, както всяко по-
лезно нещо, изисква усилия. То не се случва 
от само себе си и това е една от най-важни-
те ни мисии – да убедим хората да направят 
тази допълнителна крачка, това екстра 
усилие, което ще превърне добрите им на-
мерения в реална полза за обществото и 
природата. 

В България системата за разделно събиране 
не е перфектна. Ние и нашите партньори 
ежедневно работим за нейното развитие. Тя 
дава възможност на абсолютно всеки, който 
иска, да се включи в нея. Ето това трябва 
да бъде много добре разбрано – системата 
за разделно събиране е огромна обществена 
инвестиция, която работи в полза на всич-
ки, и затова всички ние трябва не само да 
участваме, но и да я пазим от вандализъм и 
ограбване. Само така добрите ни зелени на-
мерения ще добият реален смисъл.

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

ПРоУЧваНЕ На УДовлЕтвоРЕНостта На ЧлЕНовЕтЕ  
На ЕкоПак БългаРия

С цел да отговори на най-високите очаквания и нуждите на членове си, вече 5 години ЕКОПАК Бъл-
гария АД прави онлайн проучване на удовлетвореността им. Получените отговори се анализи-

рат в детайли и в зависимост от получените резултати, се предприемат съответните действия.  
Представяме на Вашето внимание сравнителна таблица с част от резултатите от последните 
3 години:

Резултатите от проучването доказват, че трудът, положен от целия екип на ЕКОПАК, не оста-
ва незабелязан и нашите членове поставят много висока оценка на съвместното ни сътрудни-
чество в областта на опазването на околната среда.

Ново РъковоДство в ПоМощ На отЧитаНЕто На 
оПаковкитЕ и отПаДъцитЕ от оПаковки

Вече 11 години ЕКОПАК България АД се 
стреми да е възможно най-близо до 

своите клиенти – причината и смисълът 
за съществуване на първата и най-голя-
ма Организация за оползотворяване на 
отпадъци от опаковки в България.
И тази година ЕКОПАК продължава да 
създава добавена стойност за своите 
клиенти чрез създаване на нови услуги и 
подобряване на качеството на същест-
вуващите.
След първото ни издание в помощ на кли-
ентите - „Ръководство за опаковките“, 
получихме много положителни оценки, 
но и много допълнителни въпроси. Това 
ни накара да разработим втора част на 
помагалото – „Ръководство за организи-
ране на разделно събиране в стопански 
сгради и правилно отчитане на композит-
ни опаковки и опаковки за многократна 
употреба“. В процеса на разработването 
му екипът на ЕКОПАК си постави за цел 
да синтезира и обобщи най-актуалните 
дефиниции и изисквания, съдържащи се 
в Закона за управление на отпадъците, 

Наредбата за опаковките и отпадъците от 
опаковки и Наредбата за определяне на реда 
и размера за заплащане на продуктова так-
са, които касаят цитираните в заглавието 
теми. За да е функционално, нагледно и лесно 
за използване, подкрепихме помагалото с мно-
жество примери и изображения.
За основа при изработването на помагалото 
бяха използвани най-често задаваните въ-
проси, както и най-често срещаните казуси, 
възникнали при провеждане на консултации 
на клиенти. 

 

Въпрос 2013 2014 2015 
Удовлетворени ли сте от вида и качеството на предлаганите от Екопак България услуги?  

Много доволни 55% 55% 54% 
Доволни 45% 45% 46% 
Недоволни 0% 0% 0% 

Удовлетворени ли сте от съдействието и компетентността на служителите на ЕКОПАК при 
възникнали въпроси? 

Да, винаги получавам навременна и вярна 
информация 98% 99% 99% 

Да, но бих искал по-любезно отношение 1% 0% 1% 
Не 1% 1% 0% 

Получихте ли изпратения до мениджмънта във Вашата фирма годишен сертификат за 
рециклирани количества, спестени ресурси и емисии на парникови газове, изчислен на база 

декларираните от Вас опаковки?  

