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„Заедно“– съвместна образователна програма на
ЕКОПАК и нейните клиенти

В

ече 13 години „ЕКОПАК България“ АД
се стреми да е възможно най-близо
до своите клиенти – причината и смисълът за съществуване на първата и найголяма организация за оползотворяване
на отпадъци от опаковки в България. И
тази година ЕКОПАК продължава да създава добавена стойност за своите клиенти, чрез предлагане на нови услуги и
подобряване на качеството на съществуващите.

Тодор Бургуджиев

Изпълнителен директор на „ЕКОПАК България“ АД

Разделното събиране води до по-високо
качество на живота. Представете си как
биха изглеждали нашите улици, нашите полета, гори и реки, нашето море, ако всички
отпадъци от пластмаса и други рециклируеми материали, които ежедневно срещаме,
не са там, а в контейнерите за разделно
събиране. И каква би била ползата от това
и за природата, и за икономиката.
Съзнавайки своята отговорност, ЕКОПАК
България продължава да инвестира, да
подновява и усъвършенства системата за
разделно събиране. Резултатът е налице –
по-високи количества събрани отпадъци от
опаковки, на практика отнети от градската и околната среда и върнати обратно в
икономиката.
Така ние отговаряме на растящите екологични изисквания към страните-членки на
Европейския съюз. Ние посрещаме и високите очаквания на нашите клиенти – компании с отговорно поведение и амбициозни
ангажименти за устойчиво развитие, на
нашите партньори – общините, и на все
по-взискателното и активно общество в
България.
ЕКОПАК България притежава сертификати по БДС EN ISO 9001: 2008 и
БДС EN ISO 14001:2005SO.

Благодарение на ежегодните проучвания, които провеждаме с клиенти,
институции и граждани, и на база на
нашия дългогодишен и богат опит в
изпълнението на национални информационно-образователни инициативи,
ние успяхме да идентифицираме един
нов, много ефективен комуникационен
подход за достигане до крайния потребител – комуникационните кампании на
самите ни клиенти.
Програмата „Заедно“ вплита по подходящ начин посланията за важността
и ползите за всички нас от разделното
събиране, рециклирането и опазването
на околната среда в различните комуникационни кампании и инициативи на
нашите клиенти. Така те многократно
достигат до милиони потребители във
всяко кътче на България.

По този начин ние създаваме добавена стойност, както за обществото,
като повишаваме дела на разделното
събиране и промотираме устойчив и
екосъобразен начин на живот, така и за
нашите членове, като ефективно комуникираме техните устойчиви ангажименти към потребители, партньори и
инвеститори. В допълнение, „Заедно“ ни
помага да изпълним и нашата мисия – да
оползотворяваме с грижа за обществото и природата, като запазим лидерската си позиция в сферата на опазването
на околната среда.
Програмата се провежда в периода
2017-2019 г. и в нея се включват над 50
от най-големите компании в България,
всяка от които е сред лидерите в областта на бързооборотните стоки и
модерната търговия.

ЗЕЛЕНАТА ТОЧКА – Пионер на кръговата икономика
Символът Зелена точка, който
сме свикнали да виждаме върху опаковките на най-различни
продукти, означава, че техният
производител или дистрибутор
участва, включително финансово, в система за разделно събиране и рециклиране на отпадъците си от опаковки, и така спазва
изискванията на европейското и
националното законодателство.
Зелена точката (Der Grüne Punkt)
е въведена в Германия през 1991
г., където е създадена дуалната система за събиране на отпадъци. През 1995 г. е основана
международната
организация
PRO Europe (Packaging Recovery
Organisation Europe), с основна
дейност сублицензиране на символа на компании, ангажирани с
изграждането и поддържането
на системи за оползотворяване
на отпадъци от опаковки.
Марката се ползва със защита
на световно, европейско и местно ниво, и може да бъде поставяна на дистрибутирани на пазара

Знаете ли,че …
• В PRO Europe членуват 31 организации за оползотворяване на отпадъци
от опаковки от 31 страни;
• 150 000 компании са лицензирани
участници/членове на системите за
оползотворяване на отпадъци от
опаковки на членовете на PRO Europe;
• 540 милиона жители имат достъп
до система за разделно събиране, финансирана от член на PRO Europe;
• Повече от 400 милиарда опаковани
продукта годишно поставят на етикета си знака Зелената точка, регистриран като марка в повече от 140
страни.

