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БАЛБОК ИНЖЕНЕРИНГ АД ВРЪЧИ ГРАМОТИ ЗА ОТЛИЧИЕ ЗА ПРИНОС В ИЗГРАЖДАНЕТО НА
НАЦИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ ОТ ДОМАКИНСТВАТА В БЪЛГАРИЯ
Тази година, по повод Деня на Земята – 22 април и във връзка с петата година от въвеждането на
регулярно събиране на опасни битови отпадъци в България, БалБок Инженеринг АД отличи общините
и организациите, които с присъединяването си към Системата, поставиха началото на едно отговорно
отношение към подобряване качеството на живот в България.
Дружеството връчи специални ГРАМОТИ ЗА ОТЛИЧИЕ на всички общини и организации, допринесли за
изграждането на Национална система за събиране на опасни отпадъци от домакинствата в България.
До момента Системата обхваща повече от 2,2 млн души и събраните опасни отпадъци са над 20 тона.
Опасните отпадъци от домакинствата са живак, живаксъдържащи уреди и компоненти (като
термометри, апарати за кръвно налягане и др.), лакове и бояджийски материали, домакински
препарати, химикали (в т.ч. киселини и основи), препарати за борба с вредители, замърсени
опаковки, лекарства с изтекъл срок на годност и други отпадъци, чиито състав и свойства създават риск
за човешкото здраве и околната среда.
Създадената и прилагана от БалБок Система гарантира икономическа ефективност за общините,
удобство и безопасност за гражданите, както и спазване на екологичното законодателство.
Столична община е първата община в България, въвела през 2012 г. Системата за събиране и
обезвреждане на опасни отпадъци от домакинствата. Натрупаният през 2012 г. и 2013 г. опит
допринесе за успешното стартиране през 2014 г. на Системата и в други общини на страната. Първите
включили се общини са Пловдив, Сливен и Шумен, а впоследствие - Велико Търново, Средец, Банско,
Гоце Делчев, Радомир, Благоевград и Русе. Предстои включване и на други общини. Съвместни
кампании с организации по тяхна инициатива, като тази на Кауфланд България за събиране на стари
лекарства, допълнително обогатиха Системата.
Ралица Ангелова, изпълнителен директор на БалБок Инженеринг АД, споделя: „Щастливи сме, че
можем да осигурим удобна и търсена от гражданите услуга. Системата е отворена за всички общини, а
също и за инициативи на различни организации и предприятия в страната. Надяваме се всички те да
бъдат толкова успешни.“
За създаването и прилагането на Системата, БалБок Инженеринг АД бе отличен като Иновативно
предприятие на годината в Област "Зелена иновация" на Десетия Национален Иновационен форум, 16
декември 2014 г. в София.
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