Да и го намирам за много полезен   43% 72% 
Да, но не проявявям интерес   14% 6% 
Не е стигнал до мен   43% 22% 

Удовлетворени ли сте от честотата на контактите си със служители на ЕКОПАК? 
Да 93% 96% 93% 
Да, но искаме повече лични срещи 6% 3% 7% 
Не 1% 1% 0% 

ЕКОПАК провежда ежегодни информационно-образователни кампании, някои от които получиха 
много награди. Смятате ли, че ЕКОПАК прави достатъчно за популяризаране  на  разделното 

събиране на отпадъците от опаковки сред населението? 

Да 90% 90% 89% 
Не 6% 6% 7% 
Препоръки: повече реклама, повече информация за 
третирането на отпадъка, обучения в училища, 
засилен контрол и увеличаване броя на системите 
за разделно събиране 

4% 4% 4% 

Полезна ли Ви е  информацията, която получавате от сайта и бюлетина  на ЕКОПАК?  
Да 87% 91% 96% 
Нe ги чета 13% 9% 4% 

Ще продължите ли да използвате услугите на ЕКОПАК?  
Да 100% 99% 100% 
Не 0% 1% 0% 
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ЕкоПак и оБщиНа МоНтаНа - 10 гоДиНи 
ЕфЕктивНо сътРУДНиЧЕство

Златко Живков
Кмет на община Монтана

Г-н Живков, поздравления за 
успешната кметска кампа-

ния! Като дългогодишен кмет 
на община Монтана, вие позна-
вате проблемите, свързани с 
околната среда и управлението 
на отпадъците в детайли. 
Проблемите с управлението на 
отпадъците следват целия про-
цес – от генерирането на боклука, 
неговото събиране, депониране и 
междинна преработка. Културата 
на гражданите определя начина на 
изхвърлянето на отпадъка – било 
то биоразградим, битов, твърд, 
зелена маса.
ЕКОПАК работи съвместно с об-
щина Монтана по изграждането 
и управлението на системата 
за разделно събиране на отпадъ-
ци от опаковки от 2005 г. Според 
вас гражданите на община Мон-
тана събират ли разделно отпа-
дъците си и кой е най-силният 
мотивиращ фактор за това?
Прави впечатление необходимост-
та все по-често да бъдат извозва-
ни тези контейнери и това гово-
ри, че хората  разделят отпадъка 
си все повече и повече, отколкото 
отпреди 10 години. Естествено, 
ние подкрепяме всички образова-
телни инициативи, насочени към 
опазването на природата, както 
на ЕКОПАК, така и на други орга-
низации. Осъзнаваме, че навиците 
на хората се променят най-труд-
но, т. е. усилията са постоянни 
и ритмични, но резултатът се 
забелязва след десетки години. 
Затова наричаме този тип обра-
зование "инвестиция в бъдещето".
Община Монтана бе първата, 
която изгради Регионално депо 
за отпадъци и пусна в експло-
атация сортираща инстала-
ция. Бихте ли разказали какъв е 
ефектът от работата на реги-
оналната система?
Монтана е една от малкото общи-
ни в страната, която е изградила 