опаковки само със съгласието на
нейния собственик, т.е. на член
на PRO Europe. За Република България ексклузивен оторизиран
лицензополучател е „ЕКОПАК
България“ АД.
Дългогодишното членство на
„ЕКОПАК България“ АД в европейските организации на PRO Europe
и EXPRA е доказателство, че
създадената от дружеството
система за разделно събиране и
оползотворяване на опаковки е
еталон за изпълнение на целите
за разделно събиране и оползотворяване съгласно най-високите европейски стандарти.
Зелената точка олицетворява финансовия принос на съответната фирма производител/
вносител към организация за
оползотворяване, която е изцяло собственост на задължената
индустрия, работи без право да
разпределя печалба и е с основен
фокус популяризирането (сред
цялото общество) на разделното събиране и ползите от него.

“ЕКОПАК България“ АД е организирала дейността си именно на
основата на тези принципи.
Ползването на марката Зелена точка от дистрибутори или
производители на опаковани
стоки в България може да бъде
разрешено по линията на редовно членство в системата за разделно събиране (чрез сключване
на клиентски договор с „ЕКОПАК
България“ АД) или посредством
подписване на така наречения
„чист лицензионен договор“.

ПРАКТИКИ

ПЛАСТМАСАТА – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ВЪЗМОЖНОСТИ
Пластмасата е един от най-разпространените материали в съвременния
свят. Комбинация от уникални функционални качества и ниска цена, тя намира безброй приложения. Днес почти
всеки жител на планетата ежедневно
влиза в досег с нея.
Пластмасовите опаковки съставляват 26% от пазара на пластмаси.
Част от тях се използват само веднъж, преди да бъдат изхвърлени, тъй
като не могат да бъдат рециклирани
по икономически изгоден начин. 30%
от пластмасовите опаковки могат да
бъдат единствено изгорени за получаване на енергия или депонирани. Същевременно, цели 32% от пластмасовите
опаковки остават извън системите за
събиране на отпадъци.
Европейската асоциация на преработвателите на пластмаси (EuPC) в
своето „Проучване на употребата на
рециклираните пластмасови материа-

ли (РПМ)“ отбелязва, че качеството на
тези материали остава най-голямата
бариера при използването им като суровини. Почти 60% от участвалите в
проучването компании заявяват, че
трудно намират приемливо качество.
Само 27% от тях смятат, че клиентите им са достатъчно добре информирани за нуждите и ползите от използването на РПМ.
Добрите практики в начините, по
който се проектират, използват и
оползотворяват пластмасовите опаковки, са с първостепенно значение
за намаляването на попадането им в
природата. Една иновация при производството на фолио е полагането на
кополимер между пластовете РЕ и РР
пластмаса. Този разделителен слой
позволява да се използват характеристиките на двата вида пластмаси,
но и подобрява икономически ефективното им разделяне при рециклиране.

Нови технологии в производството на
РПМ позволяват и да се намали, дори и
да се изключи, водата като средство
за измиване и за охлаждане. Така могат
да се спестят значителни ресурси.
От първостепенно значение за рециклирането на пластмаса е прецизното разделяне на събраните отпадъци,
тъй като различните видове пластмаси се явяват замърсител един за
друг. Един от основните партньори на
ЕКОПАК България инвестира тази година в технология за автоматизирано
разделяне на отпадъци от пластмасови опаковки от твърди пластмаси.
Тази нисталация за момента е единствената в страната, която чрез три
оптични сепаратора разделя пластмасите по вид и по цвят. Капацитетът
на инсталацията е 5 тона за част,
ефективността на пречистване достига 99%, а годишната производителност е над 12 000 тона готов рециклиран продукт.

КРЪГОВАТА ИКОНОМИКА И
ПЛАСТМАСОВИТЕ ОПАКОВКИ –
пет ПРЕПОРЪКИ На Международната
Асоциация по Отпадъци
Преминаването от линейна към кръгова
икономика изисква не само нови начини
на работа по цялата верига на производство и потребление, но и сътрудничество между всички участници в нея.
Това важи с особена сила за производителите на пластмасови опаковки. Ето
защо Международната асоциация по отпадъци (ISWA) публикува 5 препоръки към
тяхната работа:
Създайте подходящ дизайн
Проектирайте опаковки от само един
вид пластмаса. Ако са повече видове,
трябва да може лесно да се разделят
един от друг. Намалете употребата на
добавки – където е възможно, използвайте основни, най-широко разпространени
смески, за да опростите рециклирането.

