
Оползотворяваме
с грижа за обществото 
и природата
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„Хората и обществото имат силата да определят и контролират начините на въз-
действие върху природата. Единствено превенцията и разработването на нови техно-
логии 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

Тодор Бургуджиев
Изпълнителен директор на 

„ЕкопАк България“ АД

За разделно събиране в 
България говорим вече 
14 години. Днес обаче 
живеем във времена, в 
които не трябва да го-
ворим, а да действаме, 
и то бързо. Скоростта 
на глобализацията и 
развитието на тех-
нологиите превърна 
обществото в свръх-
консуматорско. Неиз-
бежното вече се случва! 
Играчките, произведе-

ни в китай, могат да повлияят на качеството 
на живота в Европа, а емисиите на парникови 
газове от Австралия – на изчезването на дъж-
довните гори в Бразилия. Факти, които говорят 
за необратими и пагубни процеси. Разделното съ-
биране, повторната употреба и рециклирането 
са дейностите, които ще спасят и запазят ос-
таналата ни природа и ще създадат 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 цели-
ят екип от специалисти работи. Една от най-ва-
жните ни задачи е повишаване на съзнанието на 
хората, обществото, бизнеса и местните власти 
и разбирането на проблемите, свързани със за-
мърсяването.
2017 г. бе още една успешна година за ЕкопАк Бъл-
гария. Изпълнихме целите за рециклиране и дори 
ги надхвърлихме. Запазихме лидерската си пози-
ция и разработихме нови проекти за повишаване 
ефективността на системите за разделно съби-
ране. Създадохме нови системи за разделно съби-
ране 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. про-
дължихме да обучаваме децата и младите хора в 
отговорно отношение към околната среда. орга-
низирахме кампании за мотивиране на граждани-
те да изпозват цветните 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 Не-
достатъчният контрол от страна на институ-
ции и общини също оказва влияние върху нашата 
работа. Ще продължим да работим за повишава-
не на информираността на нашите членове и за 
повишаване контрола върху фирмите подизпъл-
нители, с които работим. предстои ни сериозна 
подготовка за въвеждането на кръговата иконо-
мика 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.



кои сме ние

Членове на ЕкопАк и търговската политика

Системи за разделно събиране на отпадъци 
от опаковки

капиталови инвестиции

Информационни и образователни кампании

6

10

15

18

20

СЪДЪРЖАНИЕ:



Кои сме ниеДоклад за дейността за 2018

76

МИСИЯ, ВИЗИЯ, ЦЕННоСТИ:

ЕКОПАК България е лидер в дейността си вече 15 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 рециклирането като:

 •    постоянно осигуряваме качествени услуги на оптимална цена; 

 •    повишаваме съзнанието на потребителите и ги мотивираме да 
         събират разделно;

 •    винаги сме предпочитан партньор.

 ЦЕННоСТИ

 •    Да спазваме най-високите етични и професионални стандарти. 
 
 •    Да бъдем прозрачни в управлението на компанията и работата 
         с институциите, клиентите и обществото. 

 •    Да бъдем всеотдайни в грижата за природата, 
         обществото и нашитепартньори.
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ЕкопАк БЪЛГАРИЯ АД Е:

•     акционерно дружество, учредено през февруари 2004 г. от 18 водещи български и международни 
компании без право да разпределя печалба. „ЕкопАк България“ АД не използва услуги от своите акцио-
нери и клиенти, което изключва конфликт на интереси между дружеството и дейността на неговите 
акционери. 

•    сред учредителите на EXPRA – съюз за разширената отговорност на производителите и Евро-
пейската организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки - PRO EUROPE и е ексклузивен  
лицензиат на търговската марка “DER GRÜNE PUNкT” („зелена точка”).

•     член на Глобалния договор на ПРООН от 2008г. и основател на сдружение „БЪЛГАРСкА МРЕЖА НА 
ГЛоБАЛНИЯ ДоГоВоР”. 

“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, при-
тежаваща Решение № ооп-оо-3-00/16.01.2013 г., Решение № ооп-оо-3-01/01.02.2013 г., Решение № 
ооп-OO-3-02/27.07.2014 г., Решение № ооп-OO-3-03/13.11.2017 г и Решение № ооп-OO-3-04/18.10.2018 г. 
със срок на действие до 31.12.2022 г. 