система за управление на отпадъци-
те, обхващаща всичките етапи на 
процеса. Вече 10 години имаме раздел-
но събиране на отпадъците в цветни 
контейнери, благодарение на ЕКО-
ПАК. За другите полезни отпадъци, 
които се събират в общи контейнери, 
сме въвели сепарираща инсталация. 
Целта на сепариращата инсталация 
е отпадъкът, преди да бъде депони-
ран, да бъде подробно разгледан  и да 
бъдат разделени тези субстанции 
от отпадъка, които могат да бъдат 
повторно оползотворявани, сорти-
рани и след това да бъдат продадени 
на предприятия за рециклиране. Ос-
таналата част от отпадъка отива 
в регионалното депо. То е търговско 
дружество, което  обслужва 12 об-
щини. В момента подготвяме проект 
за компостираща инсталация, която 
също ще обслужва 12-те общини. С 
него ще кандидатстваме пред Опе-
ративна програма „Околна среда“. 
Чрез тази инсталация ще се извлича  
биомаса от отпадъка, а тя не е мал-
ко, за да се произведе екологичен тор. 
Продуктът може да бъде раздаван на 
гражданите. Въвеждането на компос-
тиращата инсталация ще доведе до 
намаляване на количеството депони-
ран отпадък и така общината ще пла-
ща по-малко отчисления за всеки тон 
депониран отпадък. Знаете, че това 
е задължителна такса, въведена от 
държавата с цел опазване на околна-
та среда. От друга страна граждани-
те ще могат да ползват тази еколо-
гична тор.
Готови ли сте да изпълните за-
ложените в ЗУО общински цели и 
каква стратегия за развитие на 
системата за управление на отпа-
дъците, в това число и отпадъците 
от опаковки, ще предприемете за в 
бъдеще?
Община Монтана е възложила поръч-
ка за разработване на актуална  про-
грама за управление на отпадъците 
в следващия период. Тя ще бъде и по-
конкретна по отношение на различни-
те мерки и действия за изпълнението 

на целите, заложени в Закона за 
управление на отпадъците 
Планираме съвсем скоро да осъ-
ществим още една мярка за обра-
тна употреба на неразградими в 
природата отпадъци. Тя ще бъде 
реализирана чрез проекта ни за 
площадка за събиране на опасни 
битови и едрогабаритни отпадъ-
ци. Той е на етап обявяване на об-
ществена поръчка за изпълнител. 
Това е едно активно екологично 
мероприятие, което ще помогне 
остатъците от бита – бои, гуми, 
латекси и всякакви неразгради-
ми самостоятелно отпадъци в 
природата, да бъдат събирани и 
подготвяни за обратна употреба, 
което в момента е много модерно 
в Европа. 



ДЕлът На съБиРащитЕ РаЗДЕлНо сЕ Повишава всяка  
иЗМиНала гоДиНа
Повторната преработка на материалите 

играе сериозна роля в световната иконо-
мика и става все по-важна с нарастващото 
потребление и ограничеността на ресурсите. 
Добрата новина е, че проблемът с ограничени-
те ресурси има своето ефективно решение в 
лицето на рециклирането. Почти всички видо-
ве отпадъци могат да бъдат рециклирани или 
оползотворени. Металите и стъклото напри-
мер могат да бъдат претопявани и рециклира-
ни до безкрайност, без да се загубят качест-
вата им. Хартията може да бъде рециклирана 
неколкократно (между 4 и 6 пъти), а най-из-
ползваните видове пластмаси, като PET (по-
лиетилен терефталат), HDPE (полиетилен 
с висока плътност) и PVC (поливинилхлорид) 
успешно се рециклират в материал за нови 
продукти. Например 56% от рециклирания 
PET се превръща във влакна за производство-
то на килими и дрехи. В същото време 29% от 
рециклираните бутилки от HDPE отиват за 
направата на нови бутилки.

Факт е, че рециклирането изисква повече 
първоначални инвестиции и усилия за разлика 
от изхвърлянето на боклука на сметища. Въ-
преки това, то е несравнимо по-изгодно. Като 
начало рециклирането намалява потребление-
то на ценни природни ресурси и в много случаи 
осигурява по-евтини производствени мате-
риали. То е и много по-екологично, защото на-
малява парниковите емисии, както и обема на 
изхвърляните на сметищата отпадъци. Води 
и до сериозна икономия на енергия. Трудно из-
меримо, но изключително важно предимство 
на рециклирането е, че то намалява значител-
но екологичните щети от добива на суровини.

Днес разделното събиране на отпадъци от до-
макинствата е смятано за най-ефективната 
стратегия за намаляване на обемите на от-
падъците и за увеличаване на рециклирането. 
Нагласите на хората се променят и стреме-
жът към екологична отговорност става неиз-
менна част от културата им. 

