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Източник: Technews.bg 

 

Заглавие: Дървен лаптоп намалява електронните отпадъци 

 

Модулният дизайн позволява използване в продължение на 10 години 

 

Линк: https://technews.bg/article-111368.html 

 

 
 

Текст: Екологична група от Дъблин създаде устойчив лаптоп, който намалява 

електронните отпадъци. Новият продукт е дело на същия екип, който по-рано 

разработи дървения компютър „iameco“ (което идва от „аз съм еко” – „I Am Eco”). 

 

Групата разгледала компютрите, които се предлагат на пазара, и се шокирала от 

количеството на електронните отпадъци, от материалите, увреждащи почвата, и от 

токсичните химикали, използвани за направата на основната технология. Екипът решил 

да направи нещо по въпроса. Проектирали екологичен компютър и след това 

„дървен” лаптоп по същите принципи като оригиналния продукт. 

 

Устойчивостта на продуктите на iameco започва с дизайна. Той се фокусира върху 

дълготрайността. Компанията твърди, че нейните компютри работят около три пъти по-

дълго от другите РС-та на пазара. Системите с трайност около 10 години би трябвало 

да помогнат много за намаляването на потока от електронни отпадъци, пише 

GreenTech.bg. 

 

Разбира се, много хора биха си казали, че светът на технологиите се развива и 

променя прекалено бързо, за да може всеки компютър да бъде полезен 10 години. От 

iameco обаче са заложили на модулен дизайн, при който отделните компоненти на 

лаптопите могат да бъдат подменяни. Когато остареят или се развалят, те могат да 

бъдат заместени от нови, по-актуални и по-мощни компоненти. 

 

В допълнение към това, компанията е елиминирала токсичните химични вещества, 

използвани в общото производство – такива като олово, кадмий, живак, PVC и 

бромираните вещества за забавяне на горенето. Това означава по-здравословна 

среда за крайния потребител, както и по-здрава планета. 

 

Наред с това лаптопите използват една трета по-малко енергия, отколкото другите 

налични модели. Петролните пластмаси, които се използват за направата на 

традиционните мобилни компютри, са премахнати – вместо тях екипът използва клен, 

бук или материал от пепел, всички устойчиво добити от устойчиви гори. 

 

Намалено е и потреблението на ресурси за самото изработване на устройствата. 

Тяхната направа изисква 75% по-малко вода за изработване. Около 70% от всеки от 

компютрите на фирмата може да бъде рециклиран. 

https://technews.bg/article-111368.html
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Освен това, сензорният екран, който фирмата използва в своите устройства, е първият, 

който някога е получил европейски еко-сертификат Eco Flower, а това гарантира 

спазването на най-строги екологични стандарти. 

 

Източник: Topnovini.bg 

 

Заглавие: РИОСВ – Варна отчита ефективен контрол през летния сезон 

 

Линк: https://topnovini.bg/novini/807715-riosv-varna-otchita-efektiven-kontrol-prez-letniya-

sezon 

 

 
 

Текст: 74 съвместни проверки извършиха през лятото експерти на РИОСВ – Варна и 

Басейнова дирекция „Черноморски район“ на обекти, потенциални замърсители на 

Черно море – хотели, преместваеми обекти за обществено хранене и други 

разположени на плажната ивица, включително и по сигнали за замърсяване на 

морските води. 

 

Направени са и 18 проверки на пречиствателни станции за отпадъчни води, заустващи 

пречистените си отпадъчни води в Черно море или във водни обекти, вливащи се в 

морето. За констатирани нарушения са наложени 3 акта за установяване на 

административни нарушения (АУАН). Наложени са 3 ежемесечни санкции, за 

констатирани превишения на индивидуалните емисионни ограничения, в издадените 

разрешителни за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти. През 

сезона всички ПСОВ са работили в нормален режим и не са констатирани аварийни 

ситуации. 

