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В ДЕНЯ НА ЗЕМЯТА – 22 АПРИЛ – БАЛБОК ИНЖЕНЕРИНГ И ВОЕННА АКАДЕМИЯ ОФИЦИАЛНО 
ОТКРИХА ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЕКОЛОГИЧНАТА ИНФРАСТРУКТУРА, СТАРА ЗАГОРА.  

На 22 април 2014 г. официално отвори врати Център за развитие на екологичната инфраструктура - 
ЦХЛ, Стара Загора с инвеститор БалБок Инженеринг АД. Компанията е пионер и лидер в областта 
управление на опасни отпадъци и опазване на околната среда от 1990 г. Центърът беше открит от г-
жа Живка Аладжова - Областен управител на Област Стара Загора, д-р Лилия Желязкова - 
Изпълнителен директор на БалБок Инженеринг АД и Комодор Димитър Ангелов - Началник на 
Военна Академия „Г. С. Раковски“. 

Сред официалните гости на откриването бяха г-жа Мария Христова – директор на РИОСВ – Стара 
Загора, д-р Елена Канева – директор на РЗИ – Стара Загора, г-жа Ирена Петкова – директор на 
РИОСВ – София и г-н Георги Гьоков – депутат от 42-рото НС, а също представители на институции, 
организации и гости. 

Министърът на Околната среда и водите – г-жа Искра Михайлова изпрати поздравителен адрес, в 
който се казва: „Убедена съм, че Центърът за развитие на екологичната инфраструктура ще даде 
чудесна възможност за установяване  и продължаване на партньорства между държавните 
институции, публичния сектор и бизнеса, както и за обмяна на опит, идеи, нови технологии и добри 
практики в посока на възпитаване в грижа за околната среда у всички граждани.“  

След прерязване на лентата, гостите разгледаха сградата. По-рано сутринта центърът беше осветен 
с тържествен водосвет. 

Центърът за развитие на екологичната инфраструктура (ЦРЕИ – ЦХЛ) ще обединява по уникален 
начин теория и практика и ще извършва научно-изследователска, консултантска и учебна дейност 
по управление на отпадъците; подобряване, запазване и възстановяване на околната среда и 
развитие на екологичната инфраструктура; организиране на симпозиуми, конференции, семинари 
и изложби чрез международно сътрудничество и партньорство. Центърът, който се намира в 
близост до площадката на БалБок се помещава в напълно реновираната лаборатория на бившия 
Азотноторов завод, Стара Загора и разполага с 50 оборудвани зали и кабинети.  
 
БалБок Инженеринг АД и Военна академия „Г. С. Раковски“ имат сключен меморандум за 
сътрудничество и съвместна дейност от 2012 г. и в настоящия момент са партньори по проект 
„Разработване и актуализиране на образователни програми в сферата на сигурността в 
съответствие със специфичните потребности на пазара на труда и бизнеса“ в сферата на екологията 
и опазване на околната среда по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. 
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За допълнителна информация: 
Веселина Маричкова, Връзки с обществеността, БалБок Инженеринг АД 
бул. „Васил Левски” 118, София 1504; тел.: 02/ 944 19 05, 02/944 63 64 
Email: vessi.balbok@gmail.com 
Website: www.balbok.com 