Доказателство за тази тенденция е и пред-
ставителното проучване, което ЕКОПАК Бъл-
гария прави за 3-та поредна година в градове-
те, в които работи, за да изследва каква част 
от населението изхвърля разделно отпадъци-
те си. Проучването се фокусира върху няколко 
основни цели:

• Да провери в каква степен различни фак-
тори мотивират/демотивират разделното 
събиране на отпадъци; 

• Да отчете различните практики, които 
изхвърлящите разделно прилагат в този 
процес;

• Да отчете какви са основните теми, 
свързани с разделното събиране на отпадъ-
ци, които вълнуват хората и по които биха 
искали да имат повече информация.

Резултатите от проучването показват, че 
делът на хората, които събират разделно 
отпадъците си, продължава да расте. През 
ноември 2015 г. 64.9% от анкетираните са по-
сочили, че го правят. За сравнение – при про-
учванията, проведени от ЕКОПАК през 2014 г. 
те са 61%, през 2013 – 48%. През 2010 г. едва 

27% от респондентите са заявили, че съби-
рат разделно отпадъците си. Тази година за 
първи път беше съставен и профил на хората, 
които събират разделно (виж Изв. 1). 

Основната мотивация за разделно събиране, 
която хората посочват, е желанието да се 
опазва природата и отпадъците да се ре-
циклират (виж Изв. 2). Това налага извода, че 
хората поставят на преден план емоциите и 
чувството за отговорност. 

Хората, които не събират разделно (35 %), 
посочват като основна причина факта, че в 
контейнерите се изхвърлят всякакви отпа-
дъци (48%). За съжаление твърде много хора 
– 28,8%, са с убеждението, че отпадъците в 
България не се рециклират.  

На въпроса “Какво би ви накарало да събира-
те разделно?” несъбиращите разделно рес-
понденти отговарят, че за тях най-важно е 
доказателството, че отпадъците наистина 
се рециклират (57,5%), че ще започнат да съ-
бират разделно, ако близо до тях има контей-
нери (53%) или ако им се намали данък смет 
(52,7%).

Анализът на отговорите на анкетираните по 
отношение на информацията, която биха ис-
кали да получат, показа, че най-много хората 
се вълнуват от това какво се случва с отпа-
дъците след рециклирането им и за какво се 
ползват – 72%, както и какви природни ресур-
си се пестят при този процес – 60,7%.

Значително повишеният дял на събиращите 
разделно е ясен индикатор, че усилията и 
инвестициите на ЕКОПАК в системи за раз-
делно събиране и преди всичко в информацион-
но-образователни кампании, дават добър ре-
зултат. Разделното събиране на отпадъци в 
общините, обслужвани от ЕКОПАК България, 
се превръща в осъзната необходимост на 
хора, които смятат, че всеки един от нас е 
отговорен за природата и устойчивото раз-
витие на обществото ни.

Профил на човека, който събира разделно отпадъците си 1 
път седмично или по-често:

1 път седмично или по -често този човек:

 
Почиства дома си – 48.3%
Участва в поддръжката на районите около дома си – 66.7%
Готви за домакинството си – 46.4%
Спортува – 54.5%
Разхожда се в парка/сред природата – 51.1%
Приема витамини и хранителни добавки – 56.4%
Участва в доброволчески кампании за почистване – 74.1%

* Резултатите са базирани на натрупване на отговорите на респондентите в дадената категория

Консумира биохрани - 59.9%

Q3. Защо събирате отпадъците си разделно?
Възможни са един или повече отговори

Практично е, намалява другите отпадъци

Считам, че разделното събиране е безсмислено …

Друго

Всички съседи/познати/приятели го правят

Изпълнявам наредба на общината, в която …

Така се намаляват  отпадъците, изхвърлени на …

Това е установена практика в Европа и мисля, …

За да се ползват материалите отново

Смятам, че така е правилно/вътрешна …

За да се рециклират

Това помага за опазване на природата

0.0%

0.0%

0.3%

4.0%

5.2%

41.6%

45.6%

55.9%

67.0%

78.7%

84.6%

Резултат от октомври 2015г.

