
годишен отчет
2017 

оползотворяваме с 
грижа за обществото 
и природата



„Хората и обществото имат силата да определят и контролират начините 
на въздействие върху природата. Единствено превенцията и разработването 
на нови технологии за еко дизайн на опаковките и тяхното рециклиране ще 
осигурят високо качество на живота и здравето на населението!“

тодор бургуджиев
изпълнителен директор на „екопак българия“ ад
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за разделно събиране 
в българия говорим 
вече 14 години. днес 
обаче живеем във 
времена, в които не 
трябва да говорим, 
а да действаме, и 
то бързо. скорост-
та на глобализация-
та и развитието на 
технологиите пре-
върна обществото 
в свръхконсуматор-
ско. неизбежното 
вече се случва! играч-

ките, произведени в китай, могат да повлияят 
на качеството на живота в европа, а емисиите 
на парникови газове от австралия – на изчез-
ването на дъждовните гори в бразилия. Факти, 
които говорят за необратими и пагубни проце-
си. разделното събиране, повторната употреба 
и рециклирането са дейностите, които ще спа-
сят и запазят останалата ни природа и ще съз-
дадат условия за по-здрави  бъдещи поколения.
 
за компания като екопак българия това е не 
само задължение за постигане на законовите 
цели за рециклиране, но е мисия и кауза, за която 
целият екип от специалисти работи. една от 
най-важните ни задачи е повишаване на съзна-
нието на хората, обществото, бизнеса и мест-
ните власти и разбирането на проблемите, 
свързани със замърсяването.

2017 г. бе още една успешна година за екопак 
българия. изпълнихме целите за рециклиране 
и дори ги надхвърлихме. запазихме лидерска-
та си позиция и разработихме нови проекти 
за повишаване ефективността на системите 
за разделно събиране. създадохме нови систе-
ми за разделно събиране в 22 общини, които ни 
избраха за партньор през 2017 г. подменихме 

типа контейнери „ракла“ с „иглу“ в 13 общини. 
оптимизирахме услугите към нашите членове, 
като запазихме стабилна търговска политика с 
балансирани такси. продължихме да обучаваме 
децата и младите хора в отговорно отношение 
към околната среда. организирахме кампании за 
мотивиране на гражданите да изпозват цвет-
ните контейнери.  

резултатите от тези усилия са рециклирането   
на 96 209 т отпадъци от опаковки, събрани през 
2017 г. това спаси от изсичане 594 406 дърве-
та и спести 1 453 095 литра вода, 311 166 237 
квтч електроенергия, 148 669 барела петрол и  
384 922 куб. м от обема на депата в българия.

постигнатите резултати наистина са високи, 
но предстоят още предизвикателства, с които 
все още продължаваме да се борим. стремежът 
ни е да повишаваме броя на хората, които съби-
рат разделно. борбата с вандалщината и прес-
тъпленията също продължава – само за 2017 г. 
са изгорени близо 300 контейнера и счупени 240 
недостатъчният контрол от страна на ин-
ституции и общини също оказва влияние върху 
нашата работа. ще продължим да работим за 
повишаване на информираността на нашите 
членове и за повишаване контрола върху фирми-
те подизпълнители, с които работим. предстои 
ни сериозна подготовка за въвеждането на кръ-
говата икономика и повишаването на целите за 
рециклиране на отпадъците. 

вярваме, че успехи ще постигнем само с добро 
партньорство с общинските администрации, 
подкрепа на нашите членове и високо доверие на 
гражданите.

Успехът на екопак българия се дължи на 
подкрепата на партньорите и доверието на 
гражданите и обществото! 

тодор бургуджиев
изпълнителен директор на 
„екопак българия“ ад



4



5

кои сме ние

сертификати, членство, награди

членове на екопак и търговската политика

системи за разделно събиране на отпадъци от 
опаковки

иновативни проекти

капиталови инвестиции

информационни и образователни кампании

7

10

11

17

18

21

23

съдържание:



6

КОИ СМЕ НИЕ
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КОИ СМЕ НИЕ

мисия, визия, Ценности
 
екопак българия е лидер в дейността си вече 14 години. да си лидер е преди всичко отговорност.  
да поемеш отговорност за бъдещето на обществото и природата е мисия. 

мисия
оползотворяваме с грижа за обществото и природата.

