Оползотворяваме с грижа за обществото и природата
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За 13-та година по ред „ЕКОПАК България“ АД
е лидер на българския пазар с 42,4% пазарен дял

С

Тодор Бургуджиев

Изпълнителен директор на „ЕКОПАК България“ АД

Кръговата икономика е без алтернатива.
Тя е единственият начин да бъдат посрещнати растящите нужди на човечеството с
ограничените ресурси, с които разполагаме. Същевременно тя е и нов голям шанс за
повишаване на конкурентоспособността
на нашата икономика, а това означава създаване на нови работни места и генериране
на икономически ръст, като заедно с това
се опазва околната среда.
ЕКОПАК е едни от пионерите в тази област в България. Със своите клиенти и
партньори ние планираме и реализираме
оползотворяването на вече над 100 хил. т
отпадъци от опаковки годишно и преосмисляме начина, по който използваме ресурсите. Съвместните ни информационно-образователни кампании, с които популяризираме ценностите на кръговата икономика
и отговорното отношение към средата, в
която живеем, достигат до хората в цялата страна. Така заедно ние създаваме добавена стойност за бизнеса с видима полза за
обществото и природата и реален принос
за устойчивото им развитие за поколения
напред.
ЕКОПАК България притежава сертификати по БДС EN ISO 9001: 2008 и
БДС EN ISO 14001:2005SO.

ъс заповед № РД-315/15.05.2017 г.
на министъра на околната среда и
водите Нено Димов бяха признати за
изпълнени целите за рециклиране и оползотворяване на членовете на „ЕКОПАК
България“ АД за 2016 г. И през 2016 г.
ЕКОПАК затвърди водещата си позиция
сред организациите за оползотворяване
на отпадъци от опаковки в страната с
42,4% пазарен дял.
През 2016 г. клиентите на ЕКОПАК, водещи български и международни компании, декларираха 155 978 т пуснати на
пазара опаковки, което е с 4,2% повече в
сравнение с миналата година, а ЕКОПАК
предаде за рециклиране и оползотворяване 100 117 т отпадъци от опаковки, от
които 47 746 т хартия, 23 796 т стъкло,
16 874 т пластмаса, 4 807 т метал, 6 852
т дървесина и 42 т композити. Общото
рециклирано количество е с 10% по-голямо спрямо 2015 г. и представлява 64,2%
от декларираните количества опаковки.

ЕКОПАК създаде за тях, продължава
да се радва на огромен успех. От нея
до момента се възползваха повече от
130 наши клиента и всички я определиха
като изключително полезна.
За поредна година ЕКОПАК подкрепи
ежегодни събития с екологична насоченост на редица свои клиенти, като
активно участва с обучения, презентации, игри, обезпечаване с ръкавици, чували и транспортна техника и др. И през
2017 г. плановете на организацията са
да затвърдим позицията си на лидер в
оползотворяването с грижа за обществото и природата, като го постигнем в тясно сътрудничество с нашите
партньори – клиенти, общини, институции, общество.
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И тази година ЕКОПАК продължи своите
усилия да създава добавена стойност за
своите клиенти чрез подобряване на качеството на съществуващите услуги.
Нашата консултация тип „одит“, която
Екобулпак
30,4%

„УБЕДИ МЕ ДА СЪБИРАМ РАЗДЕЛНО“

Е

КОПАК България стартира информационна кампания в Софийския университет за разделно събиране на отпадъци
от опаковки. 50 красиви контейнери на
стойност над 10 000 лв., бяха дарени за
студентите на най-старото учебно заведение в страната. Необичайна информационнна стена от рециклиран картон,
под надслов „Отпадъкът и градът“, бе
построена във централното фоайе на
Ректората. Целта бе да се мотивират
младите хора да пазят природата и да
покажат отговорно отношение към околната среда и разделното събиране.
Ректорът проф. д.ф.н. А. Герджиков и заместник-ректорът доц. д-р Ю. Кучев, благодариха на ЕКОПАК България, с чиято
помощ Софийският университет стана
първият „зелен университет“ в България.
Като естествено продължение бе организирана лекция по темата пред студенти и преподаватели. А за да се провокира
още повече интереса и мотивацията на
младите хора бе организиран студентски конкурс на тема „Убеди ме да събирам
разделно“. Всички студенти на СУ имаха
възможност да кандидатстват, като напишат отворено писмо или заснемат ви-