База- 649 интервюта – 2015г. 
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Извадка 1 от изследване на 
JTN Research  ноември 2015

Извадка 2 от изследване на 
JTN Research  ноември 2015



За пореден път през тази есен ЕКОПАК 
България и Книжен център „Гринуич“, орга-

низираха набралата вече голяма популярност 
инициатива „Стара хартия за нова книга“. Тре-
тото издание се проведе в София, Пловдив и 
Русе. Навсякъде беше посрещнато с огромна 
радост. Близо 5 000 деца от трите града се 
включиха в инициативата и предадоха 26 500 
кг хартия. Партньорите на инициативата 
– издателствата „Хермес“, „Бард“, „Книго-
мания“, „Ентусиаст“, „Фют, „Егмонт“, „Труд“, 
„Дамян Яков“, „Сиела“, „Софтпрес“, „БГ книга“; 
„Албо груп“, осигуриха 6 000 книги за децата.

На празника в София по традиция бяха обяве-
ни резултатите от петата национална кам-
пания „Забавното лятно четене“. Тази година 
по инициатива на ЕКОПАК беше присъдена 
награда за есе, посветено на опазването на 
природата и околната среда. Младият творец 
Давид Мавродиев получи наградата си лично 
от г-н Бургуджиев. В този брой публикуваме 
неговото есе със съкращения. 

ЗЕЛЕН ЦВЯТ В МОЯ СВЯТ – 
ЕДНО НЕВЕРОЯТНО ЛЯТНО ПРИ-

КЛЮЧЕНИЕ
(или опит за различно мнение на 

един представител на новото по-
коление)

Не пей ми се, не смей ми се,
но днес живей ми се.
Било, каквото било.
Зелено време вече е дошло!

Кап-кап, капки падат. И не ги боли. Дали?... 
Кап-кап, локви стават. Ето, че вали. Нали?...И 
чувам тих стон…от шепа зелен хоризонт.

Поглеждам през прозореца отворен. Кесте-
нът пред него е огромен. Все така зелен. И 
сякаш се моли на мен. Да го спася, от злата 
му съдба. Животът му да продължа сега. Да 
не давам да го отсече за дърва, някой тайно 
през нощта. И през зимата да го използва за 
топлина или от него да си направи, заедно с 
други материали, някаква монтажна комби-
нация, за балконската си изолация. Май се на-
мирам в трудна ситуация. Как да помогна на 
зеленото дърво, да остане живо то? Как да 
помогна зеленият цвят да остане в моя град, 
който расте, ала остава вечно млад?

Леко надничам през прозореца. Но съзирам 
около дебелото старо дърво и купчинка раз-
пилян боклук. И се сещам, че това е най-не-
изчерпаемата суровина, която няма цена. 
Защото живеем в свят на отпадъци богат. И 
всички те могат да отопляват съвременните 
градове. В квартални центрове или областни 
централи, всеки трябва само там боклука си 
да остави. За да може от него енергия да се 
направи, която после към нашите жилища да 
се отправи. 

Представям си, че в нашия блок има такава 
мини Централа, която на апартаментите 
безплатна и чиста енергия дава. Светлината 
бързо ще се разпространява, а топлината за 
дълго в дома ще остава. По този начин боклу-
кът ни природата спасява и от контейнерите 
повече не ще се разпилява. 

Отново се взирам в прозореца отворен. От-
там ме гледа кестенът тревожен. Помахва 
нервно със своите клони, тежките си мисли 
за да прогони. С какво ли още мога в този час 
да му помогна аз? И тогава разбрах, изведнъж 
проумях, че не аз му помагам в този ден, а точ-
но той на мен. Защото ми отвори очите, за 
да прогледна през мъглите и да видя как от 
висините сам енергия си набавя от Слънцето 
и вятъра. За него те са суровина за храна, не-
изчерпаема при това, от която сили си набавя. 
Тъй като тя енергия му предоставя. Нима и 
нашето общество не може да следва примера 
на зеленото дърво, което за природата върши 
единствено добро?

