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Мисия, визия, ценности

„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 акционери и клиенти, което изключва конфликт на 
интереси между дружеството и дейността на неговите акционери; 
• единственият представител за България в Европейската организация 
по оползотворяване на отпадъци от опаковки - PRO EUROPE и притежава 
изключителното право да ползва и предоставя правото на производители и 
вносители на опаковани стоки у нас да поставят върху опаковките си търговската 
марка “DER GRÜNE PUNKT” („зелена точка”); 
• Сред учредителите на EXPRA – съюз за разширената отговорност на 
производителите;
• 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, притежаваща 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.

„ЕКОПАК България“ АД
42,11%

„Екобулпак“ АД
25,90%

„Булекопак“ АД
12,63%

„Екоколект“ АД
9,82%

„Екопартнърс“ АД
9,54%

Годишен отчет 2019
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Предмет на дейност

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. В дейностите по разделно събиране се включват:

събиране на отпадъци 
от опаковки

транспорт до площадка 
за предварително 

третиране

сортиране балиране

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

Кои сме ние
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Преглед и анализ на дейността на дружеството
през 2019 г.

Изминалата 2019 г. е поредната успешна година за „ЕКОПАК България“ АД. Декларирани-
те от клиенти количества опаковки се запазиха на сравнително стабилно ниво и орга-
низацията запази позицията си на пазарен лидер с 42,11%  пазарен дял съгласно Заповед 
№ РД – 351/04.05.2020 г. на министъра на околната среда и водите (2018 г. - 41,85% съ-
гласно Заповед № РД-285/15.05.2019 г. на министъра на околната среда и водите).

Годишен отчет 2019Годишен отчет 2019
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Основни постижения през 2019 г. са изпълнените цели за рециклиране, финансовата 
стабилност на фирмата, провеждането на мащабна информационно-образователна 
програма, развитието на хората и организацията, запазеният пазарен дял. 

Съгласно Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки (НООО) за 2019 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 оползотво-
рени. За рециклиране следва да бъдат предадени минимум 55% от пуснатите на пазара 
опаковки, като се рециклират не по-малко от:
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Законови цели
за последните 4 години

Изпълнени цели от
„ЕКОПАК България” АД

Членове на организацията

Членове на „ЕКОПАК България“ АД са фирми, избра-
ли съгласно ЗУО да изпълняват целите си по опол-
зотворяване чрез колективна система, за което те 
заплащат лицензионно възнаграждение на организа-
цията. 
През 2019 г. „ЕКОПАК България“ АД изпълни анга-
жиментите за оползотворяване и рециклиране на 
отпадъци от опаковки на 1 154 фирми, които са де-
кларирали 170 114 т пуснати на пазара опаковки, по-
сочени по видиве и количества в таблицата.

Вид

Стъкло
Пластмаса
Хартия
Метали
Композити
Дървесина
Други

Общо

Количество в т

41 371
43 902
56 728
9 339
4 853
13 873
48

170 114

Членовете на „ЕКОПАК България“ АД са лидери в своите пазарни сегменти, които 
имат потенциала и възможностите да реализират на практика световни тенденции 
за превенция и минимизиране на опаковките. Значителна част от фирмите, члену-
ващи в „ЕКОПАК България“ АД, използват опаковки за многократна употреба. Те са 
въвели свои собствени системи за обратното им изкупуване. Някои от фирмите са 
разработили и прилагат свои собствени програми за намаляване на отпадъците от 
опаковки. Чрез разпространение на информационни материали и наръчници, както и 
чрез поддържане на секции и публикуване на материали в електронния сайт, „ЕКОПАК 
България“ АД съдейства за популяризирането на световния и европейски опит за пре-
венция и минимизиране на опаковките, както и за успешни практики в тази област, 
между членове си.

Кои сме ниеКои сме ние
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През 2019 г. от гледна точка на декларираните количествата, „ЕКОПАК България“ АД 
бележи ръст от 2,2%.
Информационната система ЕКОПАК Онлайн е иновативна дигитална платформа, 
която дава възможност на нашите членове да получават цялата информация, свързана 
с техните задължения, като компании пускащи опаковани стоки на българсият пазар.