визия
да бъдем безспорен пазарен лидер в оползотворяването и рециклиране-
то като:

• постоянно осигуряваме качествени услуги на оптимална цена; 

• повишаваме съзнанието на потребителите и ги мотивираме да съби-
рат разделно;

• винаги сме предпочитан партньор.

Ценности
• да спазваме най-високите етични и професионални стандарти. 
 
• да бъдем прозрачни в управлението на компанията и работата с ин-
ституциите, клиентите и обществото. 

• да бъдем всеотдайни в грижата за природата, обществото и нашите 
партньори.
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КОИ СМЕ НИЕ

„екопак българия“ ад е акционерно дружество, учредено през февруари 2004 г. от 18 водещи бъл-
гарски и международни компании, без право да разпределя печалба. организацията е създадена в 
отговор на приетия през 2003 г. закон за управление на отпадъците, който въвежда принципа за 
„разширена отговорност на производителя“ и задължава всички производители или вносители на 
опаковани стоки на българския пазар да събират, рециклират и оползотворяват определен процент 
от общото количество отпадъци от опаковки, образувани след употребата на техните стоки. 

“екопак българия” ад е първата и най-голяма като пазарен дял организация по оползотворяване, 
по смисъла на §1, т.16 от допълнителните разпоредби на закона за управление на отпадъците, 
притежаваща решение № ооп-оо-3-00/16.01.2013 г., решение № ооп-оо-3-01/01.02.2013 г. и решение  
№ ооп-OO-3-02/27.07.2014 г., със срок на действие до 31.12.2017 г., решение ооп-оо-3-03/13.11.2017 
със срок на действие до 31.12.2022 г.

157 085
ECOPACK
41,50%

114 797
EcoBulPack
30,32%55 047

BulEcoPack
14,54%

44 755
EcoCollect
11,82%

6 879
Ecopartners
1,82%
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КОИ СМЕ НИЕ

за „екопак българия“ ад 2 570 688 
жители в 
българия

1 213
членове 83 

общини

14 
години

пазарен лидер

15 829
Цветни контейнери

96 209,96 т
реЦиклирани 

отпадъЦи

исо 9001:2008 
и  

исо14001:2005

42 
спеЦиализирани камиона 

с GPS система
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екопак българия е член на редица организации на бизнеса и неправителствени организации:

• конфедерация на работодателите и индустриалците в българия (криб);

• асоциация на производителите на безалкохолни напитки в българия (апбнб);

• американска търговска камара в българия (AmCham);

• гръцки бизнес съвет в българия (HBCB);

• сдружение „българска мрежа на глобалния договор на оон“.

отличена е с награда в национален конкурс „най-зелените компании на българия“– първо място в 
категорията „рециклираща индустрия и управление на отпадъците“.

Учредител на EXPRA – съюз за разширената отговорност на производителите.

представлява правата на търговската марка “DER GRÜNE PUNKT”  в българия. 

основният предмет на дейност на дружеството е управление и/или самостоятелно извършване 
на дейностите по разделно събиране, рециклиране и оползотворяване на масово разпространени 
отпадъци от опаковки, съгласно приложимата нормативна уредба. дружеството не използва услу-
ги от своите акционери и клиенти, което изключва конфликт на интереси между дружеството и 
дейността на неговите акционери. 

в дейностите по разделно събиране се включват:

• събиране/придобиване на отпадъци от опаковки;

• превоз до площадка за предварително третиране на отпадъците от опаковки;

• сортиране на отпадъците от опаковки;

• балиране на отпадъците от опаковки;

• превоз до рециклиращи фирми;

• подсигуряване с техника и съоръжения общини и клиенти  и др. съпътстващи дейности.

сертиФикати, членство, награди
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членовете на екопак 

екопак българия гарантира на своите партньори ефективно, прозрачно и коректно изпълнение на 
целите за събиране и рециклиране на отпадъците от опаковки. дружеството изпълнява задълже-
нията си в съответствие с всички законодателни изисквания, като предлага на своите партньори 
високо качество на управление на дейностите в областта на отпадъците и устойчиво сътрудни-
чество в областта на опазване на околната среда. членството в организацията предоставя въз-
можност на отговорния бизнес в страната да изпълнява пълноценно задълженията си за разделно 
събиране и оползотворяване на отпадъците от опаковки, реализирани на пазара в българия.