део на тази тема. Победителите спечелиха парични награди на стойност 100 лв.,
300 лв. и 500 лв. за първо място.

община бургас спечели приза на
екопак "зелена община" за 2016 Г.
-н Николов, с какъв проект спечеГза 2016
лихте приза „Най-зелена община"
г.?
Проектът, с който спечелихме конкурса на ЕКОПАК България „Най-зелена
община“ е за въвеждане на електронно
отчитане на предадените количества
отпадъци от гражданите в Мобилни
центрове за разделно събиране.
По същество реализацията на проекта надгражда действащата система
за разделно събиране на отпадъци от
опаковки на територията на община
Бургас, базирана на стационарни трицветни контейнери. Основната цел е
намаляване количествата отпадъци,
предназначени за депониране и последващо оползотворяване на рециклируемите отпадъци, чрез предоставяне на
достъпна услуга за гражданите близо
до дома им.
Мобилният характер на центровете за разделно събиране на отпадъци
позволява позиционирането им на различни места в жилищните комплекси и
квартали. По този начин се осигурява
достъпност за населението, както и
улеснение на гражданите да предават
отпадъците от домакинствата, които
могат да се рециклират и използват
повторно. Реализацията на проекта
води още до следните ползи:
• възможност и предпоставка да се
оползотворят голяма част от битовите отпадъци;
• повишаване на информираността на
гражданите и превръщането им в ключов фактор при прилагане на йерархията на управление на отпадъците;
• намаляване на вредното въздействие
на отпадъците чрез предотвратяване
на образуването им;

• намаляване на количеството на битовите отпадъци за транспортиране
и депониране, респективно намаляване
замърсяването на почвата и водите,
както и намаляване на парниковите газове в атмосферата.
Въвеждането на електронна система
за отчитане на предадените количества разделно събрани фракции ще даде
възможност гражданите да бъдат мотивирани чрез различни бонуси и възможност за редуциране на такса битови отпадъци в бъдеще.
Каква е формулата един град да бъде
зелен и чист, какъвто е Бургас?
Силна мотивация, много работа и контрол – мисля, че това е най-кратката и
печеливша формула.
Задължение на администрацията е да
начертае рамката и да определи политиките за развитие, както и да подготви конкретни екологични проекти,
които трябва да се случват занапред,
а на гражданите – да покажат своите виждания за развитието на Бургас
като зелен град. И да следят дали те се
спазват.
Изключително важно е и как възпитаваме децата си и колко разумно, съзнателно и с грижа се отнасяме към природата.
Какво предстои да се случи в Бургас
по отношение на намаляване на депонирането на отпадъци и повишаване
на ефективността на разделното
събиране ?
От началото на тази година стартирахме и проект „Разделно събиране на
отпадъци в подземни контейнери“. В
рамките на проекта е предвидено да
бъдат изградени 70 точки с по 4 бр.

Димитър Николов
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подземни контейнера или общо около
280 подземни контейнера ще бъдат
разположени на територията на града.
Системата е изключително модерна и
предвижда при напълване на контейнерите електронен сигнал да уведомява
обслужващата фирма и едва тогава да
се изпрати кола, която да разтовари
пълния контейнер. Предвидени са датчици за отчитане на температурата
(с цел предотвратяване на пожар) и
видеокамери за контрол на ползването
на контейнерите. Точките за подземни
контейнери приоритетно ще бъдат
изградени на места, където общината
извършва основен ремонт на път и пешеходна инфраструктура, за да бъде
избегнато допълнително разкопаване.
Като цяло реализацията на този проект ще доведе до едно модерно и безпроблемно, вписващо се в градската
среда събиране на отпадъците.
С това мотивираме и „въвличаме“ нашите съграждани в идеята да бъдат
по-съвестни към природа и по-взискателни към администрацията и бизнеса,
когато става въпрос за опазване на
околната среда.