Представям си, че санираме нашите жилищни 
сгради, не със стари строителни материали, 
а със специални панели, които енергията от 
Слънцето са взели. И още си представям как 
на покрива на нашия висок блок, вместо са-
телитни, телевизионни и интернет антени, 
има само модерни соларни системи и вятър-
ни инсталации, както е при другите развити 
нации. Може би, мислите на едно бързо пора-
снало дете не ще се приемат от света на въз-
растните добре и тези мои предложения ще 
срещнат различни скептични мнения, на екс-
перти-неверници. Но не искам като Дон Кихот 
да се бия с вятърни мелници, а просто желая 
вятъра да укротя, за да мога не само повече 
средства на обществото да спестя, но и при-
родата ни да спася. Защото и вятърът и Слън-
цето са източници на енергия възобновими. А 
с тяхна помощ, още дълги години, небесата ни 
ще бъдат вечно сини. 

От органичните отпадъци и домакинския бок-
лук, нека енергия да правим тук!... А ако всеки, 
възрастен или дете, засади в града си по едно 
дръвче и използва една частица от слънчева и 
вятърна енергия поне, то представям си то-
гава как усмивката на Земята засиява и тя 
грейва цяла, тъй като отново зелена става. 
Аз в моите мечти я виждам такава!...

Кап-кап, капки падат. И не ги боли. Нали?... 
Кап-кап, локви стават. Ето, че вали. Дали?... 
Кап-кап, капки падат. А на мен разликата, 
между света на моите мечти и този, на въз-
растните, много ми тежи. Но обществото 
пак мълчи!... Кап-кап, следи остават в моите 
очи… сълзи, капещи върху поредния ми стих, 
който на теб, мое дърво, посветих…

Не пей ми се, не смей ми се,
но и утре с теб живей ми се.
Знай, каквото било, било.
Зелено поколение вече е дошло!

Автор: Давид Станислав Мавродиев, 14 г.
Софийска математическа гимназия „Паисий 
Хилендарски“

“Стара хартия за нова книга“ -  
ЗЕлЕН цвят в Моя свят  
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ЕколаБиРиНт – ЗаБавНо ПРиклюЧЕНиЕ За Малки и голЕМи

УсПЕшНи ПРоЕкти За ЗЕлЕНи оБщиНи. Да УсПЕЕш 
Да МотивиРаш ПаРтНьоРа си - гаРаНтиРаН УсПЕх!

коНкУРс На ЕкоПак 
„Най-ЗЕлЕНа оБщиНа“

За трети път тази есен Екопак Бъл-
гария и Тетра Пак се обединиха в ин-

формационно–образователна кампания 
за разделно събиране и рециклиране на 
картонени опаковки за течности. Едно 
забавно приключение за малки и големи 
бе организирано в 8 български града – 
Дупница, Кюстендил, Перник, Пазарджик, 
Монтана, Враца, Пещера и Ботевград. 

Целта бе да се информират децата, тех-
ните родители и близки, за състава на 
картонените опаковки за течности, осо-
беностите при разделното им събиране, 
рециклирането им и да се дадат конкрет-
ни примери за превръщането им в нови, 
полезни продукти. Материалите, от кои-
то те са направени – картон, пластмаса 
и алуминий, подлежат 100% на рециклира-
не и могат да се използват многократно. 
Опазването на околната среда чиста и 
спестяването на природни ресурси за-
сягат всеки един от нас и имат жизнено 
важно значение за цялото общество.

Еколабиринтът е съоръжение, което 
чрез иновативен образователен под-
ход информира и провокира децата и 
възрастните хора да бъдат активни в 
опазването на природата като цяло и да 
превърнат разделното събиране в еже-
дневие и навик. Той е инструмент за обу-
чение на еко посланици на зелената идея 
„Разделното събиране с грижа за обще-
ството и природата“. 