през 2017 г., „екопак българия“ад  пое ангажиментите за оползотворяване и рециклиране на от-
падъци от опаковки на 1 213 фирми , които са декларирали 157 085 т  пуснати на пазара опаковки, 
както следва:

102 000
100 000

98 000
96 000
94 000
92 000
90 000
88 000
86 000
84 000
82 000
80 000

2014

87 111

91 031

100 117

96 209,96

2015 2016 2017

160,000

155,000

150,000

145,000

140,000

135,000

130,000

125,000

120,000
2014

142,680

149,685

155,978 157,085

2015 2016 2017

оползотворени отпадъци от опаковки (т)

опаковки пуснати на пазара (т)

членове на екопак и търговската политика
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членове на екопак и търговската политика
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в изпълнение на поетите ангажименти към членовете си, „екопак българия“ ад оползотвори и ре-
циклира общо 96 209,96 т отпадъци от опаковки. така е постигнато 61,26% оползотворяване и ре-
циклиране от общо декларираните от членовете ни опаковки. заложената в законодателството за  
2017 г. цел е преизпълнена с 1,26 %.

по видове са както следва:

материал законови цели за последните 4 години 2017

Хартия 60% 91%

стъкло 60% 65%

пластмаса 22,5% 40,7%

метали 50% 57,7%

дърво 15% 38,9%

общо 60% 61,25%

157 085 t
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42 132 t 50 278 t

5 457 t 17 667 t 42 t

8 186 t
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ък
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33 323 t

членове на екопак и търговската политика
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екопак българия постоянно се стреми да е максимално полезна на своите членове, като усъвър-
шенства съществуващите и създава нови услуги в следните направления:

✓ събиране и извозване на отпадъци 
от опаковки от производствени и 

логистични площадки;

✓ консултации, семинари, обучения с цел 
информиране и спазване на законовите 

изисквания;

✓  съдействие при изпълнение на 
програмите за корпоративна и социална 

отговорност.

активно участва в организацията на „зелени“ инициативи на своите членове.

продължава да бъде основен доставчик на рециклиращата индустрия с над 50% дял –  работи с 27 
рециклиращи предприятия подизпълнители.

при проучването за удовлетвореността на съществуващите фирми-членове, през 2017 г. за по-
редна година, „екопак българия“ ад постигна 100% удовлетвореност от предлаганите услуги и 
цялостното сътрудничество, като дори се отчита ръст  от 54% на 56% в дела на „много до-
волните“ членове. 99% от анкетираните са отговорили, че винаги получават вярна и навременна 
информация и че са доволни от съдействието и компетентността на служителите на „екопак 
българия“ ад.

членове на екопак и търговската политика



15

екопак е въвела онлайн информационната система, която се ползва ефективно, както от служи-
телите на екопак, така и от фирмите-членове, като се превърна в успешно средство за комуни-
кация и осигуряване на надеждна информация. 

проучване 2015 2016 2017

брой анкетирани 436 424 433

отговорили 162 37% 161 38% 171 39%

неотговорили 274 63% 263 62% 262 61%

Удовлетворени ли сте от услугите които предоставя екопак и от тяхното качество?

изключитено съм 
удовлетворен 54% 54% 56%

Удовлетворен 46% 46% 44%

неудовлетворен 0% 0% 0%

считате ли за полезни консултантските услуги на организацията?

да 72% 71% 74%

не съм ги използвал 28% 29% 26%

Удовлетворени ли сте от сътрудничеството с екопак и предоставената 
компетентност на служителите?

да, получавам бърза и 
коректна информация 99% 99% 98%

да, но бих искал по-
добро отношение 1% 1% 1%

не 0% 0% 1%

получихте ли сертификат за рециклирани количества, спестени ресурси и CO2 емисии?

да и го намирам за 
много полезен 72% 83% 85%

да, но не се 
интересувам на този 

етап
6% 9% 9%

не знаех, че се предлага 22% 8% 6%

ще продължите ли да използвате услугите на екопак?

да 100% 100% 100%

не 0% 0% 0%

членове на екопак и търговската политика
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системи за разделно събиране на 
отпадъЦи от опаковки и иновативни 
проекти
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за събирането на отпадъци от опаковки  
„екопак българия“ ад използва система от три-
цветни контейнера: син – за хартия и картон, 
жълт – за пластмасови и метални опаковки и 
зелен – за стъкло.