През 2017 г., конкурса „Най-зелена Община“ е с нови условия за кандидатстване
Приключи второто издание на конкурса
„Най-зелена община“ на 2016 г., организиран от ЕКОПАК България. В надпреварата се включиха 19 общини-партньори на
ЕКОПАК от цялата страна. Целта на
конкурса е да отличи най-добрите еко
проекти, свързани с повишаване на ефективността на системата за разделно
събиране на отпадъци от опаковки. Съревнованието бе проведено в 3 категории общини, в зависимост от обхванатото население: малка община с население
до 20 хил. жители, средна община с население между 20 хил. и 100 хил. жители и

голяма община с население над 100 хил.
жители. В категория „Голяма община“,
наградата от 25 000 лв. спечели община
Бургас с проект „Бъди еко – спестявай,
като предаваш отпадъците си разделно“.
В другите две категории не бяха отличени проекти.
С цел повишаване на информираността на
гражданите и нуждата да се провеждат
информациони кампании, ЕКОПАК обявява
новия сезон на конкурса с нови условия за
кандидатстване. Вижте всички подробности на http://ecopack.bg/naizelenaobshtina/

ПРАКТИКИ

Кръговата икономика – предизвикателства пред
бизнеса и институциите
ЙОАким куоден, изпълнителен директор на EXPRA

К

акви предизвикателства поставя пакетът „кръгова икономика“ предложен от Европейската комисия пред организациите за оползотворяване на отпадъци (ОООп), икономиката, бизнеса и
институциите?
Европейският парламент и страните членки (Съветът на Европейския
съюз), с участието на Европейската
комисия, стартираха т.н. триалог –
междуинституционални преговори,
които ще решат как ще изглежда
окончателно бъдещото европейско
законодателство, което ще регулира управлението на отпадъците и в
частност това на отпадъците от
опаковки.
Но новото законодателство е само
част от „кръга”. Пакетът обхваща
пълния жизнен цикъл на продуктите
— от производството и потреблението до управлението на отпадъците и пазара на вторични суровини. Т.е. тук е включен и дизайнът на
продуктите, който трябва да отчита тяхното последващо третиране. Предложените в пакета мерки
ще допринесат за „затваряне на
кръга“ в рамките на жизнения цикъл
на продуктите чрез увеличаване на
рециклирането и повторната употреба и ще бъдат от полза както
за околната среда, така и за икономиката.
За постигането на реална кръговата икономика обаче ще е необходима и драстична промяна на мисленето ни, което смятам, че ще е
най-трудно.
Все пак, кръговата икономика освен
предизвикателства, предлага и възможност за постигане на по-конкурентоспособен и устойчив бизнес в
дългосрочен план.

Коя е основната цел, мисия на
EXPRA? Кои са нейните членове?
EXPRA е Асоциация на Оргнаизации
по оползотворяване на отпадъци от
опаковки, учредени от задължените
компании, които не разпределят печалба.
Нашата цел е да бъдем експертна
организация, която представлява
най-ефективния модел, осигуряващ
най-високото ниво на опазване на
околната среда при управлението на
отпадъците от опаковки.
През последните 20 години нашите
25 члена от 23 държави, включително 17 държави-членки на ЕС, организират събирането, сортирането
и рециклирането на отпадъци от
опаковки от името на задължените
компании. По този начин те изпълняват задълженията си за събиране и
рециклиране на пуснатите на пазара
опаковки, като общо членовете на
EXPRA обслужват над 200 мл. жители и осигуряват рециклирането на
над 18 мл. тона опаковки годишно.
EXPRA е организация с амбициозни
цели, каква е ползата за компаниите да бъдат нейни членове?
Със своето създаване преди 4 години,
ние стартирахме с две основни цели:
първата е да защитаваме интересите на нашите членове на ниво Европейски съюз – да лобираме пред европейските институции да приемат
адекватно законодателство, което
да поставя амбициозни цели, но същевременно да бъде реалистично и
да осигури устойчиво управление на
отпадъците от опаковки в позла на
оконата среда и хората.
Можем да се похвалим, че благодарение на усилията на EXPRA в проекта на Рамковата директива за

