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ПРЕДСТАВЯМЕ
НАШИЯ НОВ ЕКО
ПРОЕКТ
„БалБок Инженеринг“ АД
стартира изпълнението на
проект „Еко-иновативна
система за управление
на отпадъци с
неизвестен състав и
произход в
България“ по Програма
BG 10 „Иновации в
зелената индустрия“ в
България. Финансовата
подкрепа е в размер до
350000 евро.

БАЛБОК ИНЖЕНЕРИНГ АД ЩЕ ПОЛУЧИ ФИНАНСОВА
ПОДКРЕПА В РАМКИТЕ НА ПРОГРАМНА ОБЛАСТ BG 10
„ИНОВАЦИИ В ЗЕЛЕНАТА ИНДУСТРИЯ“
На 16 юни 2015 г. Иновация Норвегия, програмен оператор
одобри проектното предложение на „БалБок Инженеринг“ АД
в рамките на Програмна област „Иновации в зелената
индустрия“ в България.

Проектът ще бъде реализиран за 10 месеца и в резултат ще
бъдат създадени:
Централна химическа лаборатория в Стара Загора, оборудвана за
качествени и количествени анализи на проби от отпадъци; Мобилна
лаборатория, оборудвана за вземане на проби и анализи на място;
Наръчник за идентифициране на отпадъци. Ще бъде разработена и
внедрена информационна система за отпадъци.

„Очакваният резултат от финансовата помощ
на Правителството на Норвегия чрез Програма
„Иновации в зелената индустрия“ в България е
разработване и предоставяне на нова услуга по
управление на отпадъците с неизвестен състав и
произход в страната, с което ще засилим нашата
пазарна позиция и конкурентоспособност.“
Д-р Ралица Ангелова, ръководител на Проекта

ЗА БАЛБОК
„БалБок Инженеринг“ АД е утвърдена компания в областта на
управлението на опасни отпадъци и има дългогодишен опит в
иновациите. Дружеството е отличено като Иновативно предприятие на
годината 2014 - Област „Зелена иновация“ на Десетия Иновационен
форум, проведен през декември 2014 г. в София.
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ЗА НАШИЯ НОРВЕЖКИ ПАРТНЬОР
Проектът ще се изпълнява съвместно с норвежкия партньор Mepex
Consult AS - фирма, която е с над 20-годишен опит в областта на
опазването на околната среда и управлението на отпадъци.

ЗА НОРВЕЖКИЯ ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ 2009-2014
Проект „Еко-иновативна система за управление на отпадъци с
неизвестен състав и произход в България“ се осъществява с
финансовата подкрепа на Правителството на Норвегия чрез
Норвежкия Финансов Механизъм 2009-2014 в рамките на
Програмна област BG 10 „Иновации в зелената индустрия“.
Програмен оператор е държавната агенция Иновация Норвегия към
норвежкото министерство на търговията, промишлеността и
рибарството.
Мотото на Програмата е „Добре за бизнеса – добре за околната
среда“.

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА ИНОВАЦИЯ НОРВЕГИЯ, 4
НОЕМВРИ 2015
Представители на БалБок Инженеринг АД присъстваха на
пресконференция на Иновация Норвегия по Програма Иновации в
зелената индустрия България, която се проведе на 4 ноември 2015 в
Норвежката резиденция в София, Бояна.

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

Целта на събитието бе да представи на широката публика постигнатите
резултати в рамките на Програмата. Участниците в проектите имаха
възможността да установят контакт с журналистите от различни медии,
присъстващи на пресконференцията, както и да представят своите
проекти. Дневният ред включваше и приветствено слово на норвежкия
посланик в България Н. Пр. г-жа Гюру Катарина Викьор.
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Съгласно закона за електронна търговия Ви съобщаваме, че съдържанието на този email може да бъде
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