“екопак българия” ад започна 2017 г. оперирайки 
в 64 общини, до края на годината се прекрати-
ха 3 и се сключиха 22 нови договора с общините 
белица, белоградчик, брегово, върбица, гълъбово, 
две могили, долна митрополия, долни дъбник, 
искър, кнежа, кресна, летница, любимец, омур-
таг, оряхово, раднево, роман, ружинци, сливо 
поле, средец, струмяни и якоруда и в края на 
годината организацията има действащи дого-
вори за изграждане на системи за разделно съ-
биране с 83 общини.

към 31.12.2017 г. изградената от „екопак 
българия“ ад национална система за раздел-
но събиране на отпадъци от опаковки включ-
ва общо 15 829 бр. контейнера с общ обем  
21 638 190 л, което е с 6 679 518 л повече от 
изискуемия общ обем. жителите, които са об-
хванати със системите за разделно събиране по 
данни на грао към 15.12.2017 г., са 2 570 688 в 83 
общини.

42  броя транспортни средства и сметосъбира-
щи камиони, които организацията използва за
обслужване на системите за разделно събиране 
имат вградена GPS системата, подпомагаща
контрола върху дейността на подизпълнители-
те – спазване на маршрути и графици. систе-
мата се ползва, както от служители на екопак, 
така и от представители на съответната об-
щина и обслужващата фирма.

„екопак българия“ ад оперира на 19 площадки 
за сортиране и e собственик на 15 сепариращи 
инсталации (в софия, божурище, равно поле, 
горна оряховица, пазарджик, Хасково, правец, 
силистра, видин, перник, плевен, враца, бургас, 
дупница и русе), които осигуряват над 250 ра-
ботни места. общият капацитет на сорти-
ращите мощности възлиза на 320 хил. тона, в 
зависимост от сменното натоварване.

сключените договори с фирми, притежаващи 
разрешителни съгласно зУо за извършване на 
дейности с отпадъци, с които „екопак бълга-
рия“ ад е установило договорни взаимоотноше-
ния, са 47.

събраните отпадъци от опаковки чрез дей-
ностите на „екопак българия“ ад се предават
на преработвателите на стъкло, пластмаси, 
метали, дърво, хартия и картони, като изцяло 
се осигурява влагането им в производството на 
опаковки и опаковъчни материали. за изпълне-
ние на целите за рециклиране и оползотворява-
не „екопак българия“ ад има сключени договори 
с 24 рециклиращи фирми като „ди ес смит бъл-
гария“ ад, „дружба стъкларски заводи“ ад, „сто-
мана индъстри“ ад и други.

системи за разделно събиране на отпадъЦи от опаковки
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„от врата на врата“ в община свиленград

през 2016 г. съвместно с община свиленград стартира проектът „от врата до врата“ в ниско-
застроен район в града, обхващащ 100 домакинства. на всяко домакинство екопак предостави 
безвъзмездно 240-литрови жълти индивидуални контейнери. графикът на обслужване е два пъти в 
месеца в присъствието на общинските инспектори, които винаги са на разположение на граждани-
те за въпроси и съдействие. този подход на постоянен личен контакт значително повиши довери-
ето в системата за разделно събиране, в работата на екопак българия и на общината, и най-вече 
убедеността за опазването на природата. Участниците в проекта вярват, че техните усилия ще 
запазят здравето на децата им и околната среда по-чиста. доброто партньорство, добре планира-
ната работа и постоянството доведоха до много добри резултати през 2016 г. – 100-те домакин-
ства събраха и рециклираха 11,5 т отпадъци от опаковки от хартия, пластмаса и метал. над 95% 
чистота на отпадъка, намаляване на разходите за неговата предварителна обработка, повишаване 
на количеството събрани отпадъци годни за рециклиране с 30%. на база на високите резултати, 
ръководството на екопак българия и община свиленград обявиха проекта за успешен. бе взето 
решение той да бъде продължен и разширен и през 2017 г. бяха включени 900 нови домакинства.
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проект за събиране на отпадъЦи от опаковки от Хорека в общините варна, бУргас и соФия

през 2016 г. пилотно стартира активна работа с хотели, кафенета и ресторанти в софия и варна. 
в община бургас проектът се провежда само през летните месеци. през 2017 г. чрез подизпълните-
ли се сключиха договори с 54 обекта в софия и 52 във варна. 
 
кампанията цели събиране на всички видове опаковки, които се генерират на територията на 
обектите. екопак организира извозването на отпадъците ежедневно, като безплатно предоста-
вя чувалите за събирането им. за период от една година средно на месец се събират около 50 т  
отпадъци с изключително висока чистота – 95%. в миксът най-високо е съдържанието на стъкло-
то – над 50%, 35% е пластмасата и около 8-10 % хартията.

