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Прессъобщение 
10/11/2015 
 
БАЛБОК ИНЖЕНЕРИНГ АД И АРИБ С КАМПАНИЯ ЗА УСТОЙЧИВО ПРИЛАГАНЕ НА ПРОДУКТИ ЗА 
РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА 
 
БалБок Инженеринг АД започва съвместен пилотен проект за популяризиране на кампанията на 
Асоциация Растителнозащитна Индустрия България /АРИБ/ за събиране на опаковки от продукти за 
растителна защита (ПРЗ) – опаковките следва да бъдат трикратно изплакнати при приготвяне на 
разтворите, за да могат да се предават безплатно за последващо третиране. Проектът ще се 
изпълнява в периода 11-12 ноември 2015 на територията на общини в област Пазарджик, както 
следва:  
І ден: Сърница, Велинград, Ракитово (и с. Драгиново) 
ІІ ден: Ивайло, Пазарджик (и с. Черногорово) 
 
Асоциация Растителнозащитна Индустрия България /АРИБ/ осъществява проект за създаване на 
система за събиране на употребени пластмасови опаковки от пестициди от есента на 2013 г. в 
Северна  България – обхванати са 14 области - Добрич, Силистра, Русе, Варна, Шумен, Търговище, 
Разград, Велико Търново, Габрово, Ловеч, Плевен, Враца, Монтана, Видин. Проектът е успешна 
стъпка към организиране на реално управление на празните опаковки от пестициди.  
Пилотният проект за районите на област Пазарджик е първият за Южна България и част от 
планираното разширяване на системата в национален мащаб. Планира се събирането на трикратно 
изплакнатите опаковки от пестициди да става в две кампании годишно – май/юни и 
октомври/ноември. Крайната цел е създаването на ефективна система за събиране на употребени 
пластмасови опаковки от пестициди - достъпна за всички земеделски производители - в съответствие 
със законовите изисквания и отговаряща на нормите за безопасна употреба и добри земеделски 
практики. 
Асоциация Растителнозащитна Индустрия България подкрепя развиването на иновативни 
растителнозащитни продукти и технологии и тяхното приложение в България в контекста на 
устойчивото земеделие: представлява индустрията в съответствие с европейските изисквания, 
защитавайки интересите на своите членове. Тя е местен представител на България в ECPA - 
Европейската Асоциация за Растителна Защита. 
„БалБок Инженеринг“ АД е утвърдена компания в областта на управлението на опасни отпадъци и 
има дългогодишен опит в иновациите. Дружеството е отличено като Иновативно предприятие на 
годината 2014 - Област „Зелена иновация“ на Десетия Иновационен форум, проведен през декември 
2014 г. в София. 
Според изискванията на Закона за защита на растенията от 1 януари 2016 г. лицата, които пускат на 
пазара продукти за растителна защита (ПРЗ) и тези, които преопаковат такива продукти трябва да 
разработят и прилагат система за обратно изземване на празните опаковки от крайния потребител на 
продуктите за растителна защита. 
Опаковки от ПРЗ са пластмасови, твърди и гъвкави опаковки и техните капачки. 
Празните опаковки от пестициди могат  да се предават само на фирми, които притежават 
необходимото разрешение и осъществяват безопасно събиране и транспортиране, и последващо 
третиране.   
Край 


