БалБок Инженеринг АД е водеща компания в областта на
опазване на околната среда и управление на отпадъци,
с дългогодишен опит в иновациите

“Иновативно предприятие
на годината” в област
“Зелена иновация”
от Десетия Национален
иновационен форум 2014 г.

БалБок Инженеринг АД предоставя услуги по управление на отпадъци и
опазване на околната среда на предприятия и организации, държавата и
общините, НПО и граждани. Разработва и прилага технологии за третиране
на отпадъци.
Дейностите се извършват както на място при генераторите, така и на собствени площадки на дружеството в съответствие със сертифицираната интегрирана система по качество, околна среда и здраве и безопасност при работа.
Ние прилагаме
принципите за
устойчиво развитие
във всеки аспект
от нашата работа

www.balbok.com

УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИ И ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ
Производствено-складови предприятия
БалБок Инженеринг АД притежава собствени Производствено-складови
предприятия, където се извършва събиране и третиране на производствени
и опасни отпадъци. Издадените разрешения за дейностите са съгласно ЗООС
и ЗУО.

В нашите предприятия се произвеждат и използват съоръжения за третиране на отпадъци и се осигуряват различни видове опаковки за правилно
съхранение и транспортиране. БалБок Инженеринг АД извършва междинни
и окончателни операции по третиране на отпадъци, като част от тях се оползотворяват или обезвреждат в специализирани партньорски съоръжения в
страната и чужбина.

Информационно осигуряване

За улеснение на клиентите е осигурен постоянен достъп до Информационната система за отпадъци, чрез която могат да се подават Запитвания и Заявки, както и да се проследява тяхното изпълнение.

Опасни отпадъци от домакинствата
БалБок Инженеринг АД създава и оперира системи за разделно събиране на
опасни отпадъци от бита, съобразени
със спецификата на отделните общини. Системата отличи дружеството като
„Иновативно предприятие“ на 2014 г.

СОБСТВЕНИ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОРЪЖЕНИЯ
Радиоактивни отпадъци
БалБок Инженеринг АД постави началото в управлението на радиоактивните отпадъци в България. Част от големите ни проекти са:
• технология за преработка на течни РАО, защитена с патент.
• проекти на цех за преработка на РАО, хранилище за съхраняване 		
на РАО и нестандарното оборудване за тях – за АЕЦ „Козлодуй“ и 		
Хмелницката АЭС.
• автоматизирани информационни системи за управление на РАО

Стоманобетонов контейнер „Б-Б куб“
БалБок Инженеринг АД е разработил, притежава авторските права,
патенти и търговски марки, както
и производствен капацитет за производство и запълване на контейнери „Б-Б куб“, предназначени за
дългосрочно безопасно съхранение
на твърди и втвърдени опасни и радиоактивни отпадъци. Контейнерът
„Б-Б куб“ е лицензиран и в експлоатация в България и Украйна.

Негодни за употреба пестициди
БалБок Инженеринг АД има значителен опит в третирането на стари и негодни пестициди в България със собствена технология 6ST, базирана на
характеристиките на контейнер „Б-Б куб“ и на разработените методи за
физико-химично третиране на течни пестициди in-situ и за саниране на
освободените складове и замърсените околоскладови пространства.

Център за развитие на екологичната инфраструктура
Центърът за развитие на екологичната инфрактура е разположен в Стара
Загора. Към него има център за професионално обучение (ЦПО) с лиценз от
Националната агенция за професионално образование и обучение. Разполага със съвременно оборудвана сграда за провеждане на семинари, обучения и изложения.

Научно-изследователска и лабораторна дейност

БалБок Инженеринг АД разполага с напълно оборудвана с богата гама
съвременни уреди Централна химическа лаборатория за качествени и количествени анализи на отпадъци и с Мобилна лаборатория за вземане на
проби и идентификация на място.
Централната химическа лаборатория е разположена в сградата на Центъра за развитие на екологичната инфраструктура. Нейната основна дейност
е насочена към извършване на анализи на отпадъци и материали и научно-изследователска работа, свързана с разработване и тестване на технологии за третиране на отпадъци.

Нека заедно постигнем повече!
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Свържете се с нас:
БалБок Инженеринг АД
гр. София 1504, бул. „Васил Левски“ 118
02/944 19 05; 02/944 63 64
balbok@balbok.com