отпадъците бяха включени минимални изисквания при прилагане на
разширената отговорност на производителите, като ясни права и
отговорности на всички участници
в процеса, прорзачност, осигуряване
на ноебходимия финансов и организационен ресурс, еднакво третиране
на членовете, еднакви задължения
(географски обхват) при обхващане
на населението в системи за разделно събиране и др.
Смятам, че за страни в които оперират няколко ОООп, като България, тези изисквания са от особенна
важност за осигуряване на лоялна
конкуренция. Разбира се предстои
още много работа, за да осигурим
премането на едно добро европейско
законодателство.
Другата основна цел на организацията е да подкрепя членовете си
постоянно да подобряват своята
дейност, като обменят и прилагат
положителен опит, добри практики
и иновации при събирането, сортирането и рециклирането на отпадъците от опаковки, както и за информиране и мотивиране на жителите
да събират разделно употребените
опаковки. Това е изключително важно с оглед приемането на новото
европейско законодателство, което поставя нови изисквяния не само
към ОООп (постигане на нови висо-
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ки цели за рециклиране и повторна
употреба) но и пред бизнеса, националните и местни власти, а и пред
жителите на страните-членки.
Какво мислите за членството на
ЕКОПАК България в EXPRA
ЕКОПАК България е една от организациите-основателки на EXPRA
през 2013 г. Ръководството на
ЕКОПАК България стратегически
оцени нуждата от подобна органи-

зация на Европейско ниво и заедно
с колегите си от Фост Плюс от
Белгия, Екоемебес от Испания, Недванг от Холандия и други водещи
европейски ОООп, подкрепи учредяването на EXPRA.
ЕКОПАК активно подкрепя дейността на организацията: подготовката на позиции и становища
пред европейските институции и
бизнеса, както и споделя своя опит
и добри практики с другите члено-

Разчитаме ЕКОПАК да се включи
активно и в нашия нов амбициозен
проект EXPRA 2.0, чрез който си
поставяме за цел да станем център за разпространение на върхови
постиженията в сферата на разширената отговорност на производителя и управлението на отпадъците от опаковки.

мата за разделно събиране на
отпадъци от опаковки, която
изпълнява тези задължения на
национално равнище от името
на техните дружества-членки.
Целта е да се осигури оползотворяването и рециклирането
на отпадъците от опаковки по
най-ефикасния от икономическа и екологична гледна точка
начин. Освен изискването за
координация и привеждане в
съответствие на отделните
позиции на държавите, задачата за защита на общите интереси включва изграждането на
последователна, единна политика и имидж пред света.

Отговорността на производителя се превърна в доказана
концепция в много страни, като
изпълнение на европейските
и други национални политически цели. Промишлеността в
повече от 30 страни по целия
свят използва отговорността
на производителя като един
икономически инструмент за
събиране и рециклиране/възстановяване на използваните
(битови) опаковки. Схемите
за спазване на членките на
EXPRA, работещи за постигането на тази цел, са въведени в шестнадесет държави-членки на ЕС, но обхващат
и Канада, Израел, Македония,
Норвегия и Турция. Членовете
на EXPRA искат да докажат,
че рециклирането на използваните опаковки е важна стъпка
по пътя към устойчивото развитие, което е необходимо за
опазването на нашата планета за бъдещите поколения.

