
 
 

ЛАБОРАТОРИИТЕ НА БАЛБОК ВЕЧЕ ВИ ОЧАКВАТ 

Лабораториите са създадени и оборудвани като резултат от 
успешно реализирания от нас през 2015/16 г. проект „Еко – 
иновативна система за управление на отпадъци с неизвестен 
състав и произход в България“ с финансовата подкрепа на 
Правителството на Норвегия. 
Централната химическа лаборатория – Стара Загора 
извършва анализи по класически и съвременни 
високотехнологични методи – хроматографски, оптико-емисионни 
и спектрални, както и целия процес на пробоподготовка.  
Лабораторията работи в следните аналитични направления: 
изследване на отпадъци и материали от бита, промишлеността 
и селското стопанство; почви, утайки, продукти, води; храни и 
др., вкл. за съдържание на пестициди; охарактеризиране на 
отпадъци съгласно препоръките на ООН и Наръчника за 
изпитвания и критерии при превоз на опасни товари и др. 
Мобилната лаборатория е съвременно оборудвана за 
пробовземане и бързи анализи, и също така може достоверно 
да идентифицира на място голям брой отпадъци и материали, 
включително такива с неизвестен състав и произход. 
От нашите услуги могат да се възползват: производствени и 
търговски предприятия, екологични организации, общини и 
общински регионални сдружения, селскостопански 
производители и физически лица.  
По този начин се осигурява изпълнение на изискванията на 
екологичното законодателство и се предотвратява предаването 
за третиране на отпадъци с неизвестен състав или произход. 

Повече на lab.balbok.com 

 

БАЛБОК – ФИНАЛИСТ НА НАГРАДИТЕ ЗА 2016 ГОДИНА НА 
„ЕВРОПЕЙСКАТА МРЕЖА ЗА ПОДКРЕПА НА БИЗНЕСА“ 
БалБок беше сред номинираните и една от трите компании 
финалисти в категория „Нови посоки“ на Наградите на 
„Европейската мрежа за подкрепа на бизнеса“ (Enterprise 
Europe Network) - 2016. Номинацията е изключително висока 
оценка за иновативността, креативността и неуморимото 
желание да бъдем все по-добри в нашата работа. 
Видео 

ЧЕТВЪРТИ МЕЖДУНАРОДЕН КЛАВИРЕН КОНКУРС 
"АНДРЕЙ СТОЯНОВ" ЗА ЛЮБИТЕЛИ, 17-20 НОЕМВРИ 2016 
С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА БАЛБОК 
През 2016 година се проведе четвъртото издание на 
международното събитие, осъществено с финансовата БалБок 
Инженеринг АД. С особено удоволствие подкрепихме 
поредното вдъхновяващо издание на конкурса защото вярваме, 
че музикалните школи са мястото, където се откриват младите 
таланти и се изграждат бъдещите професионалисти.  
Плакат и информация на страницата на читалище „А.Стоянов“ 

ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА 

Профилите на клиентите ни в момента се въвеждат в 
Информационната система за отпадъци на БалБок Инженеринг 
АД (ИНФОСИС). Очаквайте Вашето потвърждение по 
електронната поща от system@balbok.com.  
 

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. 

Изминалата година беше 
много успешна за нас в 
БалБок. На 26 ноември 
навършихме 26 години!  
2016 г. сбъдна и една 
дългогодишна мечта. 
Компанията създаде и 
оборудва две собствени 
лаборатории на най-високо 
европейско ниво. 
Получихме престижна 
номинация за наградите на 
„Европейската мрежа за 
подкрепа на бизнеса“. 
Благодарим на нашите 
клиенти, част от историята 
на успехите ни през 
изминалите години. 
Благодарим и на тези, за 
които 2016 сложи началото 
на съвместната ни работа.  
Благодарим на нашите 
партньори, приятели и 
съмишленици на 
екологичното поприще.  
Най-сърдечно се обръщаме 
и към всички граждани, 
които допринасят  за това 
Системата за събиране на 
опасни отпадъци от 
домакинствата да е част от 
нашия цивилизован начин 
на живот. 
Очакваме 2017 година с 
пораснали възможности и 
оптимизъм! 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
На 26 ноември БалБок 
стана на 26 години! 

 

 

 

 
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 
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