„ЕКОПАК България“ АД стартира през 2017 г. нова тригодишна информационно-
образователна кампания — „Заедно в полза на обществото и природата“, която 
приключи през 2019 г. Проектът се осъществяваше в сътрудничество с нашите 
членове — лидерите в бързооборотните стоки, модерната търговия, както и едни 
от най-големите заводи в България. По своята същност кампания „Заедно“ е програма 
за споделена стойност към обществото на ЕКОПАК и нейните членове, която цели 
популяризирането и увеличаването на разделното събиране и рециклиране на отпадъци 
от опаковки в България. Чрез обединяването на различни  комуникационни активности и 
информационни/рекламни канали, използвани от членовете на ЕКОПАК, еко посланията 
достигнаха до всяко българско семейство. Кампанията обедини всички участници с 
общ призив към действие „Събирай разделно с ЕКОПАК и ...!“, придружен от послания за 
ползите от разделното събиране и устойчивото развитие. 
През 2019 г. в програмата се включиха 20 компании — ФАНТАСТИКО, КОКА КОЛА ХБК 
БЪЛГАРИЯ АД, ЗАГОРКА АД, ДЕВИН АД, НЕСТЛЕ БЪЛГАРИЯ АД, ОБЕДИНЕНА МЛЕЧНА 
КОМПАНИЯ АД, КАУФЛАНД БЪЛГАРИЯ ЕООД, ТЕХНОПОЛИС БЪЛГАРИЯ ЕАД и много други.
За периода на този изключително амбициозен проект се обединиха 41 от най-
любимите марки и магазини на българина, които организираха над 150 информационни 
инициативи, преплели общо екологично послание към потребителя чрез креативна, 
разнообразна и атрактивна комуникация, сред които:

          • “Kaufland София Полумаратон”;                                  • XXII издание на „Данониада”;
          • “Детска Игриада”;                                                            • “Живей Активно”;
          • “Заедно за природата”;                                                    • “Уиски Фест София“.

Годишен отчет 2019

членовете самостоятелно 
въвеждат данни и отчети

ежегодно получават 
сертификат за рециклираните 

от ЕКОПАК България количества

имат достъп до различни видове 
справки съгласно законодателството 

и първични счетоводни документи

ЧРЕЗ НЕЯ:

се запознават с актуални новини в 
управлението на отпадъците



Системии
за разделно събиране на
отпадъци от опаковки
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В изпълнение на поетите ангажименти към членовете си, „ЕКОПАК България“ АД опол-
зотвори и рециклира общо 107 032,85 т отпадъци от опаковки. Така е постигнато 
62,92% оползотворяване и рециклиране от общо декларираните от членовете ни опа-
ковки, което надвишава законовите изисквания с 2,92% . 

Количество оползотворени отпадъци по видове:

107 032,85 т
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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 2019 г. оперирайки в 83 общини, а до края на годината 
бяха сключени 5 нови договора — с общини Ветово, Гулянци, Кубрат, Кула и Цар Калоян, 
разширен бе обхватът на системите в общини Пазарджик и Шумен, чрез пълното им 
покритие.
Към 31.12.2019 г. изградената от „ЕКОПАК България“ АД национална система за раздел-
но събиране на отпадъци от опаковки включва общо 17 568 бр. контейнери с общ обем 
24 279 540 л, което е с 6 110 070 л повече  от изискуемия общ обем. Жителите, които 
са обхванати със системите за разделно събиране по данни на ГРАО към 31.12.2019 г., 
са 2 543 058 в 88 общини.
С цел увеличаване на добива на рециклируеми суровини бяха разширени проектите за 
събиране на отпадъци от опаковки от:
• търговски обекти на територията на общини Бургас, Варна, Велико Търново, 
Плевен, Пловдив, Пазарджик, Столична община, Хасково и Свиленград; 
• обекти „ХоРеКа“ в Столична община и община Бургас. 