пРЕДМЕТЪТ НА ДЕЙНоСТ

основния предмет на дейност на дружеството е управление на дейностите по разделно събиране, рецик-
лиране и оползотворяване на масово разпространени отпадъци от опаковки съгласно приложимата нор-
мативна уредба. В дейностите по разделно събиране се включват:

 

	 •   Събиране / придобиване на отпадъци от опаковки;

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

 •   Сортиране на отпадъците от опаковки;

 •   Балиране на отпадъците от опаковки;

 •   Транспорт до рециклиращи фирми;

 •   осигуряване на техника и съоръжения за
    извършване на всички дейности по управление
    на системите за разделно събиране на
    отпадъци от опаковки.

166 371 Т
ЕКОПАК България АД
41,85%

113 914 Т
Екобулпак АД
28,65%

50 292 Т
Булекопак АД

28,65%

43 417 Т
Екоколект АД

10,92%

23 577 Т
Екопартнърс АД

5,93%
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ЧЛЕНоВЕ НА оРГАНИЗАЦИЯТА

Членове на „ЕкопАк България“АД са фирми, избрали  съгласно ЗУо 
да изпълняват целите си по оползотворяване чрез колективна 
система. За целта те заплащат лицензионно възнаграждение 
на организацията. 

през 2018 г., „ЕкопАк България“АД пое ангажиментите за опол-
зотворяване и рециклиране на отпадъци от опаковки на 1189 
фирми (2017 г.-1 235), които са декларирали 166 371 т. (2017 
г.-157 085 т) пуснати на пазара опаковки, както следва:

Членовете на „ЕкопАк България“АД са лидери в своите пазарни сегменти, които имат потенциала и въз-
можностите да реализират на практика световни тенденции за превенция и минимизиране на опаковки-
те. Значителна част от фирмите, членуващи в „ЕкопАк България“АД използват опаковки за многократна 
употреба. Те са въвели свои собствени системи за обратното им изкупуване. За 2018 г. нашите членове са 
декларирали 19 982 т. опаковки за многократна употреба, което е с 47,8% повече спрямо предходната 
година (2017 г. - 13 523 т.). Някои от фирмите са разработили и прилагат свои собствени програми за 
намаляване на отпадъците от опаковки.  

през 2018 г. от гледна точка на декларираните количествата, „ЕкопАк България“ АД бележи ръст от 5,9%. 

Вид

Стъкло
Пластмаса
Хартия
Метали
Композити
Дървесина
Други

Общо

Количество в т.

39 788
43 507
52 449
9 097
5 476
15 998
56

166 371

пРЕГЛЕД И АНАЛИЗ НА ДЕЙНоСТТА НА ДРУЖЕСТВоТо пРЕЗ 2018 г.

Изминалата 2018г. е поредната успешна година за „ЕкопАк България“ АД. Декларираните от клиенти 
количества опаковки се запазиха на сравнително стабилно ниво и организацията запази позицията си на 
пазарен лидер с 41,85% пазарен дял по данни на МоСВ от 30.01.2019 г. (2017г. - 41,5% съгласно Заповед № 
РД-285/15.05.2018 г. на министъра на околната среда и водите.
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2014 2015 2016 2017 2018

Рециклирани отпадъци
от опаковки, т.

пуснати на пазара опаковки, т.

15 години
лидерство

Членове

1 189 Общини
83

Жители

2 571 508
Бр. контейнери 

15 763

Рециклирани
отпадъци

100 959 т
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Съгласно §3 от преходните разпоредби на Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки ( Нооо ) 
за 2018 г. са валидни определените в чл. 9 ал.1 на същата цели, а именно не по-малко от 60% от теглото 
на образуваните през същия период отпадъци от опаковки да са оползотворени или изгорени в инста-
лации за изгаряне на отпадъци с оползотворяване на енергия. За рециклиране следва да бъдат предадени 
минимум 55% от пуснатите на пазара опаковки, като:

В изпълнение на поетите ангажименти към членовете си, „ЕкопАк България“АД оползотвори и рециклира 
общо 100 959 т. отпадъци от опаковки. Така е постигнато 60,69%  оползотворяване и рециклиране от 
общо декларираните от членовете ни опаковки. Заложената в законодателството за 2018 г. цел е преиз-
пълнена с 0,69 %. 