 

За контрол на чистотата на населените места, общинската пътна мрежа и водни 

обекти – дерета са извършени 76 проверки. Дадени са 37 предписания на 

общинските администрации във връзка с установените замърсявания, основно с 

битови, строителни отпадъци и отпадъци от растителен произход. В определените 

срокове за изпълнение, инспекцията е уведомена за предприетите действия и 

замърсяванията са почистени. 

 

Контролът по защитените територии, които попадат в териториалния обхват на 

екоинспекцията е осъществен чрез 165 проверки по режимите им. Проверени са 

защитени територии, които са изключително държавна собственост – резерватите 

„Калиакра“ и „Камчия“, поддържания резерват „Балтата“ и на тези, които са в близост 

до Черно море: защитените местности „Дуранкулашко езеро“, „Шабленско езеро“, 

„Лонгоза“. Съставени са 3 акта за установяване на административни нарушения по 

Закона за защитените територии. 

Бяха предприети необходимите мерки за недопускане на пожари в защитените 

територии. 

https://topnovini.bg/novini/807715-riosv-varna-otchita-efektiven-kontrol-prez-letniya-sezon
https://topnovini.bg/novini/807715-riosv-varna-otchita-efektiven-kontrol-prez-letniya-sezon
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Източник: Дарик 

 

Заглавие: Глоби до 5 000 лева за изхвърлени строителни отпадъци във Враца 

 

Линк: https://dariknews.bg/regioni/vraca/globi-do-5-000-leva-za-izhvyrleni-stroitelni-

otpadyci-vyv-vraca-2123345 

 

 
 

Текст: Гражданите, които изхвърлят нерегламентирано строителни и едрогабаритни 

отпадъци до контейнерите за сметосъбиране, ще бъдат санкционирани. На 

нарушителите ще бъде съставян акт в размер от 100 до 5 000 лв. Това предупреждават 

от Община Враца. 

 

Съгласно Наредбата за управление на отпадъците, при извършване на строително-

ремонтни дейности, гражданите са длъжни да подадат заявление за издаване на 

направление за депониране на отпадъците. В случай, че ремонтните работи са с по-

голям обем, жителите на града могат да поискат предоставяне на специални съдове 

за едрогабаритни отпадъци. При желание – извършващите ремонтни дейности имат 

възможност сами да извозят материалите до депото, отново след издаване на 

направление от местната администрация. 

 

Община Враца апелира гражданите да не изхвърлят подобен тип отпадъци до 

контейнерите за сметосъбиране, тъй като това създава предпоставки за образуване 

на нерегламентирани сметища. 

 

Източник: Дарик 

Заглавие: Награда "Активни граждани" получи Консултативният съвет за нулеви 

отпадъци към община Свиленград   

 

Линк: https://dariknews.bg/regioni/haskovo/nagrada-aktivni-grazhdani-poluchi-

konsultativniiat-syvet-za-nulevi-otpadyci-kym-obshtina-svilengrad-2123481 
 

 

Текст: Консултативният съвет за нулеви отпадъци към община Свиленград бе отличен 

с наградата „Активни граждани”. Призът е на Националното сдружение на общините 

и се връчва за гражданска инициатива, насочена към намаляване на отпадъците. 

https://dariknews.bg/regioni/vraca/globi-do-5-000-leva-za-izhvyrleni-stroitelni-otpadyci-vyv-vraca-2123345
https://dariknews.bg/regioni/vraca/globi-do-5-000-leva-za-izhvyrleni-stroitelni-otpadyci-vyv-vraca-2123345
https://dariknews.bg/regioni/haskovo/nagrada-aktivni-grazhdani-poluchi-konsultativniiat-syvet-za-nulevi-otpadyci-kym-obshtina-svilengrad-2123481
https://dariknews.bg/regioni/haskovo/nagrada-aktivni-grazhdani-poluchi-konsultativniiat-syvet-za-nulevi-otpadyci-kym-obshtina-svilengrad-2123481
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Церемонията се състоя снощи на XIII Годишна среща на местните власти в курорта 

Албена. Наградата прие Валя Здравкова, като представител на общината в 

Консултативния съвет. Събитието уважиха председателят на Народното събрание 

Цвета Караянчева, вицепремиерът Томислав Дончев, депутати и близо 800 

представители на общините, кметове, председатели на общински съвети, заместник-

кметове и експерти. 