За контрол върху дейността на подизпълнителите — спазване на маршрути и гра-
фици се използва GPS система, до които достъп в реално време имат експертите 
на ЕКОПАК, еколози на съответната община и служители на обслужващата фирма. 
Системата осигурява мониторинг на 46 броя сметосъбиращи камиони.
„ЕКОПАК България“ АД обработва събраните отпадъци в 18 инсталации за сортира-
не, като e собственик на 14 от тях (в София, Божурище, Равно поле, Горна Оряховица, 
Пазарджик, Хасково, Правец, Силистра, Видин, Плевен, Враца, Бургас, Дупница и Русе), 
които осигуряват над 200 работни места. Общият капацитет на сортиращите 
мощности възлиза на 300 хил. т в зависимост от сменното натоварване. 
Събраните отпадъци от опаковки чрез дейностите на „ЕКОПАК България“ АД се пре-
дават на преработвателите на стъкло, пластмаси, метали, дърво, хартия и карто-
ни като изцяло се осигурява влагането им в производството на нови продукти. За 
изпълнение на целите за рециклиране и оползотворяване „ЕКОПАК България“ АД има 
сключени договори с 27 рециклиращи фирми като „ДИ ЕС Смит България“ АД, „Би Ей 
Глас България“ АД и други.

Системи за разделно събиране на отпадъци от опаковки



Капиталови
инвестиции
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Капиталови инвестиции

ОБЩАТА СТОЙНОСТ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПРЕЗ 2019 г. ВЪЗЛИЗАТ НА
982,7 ХИЛ. ЛВ.

И СЕ РАЗПРЕДЕЛЯТ КАКТО СЛЕДВА:

контейнери тип
„Иглу“

1505 бр. 791,2 хил. лв.

контейнери тип
„Ракла“

443 бр.  116,8 хил. лв.

 кофи
0.24 м3 и 0,12 м3

23 бр.  1,2 хил. лв.

 транспортни 
средства

2 бр.  54,1 хил. лв.

 софтуер
и хардуер

 6,6 хил. лв.



Образователни
и информационни

кампании

Годишен отчет
2019
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ЕКОПАК България е КСО ориентирана организация, за която най-важно е доверието 
на потребителите и общественото признание.
През 2019 г. „ЕКОПАК България” АД, следвайки нашата мисия да ОПОЛЗОТВОРЯВАМЕ 
С ГРИЖА ЗА ОБЩЕСТВОТО И ПРИРОДАТА, продължихме и надградихме корпоративна-
та информационно-образователна стратегия за повишаване информираността на 
гражданите за ползите от разделното събиране, засилване на мотивацията им да из-
ползват цветните контейнери и изграждане на трайни навици за разделно събиране 
на отпадъци от опаковки.

Образователни и информационни кампании

 Създадохме серия от 45 бр. анимационни образователни видеа, с които 
разказахме по интересен и любопитен начин за ползите от разделното 

събиране и ефекта върху природата в цифри и факти.
https://www.facebook.com/ECOPACK.Bulgaria/

Организирахме на 5 бр. мотивиращи кампании:
#PuzzleEcopack

#БъдиЕКО, играй ПАК
#КажиНЕ на найлоновата торбичка

#КажиНЕнаПластмасата
#СимволитеНаОпаковката

 Проведохме интернет кампания с двама от най- популярните 
влогъри в YouTube - Стан и Стеф. “Затрупаха ме в боклука” 

е видео, което разказва за Образователния център на Екопак 
и най-новата сортираща инсталация за пластмаса и хартия - 

над 90 760 гледания и над 4 280 коментара

ДИГИТАЛНИ КАМПАНИИ

 Публикувахме на над 100 бр. 
информационни материали – 

тип статии и новини

 Изпращахме тримечният ни 
електронен бюлетин

с новини до 1400 абоната

https://www.facebook.com/ECOPACK.Bulgaria/
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Образователен център

ЕКОПАК България е създател на първият интерактивен образователен център за 
разделно събиране на отпадъци от опаковки в България. Този уникален за страната 
ни център обучава безплатно подрастващите за ползите от разделното събиране 
и рециклиране. Центърът е част от комплекс, в който се намира специализирана ин-
сталация за сортиране на отпадъци от опаковки от хартия, пластмаса и алуминий. 
През 2019 г. над 100 служители на компани и над 445 ученици преминаха обучение през 
Образователният център.
https://www.ecopack.bg/bg/obrazovatelen-centyr/obrazovatelen-centyr-ekopak

https://www.ecopack.bg/bg/obrazovatelen-centyr/obrazovatelen-centyr-ekopak
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Рециклиращо предизвикателство