E

XPRA (Съюз за разширена
отговорност на производителя) е създадена през 2013
г., като обединение на ОООп,
които се ръководят от задължената индустрия и работят
без право на печалба. EXPRA
действа като авторитетна
платформа за глас и обща политика, представляваща интересите на всички нейни членове
– организации за оползотворяване и рециклиране на отпадъци от опаковки, създадени и
управлявани от, или от името
на, задължената индустрия.
Тези национални организации
имат сходни цели, принципи и
структура. Те имат задачата
от името на индустриалните и
търговски предприятия да изпълняват задълженията им за
събиране и рециклиране, като
приемат обратно използваните търговски опаковки чрез
функционирането на систе-

ве. Предложенията и мнението на
ЕКОПАК България са винаги ценни и
полезни за организацията.

ОБЩЕСТВО

Екопак продължава „от врата до врата“ в Свиленград

П

рез 2016 г. съвместно с община Свиленград стартира пилотен проект
„от врата до врата“, обхващащ 100
домакинства. Усилената работа на
общинските експерти с хората в квартала доведе до много добри резултати. ЕКОПАК обслужва индивидуалните
240-литрови жълти контейнери два
пъти в месеца, като инспекторите присъстват на всяко обслужване и дават
разяснения там, където е необходимо.
Така, с общи усилия за почти една година се събраха и рециклираха 11,5 т от-

падъци от опаковки от хартия, пластмаса и метал. Резултатите са впечатляващи – над 95% чистота на отпадъка,
намаляване на разходите за неговата
предварителна обработка и повишаване с 30% на количеството събрани
отпадъци, годни за рециклиране. Това
стана възможно само с подкрепата на
общинското ръководство и активната
комуникация с гражданите. Ето защо
проектът продължава, като до края на
м. юли 2017 г. ще бъдат обхванати нови
900 домакинства.

22 Нови общини се присъединяват
към семейството на ЕКОПАК

Д

о края на м. юли т. г. ЕКОПАК ще изгради системи за разделно събиране
в 22 нови общини: Белица, Брегово, Долна
Митрополия, Якоруда, Кнежа, Кресна,
Летница, Омуртаг, Оряхово, Раднево, Роман, Ружинци, Сливо поле, Средец, Върбица, Белоградчик, Долни Дъбник, Гълъбово,
Любимец, Искър, Две могили и Струмяни.

За изграждането им ще бъдат инвестирани 632 хил. лв. в цветни контейнери тип
„иглу“ и 320 хил. лв. за обслужваща техника. До края на 2017 г. приключва програмата за подмяна на контейнери тип ракла
с контейнери тип иглу, като освен в Пазарджик и Димитровград, всички общини-

партньори ще се радват на по-модерни
и екологични контейнери, които сменят
съществуващия модел тип „ракла“. Така
ще се събира по-чист отпадък, тъй като
е защитен от атмосферното влияние, а
в някаква степен и от посегателствата
на клошарите.

Недобросъвестно ощетяване и компрометиране на разделното събиране

Т

ревожен факт, наложил се като тенденция през годините в сферата на
разделното събиране на отпадъци от
опаковки, са палежите на контейнери
за разделно събиране. Само за 2016 г.
в общините в които ЕКОПАК оперира,
са изгорени и счупени от недобросъвестни граждани 786 бр. контейнера на
стойност 235 800 лв. Това са вандалски прояви, срещу които няма реакции от страна на законодателните
органи и общинските власти. Бизнесът и гражданите обаче заплащат
тази цена от джоба си, тъй като на
мястото на изгорелите контейнери
се поставят нови.
Друга незаконна практика е кражбата
на отпадъци от цветните контейнери
от т. нар. „улични събирачи“. Те необезпокоявани обръщат цветните контейнери на улицата, изсипват съдържанието им, взимат това което е с най- висока цена в пунктовете за изкупуване
на отпадъци и продължават към следващия контейнер, оставяйки след себе
си разпиляни отпадъци по улиците. По
изчисления, направени от експерти, за
2016 г. кражбите в България възлизат
на около 20 хил. т рециклируеми отпа-

дъци, което води до финансови загуби в размер на 6 млн. лв., запалатени
отново от джоба на гражданите и
бизнеса. Освен финансовите загуби,
системата бива компрометирана
пред гражданите. Когато гледки на
хора, които ровят в контейнерите
са ежедневие, потребителят спира
да вярва в ефективността на системата и спира да я използва.

Въртейки се в този омагьосан кръг,
ЕКОПАК ще продължава да търси различни технологични решения , като
напр. заключващи системи, с които ако
не да спре, то поне да ограничи негативния ефект от действията на тези
събирачи. За да решим този проблем е
необходимо общинските организации
да вземат отношение и гражданите да
проявят нетърпимост.

ОБЩЕСТВО

Нестле България: отговорност към околната среда
в полза на обществото

Мартин Крон, Мениджър на фабриката
за шоколадови продукти и бисквити
на Нестле България АД

К

ато един сериозен инвеститор на
българския пазар, Нестле България
много активно работи за отговорното използване на природните ресурси и опазването на околната среда.
Бихте ли посочили основния фокус на
компанията, говорейки за управлението на отпадъците и намаляването на
потреблението на природни ресурси?
В глобален аспект основната цел на
Нестле е да подобрява качеството на
живот на хората и да допринесе за поздраво бъдеще. Нашият фокус е в три
основни направления: Индивидуалности
и семейства, Общества и Планета. Поставили сме си конкретни цели във всяка
от тях, които са единни за цял свят и
всички заедно работим за тяхното постигане.
Съвсем естествено нашето производство изразходва вода и енергия и генерира отпадък. Наша отгоровност е да се
стремим да намалим и дори неутрализираме ефекта от нашите дейности върху
природата. Именно заради това сме си
поставили за цел до 2020 г. всички наши
фабрики да преустановят депонирането
на отпадък на сметища, т.е. всички наши
отпадъци да бъдат рециклирани и оползотворявани. С гордост мога да кажа, че

фабриката ни за шоколадови продукти
и бисквити в София изпревари поставените цели и вече от 2 години работи по
този начин. Друг ангажимент, които сме
поели, е за намаляване на употребата
на вода и енегрия, като от 2010 година
насам сме намалили използваната вода в
нашите производства в цял свят с 25%.
Нестле България инвестира в много
зелени инициативи, като Живей Активно!, където ЕКОПАК България е
дългогодишен партньор. Защо това е
важно за компанията и нейните служители?
По своята същност Живей Активно! не
е зелена инициатива. Тя се роди преди
12 години в съответствие с мисията не
Нестле в глобален мащаб за създаване и
поддържане на навици за активен начин
на живот и балансирано хранене. Много
се радваме, че с времето от едно събитие, Живей Активно! се превърна в мащабна инициатива, която всяка година
разширява обхвата си и приобщава все
повече активни спортисти, спортни клубове, федерации и известни личности,
които застават зад идеята и насърчават хората да се движат повече и да се
хранят балансирано.
Заедно с ЕКОПАК открихме и реализирахме възможността да привлечем вни-

манието на феновете на инициативата
към разделното събиране. Това партньорство е пример, как две много различни по
същността си идеи могат да работят
заедно в полза на обществото и ние сме
горди, че то продължава вече толкова години и не спираме да търсим възможности да го надграждаме.
Как оценявате разделното събиране в
България, като член на ЕКОПАК и какво
бихте искали да се подобри?
Смятам, че до момента е направено много
в посока информираност на населението
за разделното събиране и това е най-вече
благодарение на дейността на ЕКОПАК.
Все пак все още е предизвикателство
обществото ни да осъзнае реалните предимства на разделното събиране и да си
създаде трайни навици. Като компания,
отговорна към природата, ние сме длъжни да бъдем част от това пътешествие
и се радваме, че заедно с ЕКОПАК установихме стабилно партньорство и вече
много години работим заедно.

Споделянето на добри практики, насочени към опазването на околната среда в общностите, в които Нестле работи, допринася за създаването на споделена стойност. В тази област компанията прави значителни стъпки за отговорното управление на отпадъци и е в непрекъснато изпълнение на проекти за
използване на възобновяема енергия и други природни ресурси, намаляване на емисиите на парникови газове, намаляване на консумацията на вода и подобряване на екологичните показатели на опаковките.

„Зелена линия” – за един по-чист,
по-зелен и по-красив град

Е

КОПАК България и радио FM+ обединиха сили в името на един по-чист,
по-зелен и по-красив град. На специално
създадена телефонна линия всеки ден
между 13 и 14 ч., гражданите можеха да
споделят своите еко предложенията
как градската среда да стане по-приветлива за живеене. Идеите приемаха
популярни лица на Радио FM, като Ива
Дойчинова, Калина Стефанова, Евелина Павлова и Мартен Роберто. Получиха се повече от 60 предложения, оценени от журито от радиоводещи и представители на ЕКОПАК по критерии

като еко насоченост, конкретност и
потенциал за реализация.

питание на еко отношение у децата.

Анна Иванова от София бе отличена
за предложението да се посавят контейнери за разделно събиране в училищата, за да може в реална обстановка
малчуганите да се учат на рециклиране, гледайки от другарчето си.

Специален поощрителен комплимент
бе отправен към най-младия участник
в кампанията, 15-годишния Румен Николов от град Враца, който впечатли
журито с отговорното си мислене,
призовавайки всички да събират отпадъците си разделно.

На „зелената линия“ позвъни и Деляна
Сотирова от с. Марково с предложение в училищата да се организира ден
за събиране на хартия, което цели не
само опазване на природата, но и въз-

Първото място и голямата награда,
уикенд почивка в планината, отидоха при Мирослав Долапчиев от София,
който предложи план за облагородяване на детска площадка кв. „Младост“.

Над 1 700 деца в 5 града се учиха да събират разделно
с героите на ЕКОПАК – Хартояд, Пластоядка и Стъклояд

Н

ад 1 700 деца се забавляваха с образователното куклено шоу на ЕКОПАК България „Приказка за юначета с
празни тумбачета“. През пролетното
турне, специално създадената детска
постановка посети Свиленград, Видин, Дупница, Разлог и Димитровград.
Постановката на ЕКОПАК и Театър на
приказките-София разказва историята на три животинчета – Хартояд,
Пластоядка и Стъклояд, които живеят в трите цветни контейнера за
разделно събиране и очакват децата
редовно да ги хранят с отпадъци от
опаковки. Трите геройчета са лица на
кампанията „Нахрани ме разделно!”,
която за трета поредна година гостува в малки и големи градове, за да
покаже на децата колко е важно да
опазват околната среда.
Кукленият театър е едно от средствата, оказващо изключително въздействие за формиране на усет към

„правилното“ в поведението на детето. Чрез забавлението малчуганите
осъзнават колко са вредни отпадъците, като ги изхвърляме където ни падне, и колко много помагаме на природата, като ги изхвърляме разделно.
„Благодаря Ви, че дойдохте и в нашия
малък град, благодарим Ви, че направихте този празник за децата на Дупница. Това е и най-лесният и интересен
начин да научим децата как точно да
разпределят и изхвърлят отпадъците
си. А като научим децата, те веднага
тичат вкъщи и дори започват да се
карат на родителите си, че не знаят
правилата и изхвърлят всичко на едно
място“, сподели детската учителка и
педагог в една от дупнишките детски
градини, г-жа Димитрова.
През септември кукленото шоу отново тръгва на турне като ще зарадва
децата от нови български градове.