Преосмислете употребата на ресурси

добре нуждите на потребителите и им
помогнете да станат по-еко.

Преценете не можете ли да използвате вторични материали. Превърнете
по-различния външен вид на рециклираната пластмаса във ваше предимство
– демонстрирайте загрижеността си
за устойчивото развитие. Възползвайте се и от факта, че потребителите
предпочитат еко продукти – те ще оценят, че вашите продукти могат да се
рециклират.

Иновирайте

Работете заедно във веригата за
създаване на стойност
Включете устойчивото развитие в политиката си и поощрете и другите по
веригата да го направят. Проучете по-

Търсете нови подходи за влагането на
рециклирана пластмаса в нови продукти.
С тази цел инвестирайте и в технологично развитие.
Партнирайте си с фирмите за управление на отпадъци
Мислете повече за момента в който
опаковките ви ще се превърнат в отпадък. Работете заедно с фирмите в сектора, за да улесните тяхното събиране,
сортиране и рециклиране.

ПРАКТИКИ

По-екологични контейнери – по-ефективна система
за разделно събиране
Приключи тригодишната програма
на ЕКОПАК България по обновяване на системите за разделно събиране. За периода 2014-2017 г. бяха
подменени 4 790 бр. жълти и сини
контейнери тип „ракла“ с тип „иглу“.
През 2017 г. успешно са подменени
контейнерите в 15 общини. Новите
съдове са по-ефективни и екологосъобразни, като разполагат с 26%
по-голям полезен обем.

материали с битови отпадъци.
Новите съдове изискват специален тип сметосъбираща техника, което ги прави обслужваеми
само от фирми, поели отговорното отношение по опазване на
околната среда и рециклиране на
събраните материали, като към
момента за тази цел ЕКОПАК
България използва 47 специализирани автомобила.

Освен това новите контейнери притежават редица предимства – заемат по-малка площ от градската
среда, нямат подвижни части
(капаци, колела), които често се
повреждат и са предпоставка
за недобросъвестното им преместване. Заради типа отвор, в
голяма степен възпрепятстват
изземването на рециклируемите
материали и предлагат по-добрата им защита срещу дъжд и сняг.

Целта на всички тези нововъведения е стремежът на
„ЕКОПАК България“ АД към усъвършенстване на системата за
разделно събиране, увеличаване
на количествата отпадъци от
опаковки, годни за рециклиране
и намаляване на количествата
отпадъци, които се депонират.
Новите съдове способстват
изпълнението на тази цел,
като дават по-добри резултаТе не позволят изхвърлянето на ти, както е видно от графикицели торби с битови отпадъци, те за общини, в които ЕКОПАК
с което се предотвратява за- България успешно извърши смянамърсяването на рециклируемите та на типа контейнери.
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ОБЩЕСТВО

Ученици, учители и родители заедно в „Седмица на
рециклирането с ЕКОПАК“

Н

ационалната образователна програма „Седмица на рециклирането с
ЕКОПАК“ ще се проведе за първи път в
над 50 училища в София. Началото на
инициативата бе дадено на специално
събитие в хотел „Хилтън“ в София, на
която присъстваха г-жа Деница Сачева,
заместник-министърът на образованието и науката, г-жа Ивелина Василева, председател на комисията по околната среда и водите в НС, г-жа Лорита
Радева, председател на ПК по опазване
на околната среда, земеделие и гори в
СОС, г-жа Ваня Кастрева, началник на
Столичния инспекторат по образование, директори и учители от столични
училища. Представителите на институциите оцениха високо и подкрепиха
усилията и инвестициите на ЕКОПАК
България в дългосрочни национални образователни проекти, а директорите и
учителите заявиха готовността си да
се включат.

динят усилията на учители, ученици и
родители в усвояването на знания за
околната среда и изграждане на устойчиви навици за разделно събиране на отпадъци от опаковки.
Програмата е тригодишна. Започва в
София в рамките на Европейската седмица за намаляване на отпадъците (2129 ноември), а през 2018 г. инициативата ще се проведе в още 12 общини.
ЕКОПАК България предоставя на включилите се училища образователен пакет в помощ на учителя – ръководство
за провеждане на екочас на класния ръ-

ководител за ученици от 1-ви до 7-ми и
от 8-ми до 12-и клас, видеоматериали,
инструкции за провеждане на игри и
състезания, образователни табла и
плакати. Ръководствата са разработени от екип от учители от програмата
“Заедно в час”.
Всички училища, които се включат в
“Седмица на рециклирането с ЕКОПАК”,
ще получат кошчета за разделно събиране на отпадъци и специални грамоти.
Ще бъдат отличени и най-инициативните учители.