по видове са както следва:
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Законови цели
за последните 4 години

ЕКопАК България АД
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100 959 т
общо
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5 065 т
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СИСТЕМИ ЗА РЕЗДЕЛНо СЪБИРАНЕ НА
оТпАДЪЦИ оТ опАкоВкИ:

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, 

•     зелен - за стъкло.

СИСТЕМА ЗА УпРАВЛЕНИЕ НА кАЧЕСТВоТо

ЕкопАк България АД има сертифицирана Интегрирана система за управление на качеството и по от-
ношение на околната среда съгласно ИСо 9001:2008 и ИСо14001:2005. през 2018г. бе преминат успешно 
одита за ресертификация. 

През 2018 г.“ЕКОПАК България” АД управляваше системите за разделно събиране в 83 общини. 

към 31.12.2018 г. изградената от „Екопак България“ АД национална система за разделно събиране на 
отпадъци от опаковки включва общо 15 763 бр. контейнери. Жителите, които са обхванати със 
системите за разделно събиране по данни на ГРАо към 15.12.2018 г. са 2 571 508 в 83 общини. 

Екопак България е сключила договори с 42 фирми, притежаващи разрешителни съгласно ЗУо за извърш-
ване на дейности с отпадъци, чрез които обслужва системите за разделно събиране в общините. 

Събраните отпадъци от опаковки се предават на преработвателите на стъкло, пластмаси, ме-
тали, дърво, хартия и картони, като изцяло се осигурява влагането им в производството на нови 
продукти, опаковки и опаковъчни материали. За изпълнение на целите за рециклиране и оползотво-
ряване „Екопак България“АД има сключени договори с 23 рециклиращи фирми като „ДИ ЕС Смит 
България“ АД, „Би Ей Глас България“ АД и други.

Всички камиони с които се обслужват цветните контейнери са с 
инсталирана GPS системата, подпомагаща контрола върху дей-
ността на подизпълнителите – спазване на маршрути и графици. 

Разширена бе дейността от проектите за събиране на отпадъ-
ци от опаковки от търговски обекти на територията на об-
щини Бургас, Варна, плевен и Столична община, Велико Търново, 
пловдив и Хасково. Увеличението на количеството рециклируеми 
материали чрез тези проекти спрямо предходната 2017 г. е в 
размер на 30%

„Екопак България“АД оперира на 20 площадки за сортиране и e 
собственик на 16 сепариращи инсталации (в София, Божурище, 
Равно поле, Горна оряховица, пазарджик, Хасково, правец, Си-
листра, Видин, перник, плевен, Враца, Бургас, Дупница и Русе), кои-
то осигуряват над 250 работни места. общият капацитет на 
сортиращите мощности възлиза на 320 хил. тона в зависимост 
от сменното натоварване.
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 Общата стойност на 
инвестициите през 
2018 г. възлизат на

2 014 800
млн. лв.

и се разпределят
както следва:

Контейнери тип 

„Иглу“

600 бр.

328 хил. лв.

Кофи0.24 м3, 0,12 м3 - 69 бр. 3 хил. лв.

 Контейнери
мултилифт 

70 бр.

446 хил. лв.

 Сортираща
инсталация

1 224 хил. лв.

Други

14 хил. лв.
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Екопак България е организация, ориентирана към корпоративна социална отговорност, която насърчава 
екологичното поведение чрез образование, информация и съвместни екологични инициативи с клиенти

• поЗНАНИЕ И РАЗБИРАНЕ 
 

 Инициативи насочени към всички консуматори
 и образователни кампании за израстване на следващо
 поколение, ангажирано с рециклирането

• УСТоЙЧИВо РАЗВИТИЕ 
 

 Съвместни усилия с институциите за 
 дългосрочно устойчиво развитие

• пАРТНЬоРСТВо ЗА ЗЕЛЕНИ оБЩНоСТИ 
 

 засилени екологични инициативи в партньорство с клиенти 
 за по-силно въздействие върху общностите.
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МЕРкИ НАСоЧЕНИ кЪМ поТРЕБИТЕЛИТЕ

•			Създадохме нов корпоративен сайт – с модерна и атрактивна 
визия, с риспонсив дизайн, раширяване и допълване с информация, 
лесен за употреба. Това привлече изцяло посетители и повиши 
посещаемостта с 85%.

