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Екобулпак България АД 
София 1680 

ул. Дечко Йорданов № 64 
тел.: 02/ 434 16 12 

факс: 02/ 920 06 98 

1. Какво представлява Екобулпак България АД? 
Екобулпак България АД е 100% частно акционерно дружество, което не разпределя печалба. 
Дружеството работи в съответствие с разпоредбите на Търговския закон, Закона за управление на 
отпадъците и нормите на действащото законодателство в Република България. Управлява се от 
Съвет на Директорите. 
Ние, в Екобулпак България, осъществяваме дейността си, като спазваме принципа за 
равнопоставеност на лицата, които желаят да изпълняват задълженията си за разделно събиране и 
третиране на отпадъците си от опаковки чрез колективна система по смисъла на Закона за 
управление на отпадъците. 
Учредителните документи и цялостната ни търговска политика не предвиждат ограничителни 
разпоредби, препятстващи свободното участие на фирмите като членове на организацията по 
оползотворяване. Екобулпак България сключва договори със своите членове, които съдържат 
еднакви условия, независимо от техните пазарни позиции. 
Тук може да разгледате тарифата на Екобулпак България за пуснати на пазара опаковки в кг. – 
ТАРИФА за 2022 г. 
 

2. Как избираме подизпълнителите си? 
Екобулпак България поддържа договорни отношения със следните групи оператори за управление 
на отпадъците: 
- предприятия, които разделно събират отпадъци от опаковки и обслужват изградените 
системи за разделно събиране на отпадъци от опаковки. Стремим се тези предприятия да 
осъществяват дейност в различни райони на страната, за да можем да предоставим услуга на всички 
общини, с които сме сключили договор и да изпълняваме целите за обхванато население съгласно 
ЗУО, като оптимизираме разходите за дейността. 
- предприятия (крайни преработватели), рециклиращи отпадъци в страната и в чужбина. Тези 
предприятия приемат от името и за сметка на Екобулпак България разделно събраните отпадъци от 
опаковки от системите за разделно събиране и извършват тяхното последващо рециклиране. По този 
начин Екобулпак България изпълнява задължението си за рециклиране на отпадъци от хартия, 
стъкло, метал, пластмаса и дърво. 
Всички предприятия, които извършват дейности по събиране, транспортиране, предварително 
третиране и рециклиране на отпадъци, могат да сключат договор с нас, ако отговарят на следните 
изисквания: 
- притежават валидно разрешение/регистрационен документ по чл. 35 от ЗУО за дейности с 
отпадъци, съдържащи релевантните за дейността на Екобулпак България кодове на отпадъци и 
дейности с тях; 
- притежават необходимия производствен капацитет и транспортна техника съгласно 
издаденото им разрешение/регистрационен документ по чл. 35 от ЗУО, за количеството отпадъци, 
за което биха искали да подадат оферта; 
- могат да поддържат гъвкава отчетна система (като например, водят отчетност в електронен 
формат, имат внедрени GPS системи с отдалечен достъп); 
- разполагат с екип за действие при непредвидени ситуации по обслужване на отпадъци от 
опаковки; 
- ползват се с добро име и осъществяват дейността си съгласно добрата търговска практика в 
бранша. 

http://www.ecobulpack./
https://www.ecobulpack.bg/files/ecobulpack-tarifa-2022.pdf
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3. Как оценяваме офертите? 
Всички предприятия, отговарящи на горните изисквания, могат да подадат оферта в Екобулпак 
България. Офертата трябва да съдържа кодове на видовете отпадъци и дейности с тях; количество 
на отпадъците, предмет на договора; условия относно качеството на суровината, нейното балиране 
и транспортиране; цена и условия за плащане на възнаграждение за извършената услуга. Към 
офертата се прилагат документи, доказващи изпълнението на посочените по-горе изисквания. 
Разглеждаме и правим оценка на постъпилите оферти относно съответствието им с изискванията за 
сключване на договор, посочени по-горе. 
На следващия етап от оценката се запознаваме с конкретните стойности за изпълнение на 
дейностите съгласно офертата и преценяваме дали има търговска необходимост от сключване на 
договор предвид степента на изпълнение на целите на организацията по оползотворяване. При 
оценка на офертата прилагаме следните критерии: 
- оптималното съотношение качество - цена; 
- срокове за изпълнение на предвидените дейности с оглед на обстоятелството, че целите на 
организацията са годишни и има законови правила относно крайната дата за тяхното изпълнение; 
- стриктно издаване и надежност на отчетните документи, удостоверяващи изпълнението на всички 
дейности – с оглед предвидената в закона одиторска проверка на цялата документация, свързана с 
дейностите по разделно събиране и рециклиране; 
- техническата обезпеченост на оферираните дейности. 
В случай че представената оферта е одобрена, предлагаме сключване на съответния вид договор с 
предприятието, съдържащ конкретните параметри на дейността. 
 

4. Как постигаме целите за рециклиране? 
През 2021 г. общото количество на пуснатите на пазара опаковки от клиенти на Екобулпак България 
е в размер на 95 225 тона. Екобулпак България постигна поставената национална цел от 61% от тези 
количества, като събра разделно и рециклира при крайни преработватели следните количества: 
 

ВИД ОТПАДЪК ОТ ОПАКОВКА КОЛИЧЕСТВО /тон/ 

Пластмаса 13 134 
Стъкло 6 135 
Хартия и картон  31 075 
Метали стомана 4 088 
Метали алуминий 552 
Дървесина 7 915 
ОБЩО: 62 899 

 

През 2021 г. Екобулпак България обхвана 1 446 976 жители със системите за разделно събиране на 
отпадъци. Организацията е изградила системи в 20 общини и 16 района на София, като е 
разположила над 12 000 контейнери. 
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