По време на Седмицата вниманието на
учениците ще бъде насочено към темите разделно събиране, рециклиране и
оползотворяване на отпадъци, опазване на околната среда и устойчиво развитие. В учебните часове или извън тях
ще се проведат уроци, разнообразни
събития и състезания. Така ще се обе-

„Стара хартия за нова книга“ с пето поредно издание

З

а пета поредна година в пет града
от страната – Хасково, София, Русе,
Пловдив и Бургас, се проведе екокампанията „Стара хартия за нова книга“, която
даде възможност на децата да научат
повече за разделното събиране на отпадъците и рециклирането и да разберат
как да пазят природата.
ЕКОПАК България и Книжен център „Гринуич“ се обединиха 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 четенето.
На събитията в петте града всяко дете,
което доведе възрастен придружител с
поне 5 кг стара хартия за рециклиране,
получи нова детска книга по избор, както
и подаръци от партньорите на празника.
Талисман на кампанията тази година бе
един от най-обичаните съвременни фентъзи герои – Пърси Джаксън – син на Посейдон, похитител на мълнии и племенник

на Зевс. За участниците в петте града
бяха подготвени викторини и игри в духа
на книгите за Пърси Джаксън. Разбира
се, епичното съревнование на знания им
донесе допълнителни изненади. А за да
остане празникът незабравим, в София
всички деца, които са предали старата
си хартия, имаха възможност да си направят снимка за спомен във фото будка
в стил „Боговете на Олимп“, осигурена от
„Photo king“.
В рамките на кампанията ЕКОПАК България публикува и специалното издание „Ти
можеш да спасиш планетата“, разпространено сред включилите се в нея.
Под надслов „Почисти и прочети“ общо
8 250 малки екоактивисти предадоха 43
тона хартия и така спасиха 560 дървета.
Децата научиха повече за рециклирането, разбраха как да събират разделно
отпадъците и се сдобиха с 9 600 нови
книжки по избор.
За петте години в инициативата се
включиха близо 26 250 деца. Малчуганите,

заедно със своите родители, предадоха
за рециклиране 133 тона хартия и получиха 29 600 книжки. Така всички заедно
спасихме от изсичане 1 730 дървета.

фокус

УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ ЗАВИСИ ОТ УСИЛИЯТА НА ВСЕКИ
ЕДИН ОТ НАС

М

исията на управляваната от Вас компания е да
допринася за здравословния и
природосъобразен начин на живот чрез производство и дистрибуция на висококачествени
безалкохолни напитки. Какви са
вашите постижения в посока
опазване на околната среда и
природните ресурси?
Като социално отговорна компания, „Девин“ инвестира в образователни и комуникационни кампании, посветени на значението
на водата и добрата хидратация
за здравословния начин на живот.
Грижата за околната среда също
е сред основните ни приоритети.
В качеството си на лидер на пазара на бутилирани води, ние от
години сме пример за отговорно производство и инвестиции
в нови технологии и иновации.
Минерална и изворна вода DEVIN
идват от екологично чист регион с уникална природа. Родопите
са наш дом, душата на продукта,
който произвеждаме. Ние осъзнаваме своята роля за опазването
на този ценен природен ресурс и
се гордеем с чистотата и неповторимите качества на бутилираната ни вода. Ето защо в ежедневието си следваме най-високите
стандарти за качество и контрол на продукцията с грижа за
водния ресурс, който използваме,
и за здравето на нашите потребители.
През тази година „Девин“ стана
част от Групата на Спадел – компания с доказани традиции в производството на бутилирана вода
в Западна Европа, лидер в практиките за устойчиво развитие.
На групово ниво се стремим да
намалим отпечатъка от своята
дейност, да се грижим за водния
ресурс, с който оперираме, както и да бъдем екологично чисти