•			Електронен калкулатор за спестени ресурси – пресмята в реално 
време ежеминутно количеството на спестените ресурси, вслед-
ствие рециклираните количества отпадъци от Екопак България

•			Интерактивна карта с адреси на всички разположени цветни 
контейнери по общини в които Екопак България е изградила сис-
теми за разделно събиране.

Екопак България“ АД активно участва и подкрепя дългосрочни и 
ефективни екоинициативи, които с годините се превръщат в 
традиции за гражданите. 

•			кНИГИ ЗА СМЕТ
кампанията „книги за смет” организирана от фондация Credo 
Bonum и издателство Smartbooks с подкрепата на „Екопак Бъл-
гария” АД се проведе за 6 поредна година на 22 април, 2018 г. 
За първи път кампанията се проведе едновременно в 5 града - 
София, пловдив, Бургас, В. Търново, Стара Загора. В рамките на 
инициативата бяха рециклирани общо около 11 тона пластмаса 
и раздадени над 14 500 книги и 860 бр. електронни книги. 

•			ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ 

през 2018 г. за седма поредна година на 15 септември, „Екопак 
България“ АД активно участва в кампанията инициирана от БТВ. 
Всички 83 общини-партньори получиха безвъзмездно материали 
за почистване - 37 000 чувала, 30 000 ръкавици . Екипът на орга-
низацията по традиция се включва в почистването на избрана 
локация, като през 2018г. съвместно с кока кола ХБк почистихме 
езерото панчарево.

Нови посетители
85,3%

Връщащи се посетители
14,7%
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МЕРкИ НАСоЧЕНИ кЪМ ДЕЦАТА И МЛАДИТЕ ХоРА

•			6 години СТАРА ХАРТИЯ ЗА НоВА кНИГА
Началото на инициативата „Стара хартия за нова книга“ е по-
ставено през 2013 г. в София. Целта на „ЕкопАк България“ и кни-
жен център „Гринуич“ е да мотивират децата още от най-ранна 
възраст да се научат да полагат грижи за природата и да из-
питват любов към книгите и четенето. За шестте години в 
кампанията са се включили общо 37 540 малки участници, които 
с помощта на своите родители са събрали 195,5 тона хартия за 
рециклиране. Така те са спасили от изсичане 2 558 дървета, а в 
замяна са получили 42 470 нови книги. през 2018 г. рекорден брой 
участници подкрепиха кампанията „Стара хартия за нова книга“. 
общо 11 290 деца от 6 български града предадоха 62,5 тона хар-
тия за рециклиране и така спасиха от изсичане 828 дървета. В 
замяна малките екоактивисти получиха 12 870 нови книги. Сред 
тях беше и новото специално издание на „ЕкопАкБългария“ „Грийн 
тийн“, публикувано специално за инициативата.

•			ЗЛАТНоТо пЕРЦЕ
Над 200 деца от 1-ви до 7-ми клас се включиха в тринадесе-
тия ученическия турнир по бадминтон „Златното перце” за купа 
„София“. организираният от Българска федерация по бадминтон 
и „Екопак България“ АД турнир, се провежда под патронажа на 
столичния кмет Йорданка Фандъкова.

•			НАХРАНИ МЕ! ЯМ РАЗДЕЛНо!
Новите Любимци на децата, които се хранят разделно - Имената 
им са Хартояд, Стъклояд и пластояда - заради точно определе-
ната храна, която могат да ядат. Тези необикновени животинки 
имат своя мисия, да създадат трайни навици у децата за раздел-
но събиране на отпадъци и изграждане на отговорно отношение 
към околната среда. Заедно с „Театър на приказките“ за четвърта 
поредна година организирахме кукленото шоу на колела за най-мал-
ките деца на възраст 5-10 години. В 8 града – Силистра, Дулово, 
Шумен, Хисаря,пазарджик, Айтос, карнобат, Сапарева баня,. 1 835 
деца се забавляваха и обучиха с детската пиеса „приказка за юна-
чета 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.

