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СТАРТИРА УНИКАЛЕН ЗА СТРАНАТА ПРОЕКТ ЗА 
РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ ОТ ДОМАКИНСТВАТА

Столична община и БалБок Инженеринг АД започват прилагането на съвършено нова за страната 
система за разделно събиране на опасни отпадъци от домакинствата. Системата включва приемане 
на  място  при  притежателя  на  отпадъка  или  в  Мобилен  събирателен  пункт,  осигуряване  на 
транспорт и опаковка за безопасно транспортиране,  последващо третиране и обезвреждане.  Тя 
значително ще допринесе за отделянето на опасните отпадъци, съпътстващи бита от общия поток 
битови отпадъци, натрупвани всекидневно на територията на общината.

До този момент опасните отпадъци от домакинствата не се събират разделно. Включването им в 
общия поток от битови отпадъци влияе отрицателно върху здравето на хората, замърсява околната 
среда и нарушава нормалната експлоатация на депото за твърди битови отпадъци. Настоящият 
проект отразява натрупания досега опит при събирането на опасни отпадъци от домакинствата, 
както  в  страната,  така  и  в  чужбина,  като  гарантира  икономическа  ефективност,  достъпност  и 
безопасност.

Основните  групи  опасни  отпадъци  от  домакинствата  са:  живак  и  живаксъдържащи  уреди 
(например термометри,  живачни прекъсвачи и др.),  лаково-бояджийски материали,  домакински 
препарати  и  химикали  (в  това  число  препарати  за  борба  с  вредители),  мастила  и  замърсени 
опаковки, фармацевтични продукти (лекарства с изтекъл срок на годност) и други отпадъци, чиито 
състав и свойства създават риск за човешкото здраве и околната среда.

От 12.01.2012 г. работи универсален телефонен номер 0700 11 750, на който се приемат заявки за 
предаване на опасни отпадъци.  Отпадъците се приемат от домовете и в Мобилен събирателен 
пункт по график. Първият Мобилен събирателен пункт ще бъде разположен на 10.02.2012 г. на 
бул. „Мадрид” №1, пред районна администрация „Оборище”. Актуална информация за Системата 
ще  има  на  страниците  в  интернет  на  Столична  община  и  БалБок  Инженеринг  АД. 
Транспортирането и обезвреждането се извършва от БалБок Инженеринг АД при условията на 
издаденото от МОСВ разрешение за дейности с опасни отпадъци.

Ралица  Ангелова,  заместник-изпълнителен  директор  на  БалБок  Инженеринг  АД,  споделя: 
„Системата  за  разделно  събиране  на  опасни  отпадъци  от  домакинствата  на  територията  на 
Столична  община  е  създадена  с  цел  максимално  удобство  на  гражданите.  Тя  е  ефективна  и 
безплатна за тях. Ние призоваваме всички да се възползват от събирането от посочен адрес, както 
и от мобилните събирателни пуктове, за да живеем в един по-чист и подреден град.”

БалБок работи в областта на управление на опасни, радиоактивни и неопасни отпадъци от 1990 г. 
Дейността  на  дружеството  включва  третиране  на  отпадъци,  научно-изследователска  работа, 
проектиране, разработване на програми и нормативни актове, издателска дейност и консултантски 
услуги.

Край

Офис Комуникации Съд. регистрация Регистрация
София 1504 тел.:  02/ 9441905, 9446364 Софийски гр. съд ЕИК (БУЛСТАТ)        834020850
бул. “Васил Левски” 118 факс: 02/ 9441907 ф. д. 3469/94 Ид. № по ЗДДС   BG 834020850
БалБок Инженеринг - АД e-mail: balbok.engineering@gmail.com

web:    www.balbok.com