Инициативата, проведена с община Пазарджик, поощри разделното събиране на от-
падъци в града, опазването на природата и изграждането на устойчиви навици за 
разделно събиране сред учениците и техните семейства. Кампанията обхвана всички 
ученици и учители от града. Проведе се в два етапа: Първи етап: състезание за клас, 
събрал най-много пластмасови отпадъци от опаковки; Втори етап: състезание за 
най-активно училище — училище провело най-много часове на класа по темата;
В борбата за наградите се включиха 3 100 ученици от 17 училища. В рамките на иници-
ативата бяха събрани 4 500 кг отпадъци от опаковки от пластмаса и бяха проведени 
107 еко часове на класа с образователни материали, предоставени в онлайн платфор-
мата на ЕКОПАК България.

Рециклиращо училище! Учители 
за чиста природа!

Онлайн платформата за учители съдържа ме-
тодически указания в помощ на учителите 
за провеждане на еко час на класа за всички 
възрасти от 1-ви до 12-ти клас. Вниманието 
на учениците е насочено към темите раздел-
но събиране, рециклиране и оползотворяване 
на отпадъци, опазване на околната среда и 
устойчиво развитие. През 2019 г. 284 учители 
от цялата страна се регистрираха и използ-
ваха учебните материали.
Образователната платформата бе предста-
вена в 12 предавания в ефира на радио N-Joy. 
Кампанията в радиоефира даде възможност 
на учители и директори да споделят впечат-
ления и опит от използването на учебните 
материали и включването на еко темите в 
образователната програма в училище.

https://www.ecopack.bg/retsiklirashtouchilishte/

https://www.ecopack.bg/retsiklirashtouchilishte/
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Нахрани ме! Ям разделно!

През 2019 г. се проведе петото издание на образователното куклено шоу „Нахрани ме, 
ям разделно“. Кампанията протече в два етапа — пролетното и есенно турне на “При-
казки за юначета с празни тумбачета” в общо 14 града в партньорство с общините 
Ботевград, Своге, Тутракан, Плевен, Правец, Панагюрище, Тетевен, Пещера, Стрелча, 
Монтана, Мездра, Вършец, Сопот и Банско.
Посещаемостта на куклето шоу постигна нов рекорд — 12 150 деца на възраст от 4 
до 10 години от детски градини и училища преминаха през интерактивно обучение по 
разделно събиране на отпадъци.
„Театър на приказката — София“ за 5 години е обиколил 32 български града с образо-
вателното куклено шоу „Приказка за юначета с празни тумбачета“. Детската пиеса 
представя историята на три симпатични същества — Хартояд, Пластоядка и Стък-
лояд, които живеят в парка и се „хранят“ с отпадъци от опаковки. Приказните герои 
разказват на децата как да пазят природата, чрез разделно събиране на отпадъци. 
На финала на всяко представление актьорите, с помощта на чудатите същества, 
организират практически урок заедно с участниците, като им отреждат главните 
роли в него. Те обучават децата кой вид отпадък в кой цветен контейнер трябва да 
се изхвърля. Малките екогерои участват в състезания по сортиране на отпадъци, а 
накрая всеки си тръгва с подаръци — книжка с приказка и магнити с лицата на Пласто-
ядка, Хартояд и Стъклояд, които да им напомнят да събират отпадъците разделно.
Героите са лица на кампанията „Нахрани ме разделно!” и могат да бъдат забелязани 
на част от цветните контейнерите на ЕКОПАК България, разположени в близост до 
паркове и градини.
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7 години Стара хартия за нова книга

Началото на инициативата „Стара хартия за нова книга“ е поставено през 2013 г. в 
София. Целта на ЕКОПАК България и книжен център „Гринуич“ е да мотивират децата 
още от най-ранна възраст да се научат да полагат грижи за природата и да изпит-
ват любов към книгите и четенето. 
През 2019 г., 10 688 деца и техните родителите се включиха в „Стара хартия за нова 
книга“. Малките екоентусиасти от 5 български града — Бургас, Хасково, София, Русе 
и Велико Търново — предадоха 59,2 т хартия за рециклиране, спасиха от изсичане 770 
дървета, а в замяна получиха 13 350 нови книги. Сред тях бяха двете специални издания 
на ЕКОПАК България „Грийн тийн“ и „Ти можеш да спасиш планетата“, както и новото 
заглавие „Да уловиш остров“, предназначено за най-малките участници. За седемте 
години в кампанията са се включили общо 48 220 деца, които с помощта на своите 
родители са събрали 254,7 т хартия за рециклиране. Така те са спасили от изсичане 
3328 дървета, а в замяна са получили 55 820 нови книги.
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Зелено бъдеще

В Деня на Земята над 200 деца и родители от гр. Враца засадиха 300  широколистни 
и иглолистни дървета в жк. „Металург”. Новата гора е инициатива на община Враца 
и „ЕКОПАК България” АД. Залесяването на обезлесеното място осигури „зелена бари-
ера“ между натовареният международен път Е-79, ж.п. лиията и жилищния квартал. 
Така се намали шумът и замърсяването на въздуха с фини прахови частици.

Златното перце

Над 220 деца от 1-ви до 7-ми клас от 48 училища в София се включиха  в четирина-
дестото издание на ученическия турнир по бадминтон „Златното перце” за купа 
„София“. Организираният от Българска федерация по бадминтон и „ЕКОПАК Бълга-
рия“ АД турнир традиционно се провежда под патронажа на столичния кмет г-жа 
Йорданка Фандъкова.
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Да изчистим България

През 2019 г. за осма поредна година „ЕКОПАК България“ АД активно участва в кампа-
нията, инициирана от bTV. Всички 83 общини-партньори получиха безвъзмездно мате-
риали за почистване — 40 000 чувала, 20 000 ръкавици . Екипът на организацията по 
традиция се включва в почистването на избрана локация, като през 2019 г. съвместно 
с администрацията на община Враца почистихме коритото на р. Лева.

Книги за смет

Кампанията „Книги за смет” организирана от фондация Credo Bonum и издателство 
Smartbooks с подкрепата на „ЕКОПАК България” АД се проведе за 7 поредна година на 
11 и 12 май 2019 г. За първи път кампанията се проведе едновременно в 5 града — София, 
Пловдив, Бургас, В. Търново, Стара Загора. В  рамките на инициативата бяха рецикли-
рани общо около 13 т пластмаса и раздадени над 17 000 книги.
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5 юни, Световен ден на околната среда

ЕКОПАК България отбеляза празника с официално откриване на нова детска площадка 
дарена на община Димитровград.

Десети национален Зелен форум —
„Екобразование, екоинтелигентност, екопромяна“

Пет нови цели за отговорен и устойчив бизнес излъчи като послания Десетият юби-
леен Зелен форум.Те са структурирани в пет направления: 

„Екообразование, екоинтелигентност, екопромяна“ бе надсловът на юбилейния 
Зелен форум, който се проведе на 18 юни в столичната галерия „Оборище“ с участи-
ето на министъра на околната среда и водите г-н Нено Димов, столичния кмет г-жа 
Йорданка Фандъкова, зам.-министъра на образованието и науката г-жа Деница 
Сачева, еко експерти и лидери на компании, развиващи активно зелени политики.

устойчиви вътрешни и
външни зелени политики

енергия и климатчиста околна среда отговорно потребление
и ефективно използване

на ресурсите

екообразование и
екоинтелигентност
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Моят зелен град

Кампания на Кока-Кола ХБК България в партньорство с ЕКОПАК организира няколко 
инициативи в 4 града — София, Бургас, Пловдив и Видин:

1.   „Дай шанс на пластмасовата си бутилка да заживее 
отново“: Кампанията трансформира 10 софийски спир-
ки в контейнери за събиране на пластмаса. Специални 
контейнери за разделно събиране на пластмасови бу-
тилки бяха вградени в съществуващите съоръжения на 
10 централни автобусни спирки в София под мотото: 
„Дай шанс на пластмасовата си бутилка да заживее от-
ново“.

2.  Арт инсталации от морски миди за пластмаса: Пет 
атрактивни контейнера за събиране на пластмаса във 
формата на огромни миди приканват жителите и гос-
тите на Бургас да събират разделно своите отпадъци 
от пластмаса. Арт инсталациите са разположени на 
ключовите излази от Морската градина към крайморска-
та алея на града. Те символично напомнят, че мястото 
на пластмасовите отпадъци не е в морето и на плажа, а 
в специалните контейнери в жълт цвят на ЕКОПАК.