•			РЕЦИкЛИРАЩо УЧИЛИЩЕ! УЧИТЕЛИ ЗА ЧИСТА пРИРоДА!
образователният пакет с методически указания в помощ на учи-
телите за провеждане на еко час на класа е предвиден за всички 
възрасти в училищна възраст  от 1-ви до 12-ти клас. Внимание-
то на учениците е насочено към темите разделно събиране, ре-
циклиране и оползотворяване на отпадъци, опазване на околната 
среда и устойчиво развитие. В учебните часове или извън тях се 
провеждат уроци, различни събития и състезания. Идеята е да се 
обединят усилията на учители, ученици и родители в разделно-
то събиране на отпадъци от опаковки и усвояването на знания 
за рециклирането им. Всички материали са включени в специално 
създадена интернет платформа. предоставени са материали на 
178 училища в цялата страна, а 107 учители се регистрираха в 
мрежата „Рециклиращо училище! Учители за чиста природа!“
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•			оБРАЗоВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР
Екопак България“ създаде първият интерактивен образователен 
център за разделно събиране на отпадъци от опаковки. Целта на 
този уникален за страната ни център е да обучава безплатно 
подрастващите за ползите от разделното събиране и рецикли-
ране, както и за значението на тази дейност за опазването на 
околната среда от заплахите на съвремието. Центърът е част 
от комплекс, в който се намира най-модерната линия на ЕкопАк 
БЪЛГАРИЯ, специализирана в сортирането на отпадъци от опа-
ковки от хартия, пластмаса и алуминий. 

образователно-информационният център е предназначен за въз-
растни и деца над 14 години. пространството от 300 кв. м  е 
разделено на три зони.

първа зона: Интерактивна видео зала за представяне на филми и 
куизове на екотематика. Тук посетителите ще се запознават с 
историята на организирана система за събиране на отпадъци от 
древността до днес.

Втората зона е разделена на 4 секции за четирите вида отпа-
дъци, които се събират разделно – пластмаса, хартия, стъкло 
и алуминий. представени са процесите на преработка и рецик-
лиране на отпадъци, превръщането им в нови продукти или в 
изкуство. предложена е и мотивираща информация за ползата 
от рециклирането.    

 Третата зона е гората на зелените желания, където всеки посе-
тител има възможност да остави своето зелено послание, съвет 
или пожелание.

Всичко това е израз на разбирането ни, че отговорното екосъз-
нание се формира от най-ранна детска възраст. Убедени сме, че 
децата са най-ревностните посланици на идеята, че от всички 
нас зависи запазването на природата.

•			СЪВМЕСТНо С оБЩИНИТЕ
провеждане на Ежегоден конкурс „Най-зелена община на ЕкопАк“.  
Целта на конкурса е да предизвика ангажираност на общините 
за активно зелено поведение и да създаде условия за разумно и 
устойчиво отношение по въпросите на оползотворяване на от-
падъците. В конкурса се включиха 19 общини. победителите по-
лучиха финансиране на своите проекти в размер на 25 000 лв. 
за голяма община – община Русе и 10 000 лв. за малка община – 
община Левски.

•			кАМпАНИЯ ЗАЕДНо 
„ЕкопАк България“ АД стартира през 2017 г. нова информацион-
но-образователна кампания – „Заедно в полза на обществото и 
природата“, която успешно продължи и разшири своя обхват през 
2018 г. проектът се осъществява в сътрудничество с нашите 
членове – лидерите в бързооборотните стоки, модерната търго-
вия, както и едни от най-големите заводи в България. по своята 
същност кампания „Заедно“ е програма за споделена стойност на 
ЕкопАк и нейните членове, която цели популяризирането и уве-
личаването на разделното събиране и рециклиране в България. 
кампанията залага на интегриране и разпространение на общ 
призив към действие (например „Събирай разделно с ЕкопАк и ...!“, 
придружен от послания за ползите от разделното събиране и 
устойчивото развитие. 46 от най-любимите марки и магазини 
на българина, се включиха в кампанията, като изпратиха общо 
екологично послание към потребителя чрез креативна, разноо-
бразна и атрактивна комуникация.



Спестени ресурси от

рециклирането на 100 959 т

отпадъци от опаковки.

Ефектът върху природата от

рециклирането на тези количества е:
Спасяване от 

изсичане на 

606 600

дървета.

320 964 286 

млн.квч.

електроенергия.

1 483  090 

млрд.л.

питейна вода 152 676

барела петрол

Намаляване на 

обема на депони-

раните отпадъци 

на депата с над

419 787

куб.м.

Спестяване 

на природни

ресурси:


