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ЕКОКОЛЕКТ АД – организация по 
оползотворяване на отпадъци от опаковки

ЕКОКОЛЕКТ АД е организация, създадена с цел колективно изпълнение на   
задълженията на лицата, които пускат на пазара опаковани стоки на територията    
на Република България и са отговорни за последващото разделно събиране на  
образуваните отпадъци от опаковки и оползотворяването им. 

Дружеството е лицензирано  от 2009 г.  от Министерство на околната среда и  
водите за извършване на дейност като организация по оползотворяване на  
отпадъци от опаковки и прелицензирано сРешение № ООп-ОО-2-00/16.01.2013 г. ,   
като вече пет години оправдава доверието на своите членове като изпълнява   
успешно целите им, заложени в Закона за управление на отпадъците (ЗУО).
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ЕКОКОЛЕКТ АД –
партньор на отговорния бизнес

 Чрез ежемесечна координация с МОСВ и рециклиращите предприятия,  ние 
гарантираме сигурността, че задълженията  на нашите членове за оползотворяване и
рециклиране ще бъдат изпълнени съобразно европейското и българско 
законодателства.

 Членството в Екоколект АД предоставя възможност на отговорния бизнес в страната
да изпълнява задълженията си за разделно събиране и оползотворяване на
отпадъците от опаковки, реализирани на българския пазар. 

Екоколект АД работи изцяло в услуга на 
бизнеса, спазвайки изпълнението на 
заложените в законодателството цели и 
постигайки максимална икономическа 
ефективност за своите членове.
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ЕКОКОЛЕКТ АД – гарант за ефективност

Гарант за постигане на високи резултати и ефективност за изпълнение на целите по 
ЗУО са партньорите на организацията, с които изграждаме ефективна система за 
разделно събиране и предварително третиране.

„Унитрейд 2002” ООД разполага с инсталация, на която опаковките се сортират по 
видове и след това балират. Балиращата преса е тип KONTI 325 D с производителна 
продуктивност 400 куб. м/час. Пресата е създадена за продължителен напълно 
автоматизиран режим на работа, суровините се отвеждат до пресата с помощта на 
лентов транспортьор.
Дейността по рециклиране на отпадъци от пластмаси се извършва в инсталация с 
капацитет 500 кг/час.

„Екоинвест “ ЕООД –дейности по събиране на отпадъци от всички видове опаковки –
пластмаси, пет, метални опаковки, дървени опаковки, стъкло и тяхното първоначално 
сортиране, третиране и транспортиране. Понастоящем количествата, които изкупуваме 
и продаваме месечно представляват около 10% от пазарния дял на отпадъчни опаковки 
в България. Инвестираме в дейности по преработка и рециклиране на отпадъчни 
опаковки от пластмаси и дърво. Цехът за рециклиране на пластмаси преработва 
отпадъци от полимерни опаковки –твърда пластмаса, найлон, полипропилен, пет.
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НАШИТЕ АКЦИОНЕРИ
ЕКОКОЛЕКТ АД – гарант за ефективност

Заводът в с. Шишманци, обл. Пловдив е пуснат в експлоатация през декември 2009 г.   
Инвестициите, вложени за изграждането му са в размер на над 45млн.лв. 

Екозаводът в с. Езерово, обл. Варна е открит през месец юни 2011 г.  Това е най-
модерното съоръжение на територията на страната за механично и биологично   
третиране и компостиране на отпадъците, в изграждането на което са вложени  
инвестиции за над 46млн. лева. 
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НАШАТА МИСИЯ И ЦЕЛИ
Да налагаме новаторско мислене и висококачествени технологии за ефективно и  

икономически изгодно събиране и рециклиране  на декларираните от нашите  
клиенти количества, както и за обслужване на своите  клиенти;

 Да изградим ефективна система за разделно събиране, обхващаща над 1, 5 милион 

жители чрез налагане на  по-практичния двуцветен модел на контейнери за   
разделно събиране;

Клиентите да получават пълно съдействие от експертите на  Екоколект АД относно 

новите изисквания към фирмите, свързани с образуваните от тях отпадъци, 
попълване на документация, вкл. и вътрешно-фирмена спецификация и
годишни отчети;

Да популяризираме разделното събиране и 
облагородяване на районите, в които организацията е 
изградила системи за разделно събиране;

Коректност, прозрачност и отговорност при 
изпълнение  на ангажиментите към клиентите си.
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НАШИТЕ УСПЕХИ 

С инвестициите за изграждане на модерни съоръжения,  благодарение на екипа от   
компетентни и мотивирани специалисти,  Екоколект АДдоказва  устойчив растеж и   
лидерски позиции сред ООп;

През 2015 г.  Екоколект АД  е рециклирало 37 083 т.  отпадъци от опаковки или 62,42% 
от пуснатите на пазара от членовете на организацията;

Към края на 2015 г.  Екоколект АД отбеляза ръст от 12,45% спрямо 2014 г.,  а  за 2014 г. 
организацията има ръст над 42% спрямо 2013 година, което я прави най-бързо   
развиващата се организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки в  
страната;

Екоколект АД има изградени системи за разделно събиране на отпадъци от опаковки   
в общо 38 общини на територията на страната, като обхванатото население е
над 1   милион жители;

Вече шест години Екоколект АД успешно доказва коректността и качеството си на
работа пред над 700 предприятия;
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РАЗВИТИЕ НА ЕКОКОЛЕКТ АД ЗА ПЕРИОДА 2013 - 2015 Г.
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№ ПОКАЗАТЕЛИ 2013 г. 2014 г. 2015 г.

1. Брой членове 513 592 650

2. Отчетени количества ООп - тона 39 211 т 52 836 т 59 414 т

3. Приходи от такса опаковки 2 261 766 лв 3 035 000 лв 3 446 000 лв 

4. Рециклирани количества - тона 22 080 т 32 513 т 37 083 т

5. Рециклирани количества - % 59% 61,54% 62,41%

6. Обхванато население 724 385 947 770 990 083

7. Пазарен дял (%) 12,57% 15,96% 16,93%



ПРЕДИМСТВА НА ЕКОКОЛЕКТ АД
НАЙ-ДОБРАТА РЕКЛАМА СА  ДОВОЛНИТЕ КЛИЕНТИ! 

 Вече  повече от 6 години гарантираме на нашите членове изпълнение на целите им 
по ЗУО;

Устойчив растеж с ясна инвестиционна програма, осигуряващи стабилност и   
увереност;

Мрежа с национално покритие , обслужваща колективната система за разделно  
събиране и оползотворяване;

Обслужване на клиентите на регионален принцип –само с едно обаждане наш  
представител ще  Ви окаже необходимото съдействие;

Минимизиране на Вашите разходи и гарантирано постигане на целите за 
оползотворяване.  ЕКОКОЛЕКТ АД предлага гъвкави решения за оползотворяване на  
събраните на Ваша територия отпадъци от опаковки.

Отговорност и коректно изпълнение на поетите договорни ангажименти;

Отлично взаимодействие с  институциите и местната власт .
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КАКВО ПЛАНИРАМЕ

Нови инвестиции в съоръжения и контейнери за изграждане на ефективни   
системи за разделно събиране;

Обхващане на над 1.2 милиона жители в системите за разделно събиране;

Изграждане и възстановяване на детски и спортни съоръжения,  зелени зони и  
паркове в районите, в които организацията е изградила системи за разделно 
събиране;

Активна работа с  обществеността за формиране и повишаване на екологичните 
навици и по-голямо количество  на разделно събрания отпадък ;

Разработване и участие в проекти, свързани с бизнес и социални еко инициативи.

По-добра околна среда – по-добър бизнес



1592 София, ул. Илия Бешков № 12

Тел.:  02/ 971 13 47, Факс: 02/ 871 37 01

www.ecocollect.bg