3.  The Bridge Fest: Специална работилница за рециклира-
не на пластмаса и производство на нови предмети от 
нея за първи път отвори врати в рамките на най-голе-
мия тийнейджърски фестивал в България. Екологичната 
тематика е основният акцент в 10-то юбилейно изда-
ние на фестивала, който е първият фестивал у нас с ну-
лев отпечатък (ZERO WASTE).

4.  „Аз, ти, Пловдив!“: Платформата за чиста градска 
среда на сдружение „БГ Бъди активен“ осигури над 20 
креативни места за сядане на открито, като благодар-
ност към пловдивчани, които събираха и предаваха за 
рециклиране пластмасови опаковки в последните три 
месеца на 2019 г. Инициативата „Искам да съм пейка. Ре-
циклирай ме!“, бе обявена в замяна на увеличаване на съ-
браните разделно пластмасови отпадъци от опаковки 
с поне 30% повече спрямо същия период на 2018 г. През 
2019 г. освен кампанията “Искам да съм пейка. Рецикли-
рай ме!” като част от платформата бяха организирани 
различни инициативи — подкрепа за разделното събира-
не и рециклиране на отпадъци от големите събития в 
Пловдив, обучения за доброволци, граждани и организа-
тори на събития, информационни кампании, публични 
акции с фокус върху чистотата на града и др.

1. 

2. 

3. 
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Финансов резултат

Показателите за ликвидност, показващи способността на предприятието да 
изплаща текущите си задължения с наличните краткотрайни активи са както 
следва:

Стойностите на коефициентите показват, че „ЕКОПАК България” АД разполага 
постоянно с достатъчно бързоликвидни активи и може своевременно да урежда 
задълженията си към доставчиците, държавния бюджет, служителите на 
компанията и други.

Стойностите на показателите за финансова независимост и възможността за 
погасяване на задълженията са както следва:

Видно е, че и двата показателя  се задържат на едно високо ниво. 

Е. Система за управление на качеството

„ЕКОПАК България” АД има сертифицирана Интегрирана система за управление 
на качеството и по отношение на околната среда съгласно ИСО 9001:2008 
и ИСО14001:2005. През 2019 г. бе преминат успешно първи надзорен одит по 
ресертификацията. 

Текуща ликвидност

Бърза ликвидност

Незабавна ликвидност

Стандарт

1

0,5

0.2-0.25

2019

1,60

1,48

0,73

2018

1,97

1,80

1,15

Коефициент на финансова 
автономност  (платежоспособност)

Коефициент на задлъжнялост

Стандарт

>1

<1

2019

2,24

0,45

2018

2,99

0,33

Годишен отчет 2019



25

Образователни и информационни кампании

Осигуряване на висока ефективност, качество и 
оптимизация на разходите

Програма 2020

„ЕКОПАК България“ АД ще продължи да работи в тясно сътрудничество с всички 
заинтересовани страни — корпоративни клиенти, общини, институции и широката 
общественост, като:
• развива и подобрява работата на системите за разделно събиране на масово 
разпространените отпадъци от опаковки, като ще се стреми да запази лидерската 
си позиция в сектора;
• работи по предизвикателствата, които поставя новото европейско 
законодателство, чрез амбициозната стратегия за пластмасите за еднократна 
употреба и новите по-високи цели за рециклиране на отпадъци, като инструмент за 
въвеждане на „кръгова икономика“;
•   предлага на своите клиентите качествени услуги на оптимална цена;
• развива социално отговорната си политика да популяризира опазването на 
околната среда и устойчивото развитие, чрез разделно събиране и оползотворяване 
на отпадъците от опаковки, като провежда мащабни информационно-образователни 
кампании.

подържане на близък контакт и 
сътрудничество с всяка община

непрекъснато развитие на способностите и уменията на 
служителите чрез индивидуални обучения — в курсове, в менторство 

по време на работа, съвместни проекти и участие в конференции

упражняване на последователен 
и стриктен контрол над 

подизпълнителите

Образователни и информационни кампании