Ефективността на една система за 
разделно събиране на отпадъци от опа-
ковки и достигането на високи резул-
тати се постига само чрез добро парт-
ньорство, упорита работа и идентични 
ценности.

Мисията на Екопак и българските об-
щини е да работят в полза на обще-
ството и опазване на природата, като 
увеличават рециклирането на отпадъ-
ците и намаляват изхвърлянето им в 

депата.  Да мотивираш гражданите да 
повярват в ползата от разделното съ-
биране и да го правят ежедневно, без да 
имаш икономически стимули за това, е 
истинско предизвикателство. 

„Най-зелена община“ е конкурс в полза 
на обществото и в помощ на общини-
те. Целта на конкурса е да насърчава 
активно зелено поведение на общин-
ската администрация и гражданите, да 
развива активно участие на население-

то в разделното събиране и да обедини и 
стимулира усилията на община, граждани 
и общество за по-зелена България. Срокът 
за провеждане на конкурса е 11 месеца – от 
януари до декември 2015 г.

Ще се присъдят три награди – за малка 
община – 10 000 лв., за средна – 15 000 лв. 
и за голяма – 25 000 лв. Наградите ще фи-
нансират зелени и устойчиви проекти с 
обществено значение, които подпомагат 
и развиват зеления облик на общината.

Входът е със специален „билет“ – праз-
на опаковка от течности. В Лабиринта 
участниците се изправят пред разреша-
ването на въпроси, свързани с разделно-
то събиране, рециклирането и опазва-
нето на природата. Така те научават 
полезна и интересна информация. Съпът-
стващите презентации и работилници 
допълнително обогатяват познанията 
на децата как да опазват околната среда 

и дават практически съвети за отговор-
но отношение към нея в ежедневието ни.

В кампанията се включиха 3 367 деца от 
над 90 училища и 755 възрастни, бяха съ-
брани за рециклиране над 5 000 празни ку-
тии от сок или мляко. Над 8 200 награди 
бяха раздадени на любознателните учас-
тници. 



оБРаЗоватЕлНо кУклЕНо шоУ За ДЕца и РоДитЕли!
Да привлечеш детското внимание и 
интереса на най-малките по тема, 
толкова скучна и досадна, като раз-
делното събиране на отпадъци, е ис-
тинско предизвикателство. Заедно 
с актьорите от театрална къща 
„Хора и Кукли“, създадохме детска 
приказка за 3 симпатични животин-
чета, две братчета и една сестрич-
ка, които се хранят разделно с отпа-
дъци от опаковки. Те живеят в парка 
и се грижат за чистотата му. 
Организирахме куклено шоу на ко-
лела, което с голям успех изнесе 9 
представления сред най-малките 
природозащитници. Това бе истин-
ски празник в парка за децата и 
техните родители. По време на пи-
есата горските животни изпадаха в 
комични ситуации, изхвърляйки своя 
боклук, и допускаха грешки в правил-
ното разпределение на отпадъци-
те. Децата активно се включваха 
и даваха правилни съвети. Малките 
животинки успяваха да се справят и 
да разберат защо се налага да съби-
рат разделно отпадъците си. В края 
на празника организирахме  игри, с 
които да разберем дали децата са 
научили правилата за разделно съби-
ране и защо е важно да го правят.
За пиесата бяха изработени специ-
ални кукли, представящи „живот-
ните” от кампанията – Хартояд, 
Пластоядка и Стъклояд. Лицата 

на героите бяха пренесени и върху 
цветните контейнери, разположени 
около парковете и детските гради-
ни, в които организирахме кампани-
ята – в градовете София, Плевен, 
Враца и Велико Търново. 
Постарахме се преживяното и на-
учено да пренесем в домовете на 
участниците, като претворихме пи-
есата в детска книжка – комикс за 
оцветяване и създадохме интернет 
игра с лицата на трите геройчета.
През 2016 г. кампанията ще продъл-
жи да забавлява малчуганите в раз-
лични градове на страната.



