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ОФИЦИАЛНО СТАНОВИЩЕ НА РЪКОВОДСТВОТО НА „ЕКО ПАРТНЪРС БЪЛГАРИЯ“ АД 

Във връзка с разпространената от Министерството на околната среда и водите информация за отнемане на 
разрешението на „Еко Партнърс България“ АД за извършване на дейност като организация по оползотворяване, 
искаме да уведомим нашите членове, партньори, контрагенти и съмишленици, че сме предприели всички законови 
мерки за оспорване и отмяната на този акт, издаден преднамерено, след поредица от противоправни действия. 
Убедени сме, че българският съд ще спре незабавно саморазправата, на която е подложена организацията ни. 
Въпреки атаката, ние ще продължим да изпълняваме задълженията си и няма да допуснем срив в системата по 
оползотворяване, рециклиране и разделно събиране на отпадъци от опаковки в общините, както и няма да 
подложим на риск комплексното обслужване на нашите членове. 

„Еко Партнърс България“ АД  е жертва на с нищо непредизвикан безпрецедентен  административен произвол от 
страна на министъра на околната среда и водите, който след надлежно извършен одит и проверки по съответния 
ред, на 03.11.2021 г. издаде официално решение за продължаване на срока на действие на разрешителното ни до 
31.12.2026 г. То ни беше връчено на 05.11.2021 г. (петък), а на 08.11.2021 г. (понеделник) същият този министър 
започна производство по неговото отнемане. Действията на експертите бяха светкавични, „проверката“ продължи 
точно седем часа и петнадесет минути, като за този период следваше да са „проверени“ над 20 класьора, 
съдържащи десетки хиляди страници с документи, което разбира се, не се случи.  

„Основанието“ за отнемане на разрешението не почива на изричен законов текст, а е резултат от свободната 
интерпретация на министъра, която е в противоречие с начина, по който работят организациите по 
оползотворяване в продължение на 17 години. Защо това ново тълкуване се прилага избирателно само към 
нашата организация, при условие че по този начин функционират всички организации, за нас остава загадка. „Еко 
Партнърс България“ АД е предприело мерки за спазване на принципа на равенство пред закона и сме изискали от 
министерството да бъде извършена същата проверка (по идентичен начин, в същите срокове и от същите екипи) и 
в останалите три лицензирани фирми, като с интерес ще наблюдаваме реакцията на министерството. Буди 
недоумение фактът, че решението за тълкуване на закона се е родило в двата почивни дни (6 и 7 ноември), т.е. 
само ден след като получихме официално разрешението си за следващите пет години. 

За съжаление тези абсолютно неподкрепени със законови или каквито и да е логични аргументи действия на 
министъра притежават реален потенциал да заличат изцяло разделното събиране в България, което ще доведе до 
катастрофални последици за държавата и обществото, за околната среда и за средствата на данъкоплатците.  

Дружеството ни се обърна с официално писмо до г-н Румен Радев и г-н Стефан Янев, в което призовахме 
президента и министър-председателя да прекратят незабавно тази яростна тенденциозна атака срещу нас. Все 
още ни се иска да вярваме, че те не биха позволили един член на служебното правителство да поставя под риск 
идеите и ценностите, в които всички ние повярвахме. Надяваме се, че подходът да се използва законът като 
„бухалка“ срещу определени фирми, е останал в миналото. Поведението на министър Асен Личев не съответства 
по никакъв начин на заявените  ценности за утвърждаване на върховенството и равенството пред закона. 

„Еко Партнърс България“ АД ще запознае и европейските институции със саморазправата с организацията ни. 
Няма да позволим уронването на престижа ни да продължи безнаказано, както и да се обезсмислят усилията на 
целия ни екип, който в продължение на пет години работи целенасочено за подобряване и развитие на разделното 
събиране. Еко Партнърс е първата организация по оползотворяване, чиято инвестиционна политика е насочена 
изцяло към дигитализиране и реализиране на проекти за разширяване на възможностите за разделно събиране. 
Всеки един от нашите проекти е първи по рода си в България и ние се гордеем с това. За петте години от своето 
създаване, компанията е инвестирала над 3 000 000 лева в проекти и дейности за подобряване на разделното 
събиране. Целеустремеността на г-н Личев за нашето заличаване ще заличи и възможностите на българските 
граждани да се възползват от едно по-модерно и ефективно разделно събиране, каквото им предоставяме ние.   

В заключение искаме категорично да заявим, че „Еко Партнърс България“ АД винаги е спазвала законите и 
разпоредбите, действащи на територията на Република България и Европейския съюз и ще отстоява правата си 
чрез всички позволени средства. 
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Уважаеми членове на организацията, уважаеми партньори, подизпълнители и контрагенти, явно след 15 години 
симулиране на дейност и неоправдано високи оперативни разходи, на някого не му хареса това, че ние градим и 
развиваме реална дейност, която е изцяло в полза на обществото. Вие, нашите членове и партньори, сте 
компании от различни сектори, различни държави и различни пазари. Някои  международни, други регионални, 
трети локални, но всички нас ни обединява идеята за една по-чиста планета чрез услуга, която ние се стремим 
постоянно да подобряваме. Ще се борим докрай, защото ни се доверихте и ние нямаме право да Ви подведем.  

Надяваме се и разчитаме на Вашата подкрепа. Благодарим Ви! 

 

С уважение, 

 

Антония Спасова 

Прокурист на „Еко Партнърс България“ АД 

  