сравнено с отпадъците, които се събират от цветните контейнери, постигнатото качество е 
2,5 пъти по-високо.

ползите от този проект са:

• добиване на материали с високо качество;

• осигуряване на фирмите на изпълнение на задълженията им по зУо;

• намаляване на количествата депонират отпадък;

• намаляване на таксата за обслужване на битовите контейнери.
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03 
капиталови инвестиЦии
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за поредна година най-голям дял в инвестиционната програма на „екопак българия“ад има продъл-
жаващата подмяна на контейнерите тип „ракла“ с контейнери тип „иглу“.

инвестицията за тях възлиза на 1 209 000 лв.

през 2017 г. с оглед осигуряване на специализирана техника за обслужване на контейнерите тип 
„иглу“ на подизпълнители, които не разполагат с такава, са закупени и оборудвани с подемни ус-
тройства – кранове, три сметосъбиращи автомобила.

общата стойност на инвестициите през 2017 г. възлиза на 1 534 000 лв. и се разпределя както 
следва:

контейнери тип „иглу“ 
2 642 бр. 

1 209 000 лв.

сметосъбиращи 
камиони 
3 бр.

272 000 лв.

контейнери тип 

„кофа 0.24 м3“ 

900 бр. 
48 000 лв.

други
4 000 лв.
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04 
инФормаЦионни и образователни 
кампании
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екопак българия е изградила комуникационна си стратегия на основата на повишаване инфор-
мираността на гражданите за ползите от разделното събиране, засилване на мотивацията да се 
използват цветните контейнери и изграждане на трайни навици за разделно събиране на отпадъци 
от опаковки.

основни Цели на 
стратегията са:
подобряване разбирането за дейността разделно събиране 
и рециклиране на отпадъци в българия с фокус върху трите 
етапа „събиране-сепариране-рециклиране“;

информиране на потребителите за ползите от разделното 
събиране;

мотивиране и провокиране на активно и отговорно поведение 
към опазването на околната среда и пестенето на природни-
те ресурси.
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мерки насочени към потребителите

зелена линия

радио FM+ и екопак българия обединиха сили в името на по-чист, по-зелен и красив град в кампани-
ята „зелена линия“, в която се търсеха идеите на обикновените хора за подобряване на градската 
среда. в рамките на 5 седмици питахме: „какви три неща бихте направили за своя град, за да стане 
по-чист, по-красив и зелен?“. чаровните радио водещи ива дойчинова, калина стефанова, евелина 
павлова и мартен роберто приемаха предложенията на гражданите. 

книги за смет

„5 години книги за смет” се проведе между 22 април и 28 май 2017 г. детски работилници и пъту-
ваща изложба, посветенa на вредите от пластмасата върху природата и животните, бяха сред 
новостите тази година. за първи път бе предложен и разширен избор от заглавия в електронен 
вариант – за всеки килограм предадена пластмаса по време на събитието, участниците получиха 
талон за 2 безплатни електронни книги. нововъведената електронна книжарница имаше за цел да 
намали употребата на хартия.

огромен балон от употребявани найлонови торбички отбеляза началото на петото издание на 
кампанията в софия на 22 април, ден на земята. инициативата се проведе в софия, пловдив, кюс-
тендил, бургас и велико търново. бяха рециклирани общо около 16 т пластмаса и раздадени над 14 
500 книги.

да изчистим българия

на 16 септември екопак 
българия за шеста поредна 
година активно се включи 
в кампанията на бтв „да 
изчистим българия“.
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мерки насочени към деЦата и младите Хора

стара Хартия за нова книга

обединени около идеята, че е важно всяко дете 
още от ранна възраст да се научи да полага грижи 
за природата, да събира разделно отпадъците и да 
има специално отношение към книгата и четене-
то, организаторите екопак българия и книжен 
център „гринуич“ за пети път проведоха кампани-
ята „стара хартия за нова книга“. 

само през 2017 г. общо 8 250 малки екоактивисти 
предадоха 43 т хартия и така спасиха 560 дървета. 
децата научиха повече за рециклирането, разбраха 
как да събират разделно отпадъците и се сдобиха 
с 9 600 нови книги.

наХрани ме! ям разделно!