ДЕН На отвоРЕНитЕ вРати в каМЕНица
Месец октомври в Каменица премина под мо-
тото "Нашият бирен отпечатък". Едно от 
събитията беше традиционният "Ден на от-
ворените врати". За да го отпразнуват, еки-
пите на двете пивоварни и администрация-
та се събраха заедно в Еко къмпинг Батак. 
Като част от "Деня на отворените врати", 
ЕКОПАК и Каменица организираха специалния 
детски празник "Зелено предизвикателство".

„Зеленото предизвикателство“, имаше за 
цел да покаже на децата и да припомни на 
техните родители както правилата за без-
опасност, така и отговорното отношение 
към околната среда и природните ресур-
си. Малчуганите се забавляваха, рисуваха, 
участваха в много еко състезания, свързани 
с разделното изхвърляне на отпадъци. А в 
Екоработилницата всеки сам се убеди, че от-
падъците могат да се превърнат в полезни 
красиви предмети. Накрая децата написаха 
своите „зелени обещания“ – как ще помогнат 
за опазване на природата през следващите 
12 месеца.

Убедени сме, че този ден ще остави траен 
спомен, както в децата, така и в техните 
семейства, а „зелената идея“ ще стане част 
от ежедневието им.

За осма година на 26 септември 2015 г. 
системата на Coca-Cola в България, Бъл-

гарското дружество за защита на птиците 
(БДЗП) и ЕКОПАК България организираха 
инициативата „Моят зелен град“. За поре-
ден път доброволци от 17 населени места 
доказаха своята отговорност и грижа към 
околната среда. Всички те впрегнаха своите 
усилия в засаждане на дървета, почистване 
и облагородяване на множество региони, 
разчистване на дерета от камъни, както и в 
ремонтни дейности на църквата в манасти-
ра „Света Богородица“. 

Акцентът на кампанията тази година бе в 
гр. Банкя, където доброволците от Coca-
Cola, ЕКОПАК България и граждани на гр. Бан-

кя засадиха 300 дървета. Нова гора изникна 
на мястото на разчистено от общината 
нерегламентирано сметище за строителни 
отпадъци. Дъждът не попречи на ентусиас-
тите да доведат започнатото до край и да 
превърнат в реалност първата гора, създа-
дена в рамките на „Моят зелен град“. 

Своя личен пример дадоха и кметът на Об-
щина Банкя – Рангел Марков, общинският съ-
ветник Ана Стойкова, изпълнителният ди-
ректор на Coca-Cola HBC България – Свето-
слав Атанасов и изпълнителният директор 
на ЕКОПАК България АД – Тодор Бургуджиев. 
Те приканиха хората да пазят и ежедневно 
да обръщат внимание на природата, за да 
може да я запазим за бъдещите поколения. 

НЕстлЕ 
БългаРия аД – 
съЗДаваНЕ На 
сПоДЕлЕНа 
стойНост

Създаването на споделена стой-
ност за акционерите, партньо-

рите, потребителите и цялото об-
щество е един от фундаменталните 
принципи на Нестле. Емблематична 
част от цялостната програма за 
популяризиране на балансираното 
хранене и активния начин на живот е 
инициативата ЖИВЕЙ АКТИВНО! Тя 
се провежда вече 10 години и с всяка 
изминала година привлича все повече 
хора, които искат да спортуват, да 
се движат и да бъдат активни в име-
то на здравословния начин на живот и 
балансираното хранене. От първото 
си издание до днес над 220 000 души 
са взели участие в походите и спорт-
ните активности, рамо до рамо с най-
големите спортни звезди на България. 
Юбилейното издание на инициати-
вата се проведе в градовете София, 
Варна и Бургас. За първи път ЕКОПАК 
се включи в ЖИВЕЙ АКТИВНО!  с еко-
работилницата „Нов живот за стара-
та пластмаса“, за да покаже на потре-
бителите, че всяка една опаковка от 
любимите им лакомства може да бъде 
рециклирана и че активният начин на 
живот трябва да включва грижа за 
природата и отговорност към спес-
тяване на ресурсите.