по отношение на всички аспекти
от нашата дейност. А това се
постига чрез общите усилия на
всеки един от нас.
Наскоро „Девин“ стана част от
инициативата „Кристално чисти“ на Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки
в България. Заедно с още 7 други
компании от сектора, ние се обявяваме за ясни правила, чист бизнес и отговорност към нашите
партньори, клиенти и обществото. Като част от нашия ангажимент, и с подкрепата на Американския университет в България
и Центъра за здраве и глобална
околна среда към университета
Харвард, създадохме лидерска
програма за устойчиво развитие.
Програмата има за цел да промотира добри практики в областта
и да създаде бъдещи лидери на
промяната, които ще допринесат
за устойчивото развитие на икономиката и просперитета на българското общество.
Какъв е основният фокус на
компанията при управлението
на отпадъците и намаляване
потреблението на природни ресурси?
„Девин“ традиционно подкрепя инвестициите в нови производствени технологии и ефикасната употреба на енергия и ресурси. Компанията ще продължи да инвестира
в тази посока, осъзнавайки своя
ангажимент към околната среда и
обществото. Подкрепяме редица
инициативи, насочени към намаляване теглото на опаковките, което води до разумна употреба на
използваните ресурси.
Девин е член на Борда на директорите на ЕКОПАК България, как
оценявате дейността на организацията за повишаване ефективността на разделното събиране на отпадъци от опаковки?

Томас Кренбауер,

изпълнителен директор на „ДЕВИН“ ЕАД

„Девин“ е сред основателите на
ЕКОПАК и ние високо ценим нашето ползотворно и дългосрочно сътрудничество. Като част
от Борда на директорите, аз се
чувствам лично ангажиран с разглеждането на дългосрочните
ни стратегии, годишни планове и инвестиции. Ще продължим
да инвестираме в разделното
събиране на отпадъци и в ефективността на нашите усилия.
ЕКОПАК играе основополагаща
роля в налагането на устойчив модел за всички компании – членки на
организацията. Инициативите на
ЕКОПАК и Девин са в пълен синхрон и съответствие по отношение на поставените цели и ефект.
ЕКОПАК България разполага с опитен и отдаден на работата си
екип, с изключителни знания. Организацията инвестира в образователни кампании и ще продължи
да играе съществена роля за осведомеността на обществото и
ангажираността по отношение
събирането на отпадъците на национално ниво.

Нови детски площадки зарадваха малчуганите в Русе,
ВЕЛИКО Търново и Шумен
ЕКОПАК България инвестира в нови
детски съоръжения в 3 общини – Русе,
Велико Търново и Шумен. „Убедени сме,
че когато изграждаме красиви места
за игра на децата и отдих за родителите, провокираме тяхното чувство
за отговорност и ангажираност.

Разчитаме, че така, както ще опазват детските площадки, така ще се
грижат и за чистотата на квартала,
в който живеят или парка, в който се
разхождат. Когато хората виждат
нашата загриженост за това техният град да бъде красив и чист и те ни

отговарят със същото. А най-голямо
удовлетворение за нас е радостта в
очите на децата и благодарността
на техните родители“, сподели изпълнителният директор на „ЕКОПАК
България“ АД Тодор Бургуджиев.

Рекорден брой участници в Ученическия турнир по
бадминтон "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. Организираният от Българска федерация по бадминтон и ЕКОПАК България
турнир се провежда под патронажа на
столичния кмет Йорданка Фандъкова
и с подкрепата на „Девин“ ЕАД.
Възобновен с финансовата подкрепа
на ЕКОПАК, най-голямата в България
организация за оползотворяване на
отпадъци от опаковки, и тази година
турнирът допринесе за популяризирането и развитието на бадминтона в
столицата и отговорното отношение
към околната среда, и даде възможност за спортна изява на всички желаещи ученици.
Главният секретар на министерството младежта и спорта Асен Марков
присъства на откриването и приветства малките спортиси като каза:
„Благодаря на ЕКОПАК България, че
подкрепя провеждането на този турнир. Убеден съм, че състезания като

това ще допринесат за популяризирането на спортните навици сред
младото поколение и ще насърчават
стремежа за опазване на околната
среда. Нека да спортуваме повече и да
замърсяваме по-малко”.
Изпълнителният
директор
на
„ЕКОПАК България“ АД Тодор Бургуджиев отбеляза, че основната цел
на това състезание е да популяризира
сред децата и техните семейства не
само спорта като здравословен начин
на живот, но и отговорното отношение към природата и околната среда,
за едно по-добро бъдеще за всички. „За
нас е удовлствие да подкрепим това
състезание и да видим толкова много
детски усмивки”, каза още Бургуджиев.
Президентът на Българската федерация по бадминтон Пюзант Касабян
поздрави всички участници и връчи на
Тодор Бургуджиев и на изявени деатели на бадминтона мемориални медали и
грамота по повод 50 години организиран бадминтон в България.