новите любимци на децата, които се хранят разделно – необикновените животинки Хартояд, 
стъклояд и пластояда – имат мисия да създадат трайни навици у децата за разделно събиране на 
отпадъци и отговорност към природата. в девет града – димитровград, разлог, бургас, дупница, 
пловдив, свиленград, видин, Хасково и русе, малчуганите видяха детската пиеса „приказка за юначе-
та с празни тумбачета“ и всяко дете получи комикс-книжка за оцветяване с историята на трите 
героя, разказана в картинки по сценария на пиесата, и магнити с техните лица.

златното перЦе

над 250 деца от 1-ви до 7-ми клас се включиха в 
дванадесетото издание на Ученическия турнир по 
бадминтон „златното перце” за купа софия, ор-
ганизиран от екопак и българска федерация бад-
минтон.

реЦиклиращо Училище! Учители за чиста  
природа!

началото на инициативата бе дадено с официално събитие по повод европейската седмица за на-
маляване на отпадъците. 50 училища в софия се включиха в първия етап на проекта. в неговите 
рамки в учебните часове или извън тях се провеждат уроци, разнообразни събития и състезания, 
които насочват вниманието на учениците към темите разделно събиране, рециклиране и опол-
зотворяване на отпадъци, опазване на околната среда и устойчиво развитие. 

проектът обединява усилията на учители, ученици и родители в разделното събиране на отпа-
дъци от опаковки и усвояването на знания за рециклирането им. екопак българия предостави на 
училищата, които се включват в инициативата, образователен пакет в помощ на учителя – ръ-
ководство за провеждане на екочас на класния ръководител за ученици от 1-ви до 12-и клас, ви-
деоматериали, инструкции за провеждане на игри и състезания, образователни табла и плакати. 
ръководствата, разработени от “заедно в час”, представят материалите по обхванатите теми по 
лесен за разбиране и усвояване от децата начин.
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съвместни иниЦиативи с членове на екопак българия

заедно в полза на обществото и природата

проектът е тригодишен и се осъществява в сътрудничество с членове на екопак българия – лиде-
ри в областта на бързооборотните стоки, модерната търговия и едни от най-големите заводи в 
българия. благодарение на обединените комуникационни ресурси на десетки компании, посланията 
за по-зелен начин на живот, опазване на природата и разделно събиране на отпадъците достигат 
до многобройни и разнообразни целеви групи във всички краища на страната. реалният резултат за 
обществото от това мащабно съвместно усилие е повишен дял на разделно събраните и рецикли-
рани отпадъци от опаковки, за участващите компании – утвърждаване сред техните потребите-
ли на имиджа им на отговорни „корпоративни граждани“ с ясни ангажименти към околната среда, 
а за екопак – още по-ефективно реализиране на мисията на компанията да оползотворява с грижа 
за обществото и природата. през 2017 г. в кампанията са включени 31 от членовете на екопак.

мерки насочени към местните власти

зелен ФорУм

„зеленият форум“, организиран от сп. „мениджър“ и екопак българия е вдъхновен от идеята, че дър-
жавата, бизнесът и обществото трябва да работят заедно за решаване на проблемите, свързани с 
устойчивото управление на природните ресурсите. осмото издание на традиционния дискусионен 
форум събра представители на институциите и бизнеса, еко и научни организации, специалисти по 
енергийна ефективност и управление на отпадъци, които обсъдиха проблемите на градската среда 
в българия и най-новите тенденции и подходи за разрешаването им.

най-зелена община

Целта на ежегодния конкурс „най-зелена община“ е 
да поощри и подпомогне общинските управи да про-
веждат кампании за ангажиране на домакинствата 
в процеса на разделно събиране и опазване на околна-
та среда. в конкурса се включиха 22 общини. община 
бургас, победител в категория „голяма община“, по-
лучи от екопак финансиране на стойност 25 000 лв. 
за проекта си за въвеждане на електронно отчитане 
на предадените количества отпадъци от граждани-
те в мобилни центрове за разделно събиране.

събирай разделно! пази природата!

заедно в полза на обществото и природата

и
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от реЦиклирането  
на 96 209 т отпадъЦи  
от опаковки са спестени:

 1 453 095 
литра 
вода

311 166 237 квтч 
електроенергия

148 669  
барела 

петрол 

изсичане 
594 406 
дървета

384 922 куб. м 
от обема на депата в 

българия



1750 софия
бул. „Цариградско шосе” №60, ет.1
телефон: (02) 40 19 100
E-mail: office@ecopack.bg


