
 
 

ОПАСНИЯТ ОТПАДЪК В ДОМА НИ – КАКВО ДА НАПРАВИМ 

БалБок Инженеринг АД предлага решение за опасните 
отпадъци от домакинствата в партньорство с общините в 
страната вече 4-та година. Ние събираме и третираме живачни 
термометри и други уреди с живак, стари лекарства, бои и 
лакове, остатъци от битова и строителна химия, химикали и др. 

Вижте Мобилните пунктове за първото тримесечие на 2015 год.: 
София  – 21 януари от 830 до 1130 часа пред районна 
администрация „Нови Искър“ и от 1230 до 1530 часа пред 
районна администрация „Кремиковци“. 
Велико Търново – 13, 14 февруари от 1000 до 1600 часа. 
София  – 23 февруари от 830 до 1430 часа, Район Витоша – кв. 
Павлово, ул. „Слънце“ 2 
Радомир – 17 март от 1000 от 1600 
часа. 
София – 20 март от 830 до 1430 

часа, Район Красно село – кв. 
Хиподрума, бул. „Цар Борис III“ 41 
Сливен – 23, 24 и 25 март от 0930 
до 1530 часа. 
Средец – 26, 27 март от 1000 до 
1600 часа.  

Ако желаете да организирате пункт във вашето населено 
място, не се колебайте да се свържете с нас директно на 
телефон 02 843 5188. Очакваме Ви. 

Екосъобразена система унищожава химичните остатъци на 
домакинствата 

Прочетохте ли и статията на Сирма Пенкова, посветена на 
Системата за събиране на опасни отпадъци от домакинствата, 
която извоюва на БалБок наградата Иновативно предприятие 
на годината в област Зелена иновация? Материалът е 
публикуван във вестник Капитал от 27 януари 2015 г. и е 
достъпен в интернет тук.  

МЕЖДУНАРОДНО ИЗЛОЖЕНИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА 
ОТПАДЪЦИ И РЕЦИКЛИРАНЕ SAVE THE PLANET 2015 

БалБок Инженеринг АД традиционно участва в 
Международното изложение с щанд в Зала 2. Тази година 
изложението е от 11 до 13 март в Интер Експо Център – София, 
бул. Цариградско шосе №147. Работното време е от 10 до 18 ч 
(в петък до 17 ч.) 

Представените на изложението акценти в дейността на БалБок 
Инженеринг за 2015 година са: 

- Събиране и третиране на флуорирани парникови газове и 
озоноразрушаващи вещества – хладилни агенти (напр. R22, 
R13, R12 и др.), тетрахлорметан, халони и др. във връзка със 
забраната за употребата и/или пускането им на пазара. 
- Третиране на опасни и производствени отпадъци. 
- Професионална консултантска дейност. 
- Възможности за обучение при нас. 

 
 

Facebook Уебсайт 

Съгласно закона за електронна търговия Ви съобщаваме, че съдържанието на този email може да бъде 
непоискано търговско съобщение и ако не желаете повече да получавате нашия бюлетин, натиснете ТУК. 

 

 

БалБок бе отличен като 
Иновативно предприятие в 
област "Зелена иновация" 
на Националния конкурс 
"Иновативно предприятие 
на годината 2014". 
 
Конкурсът се проведе за 
десети пореден път от 
Фондация "Приложни 
изследвания и комуникации" 
- домакин на Enterprise 
Network Europe - България, 
със съдействието на 
Министерството на 
икономиката, 
Представителството на 
Европейската Комисия и 
KIC InnoEnergy към 
Европейски институт за 
иновации и технологии. 
 
Наградата, връчена от 
Президента на Република 
България г-н Росен 
Плевнелиев на специална 
церемония, получи 
изпълнителният директор  
на БалБок Инженеринг АД  
г-жа Лилия Желязкова. 

 

 

 

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

 

Бюлетин на БалБок Инженеринг АД 
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