 

Консултативният съвет за нулеви отпадъци към община Свиленград е създаден, като 

продължение на инициативите на общината в дейностите по управление на 

отпадъците. Той подпомага общинската администрация при вземането на решения, 

изработването и реализирането на план за нулеви отпадъци на територията на 

общината и я консултира в процеса на включването й в Мрежата на европейските 

общини за нулеви отпадъци. Тази организация обхваща общини от държави в цяла 

Европа, постигнали битов отпадък под 100 кг на човек за година. 

 

В състава на Консултативния съвет са включени граждани, представители на бизнеса, 

неправителствени организации, представители на общината и местния парламент. 

 

Набелязани са различни мерки за намаляване на отпадъка и постигане на икономии 

от такса. Обмисля се поставянето на повече контейнери за разделно събиране, на 

такива за растителен отпадък, коментират се идеи за събиране на текстилни 

отпадъци, за справяне с незаконните сметища, горенето на гуми, както и мерки за 

повишаване на контрола и прилагане на ефективни санкции върху всеки, изхвърлил 

отпадък извън предназначените за това места, включително и извън контейнерите и 

кофите за смет. Крайната цел е намаляване на отпадъка в община Свиленград до 

10%, информират от администрацията. 

 

Източник: Днес 

 

Заглавие: Деца рисуваха върху чанти от екоматериали 

 

Линк: https://www.dnesbg.com/obshtestvo/detsa-risuvaha-varhu-tchanti-ot-

ekomateriali.html 

 

 
 

Текст: Слънца, къщички с градини, сърца, цветя, чадъри, дори мотиви от българската 

шевица и др. бяха само част от сюжетите, които над 50 деца с родителите си рисуваха 

върху торбички от екоматериали във великотърновския парк “Дружба”. Отделно 

имаше украсени чантички, които организаторите и доброволците от сдружение “Свят 

за бъдещето” бяха подготвили и подредили в изложба, като всеки в парка можеше да 

си купи за спомен. 

 

Вижте колко много малки и големи рисуват, има голям интерес към нашата 

инициатива и целта ни е да ги научим да събират отпадъците разделно, разказа 

https://www.dnesbg.com/obshtestvo/detsa-risuvaha-varhu-tchanti-ot-ekomateriali.html
https://www.dnesbg.com/obshtestvo/detsa-risuvaha-varhu-tchanti-ot-ekomateriali.html
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Маргарита Симеонова, управител на сдружението. За целта в парка бяха поставени 

демонстрационно и три различни по цвят малки контейнери, в които децата с щипки 

събраха разделно предварително подготвените отпадъци от пластмата, стъкло, 

хартия. Най-важното е, че всички трябва да спазват правилата тези боклуци да не се 

смесват, тъй като се затруднява тяхното рециклиране, посочи Симеонова. Тя уточни, 

че екоинициативата се изпълнява по проекта “Рисувай природата” с партньорството 

на “Младежката банка”. 

 

Освен че учим децата как по-малко да използват найлоновите торбички, които трудно 

се разграждат, стимулираме въображението на малки и големи да си направят 

уникален дизайн на чантичките, посочиха от “Свят за бъдещето”. С парите от 

разпродажбата на изложбата пък сдружението ще организира подходящи 

образователни екоинициативи в детските градини и училищата във В. Търново. Очаква 

се срещите да започнат от средата на октомври. Смятаме, че информираността по 

темата трябва да започне от ранна възраст, а и после децата образоват родителите 

си по екология и рециклиране, информира Симеонова. 

 

На 1 ноември “Свят за бъдещето” ще стартира втора кампания по темата за култура, 

история и правопис за по-големите деца. Искаме чрез различни активности и игри да 

информираме учениците, а не както обикновено се случва в класните стаи, твърдят 

от сдружението. 

 

 


