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Източник: Money.bg 

 
Заглавие: Рециклирано злато и сребро от смартфони ще бъде използвано за 

медалите за Олимпиада 2020 

 

Линк: https://money.bg/gadgets/retsiklirano-zlato-i-srebro-ot-smartfoni-shte-bade-

izpolzvano-za-medalite-za-olimpiada-2020.html 
 

 
 

Текст: Организационният комитет за Олимпийските игри в Токио през 2020 година 

събра успешно необходимото количество рециклирани ценни метали от вече 

използвана техника за направата на медалите за победителите. След като те вече са 

готови, организаторите разкриха техния дизайн точно година преди голямото спортно 

събитие, пише the Verge. 

 

Необходимите ценни метали са събрани от дарения на вече неизползваеми 

електронни уреди. Кампанията е стартирала през 2017 година и е продължила две 

години. Общо събрани са 78 895 тона техника, като от тях има 6,21 милиона мобилни 

телефона. От всички уреди са извлечени 32 килограма злато, 3 500 килограма сребро 

и 2 200 килограма бронз. 

 

 

 

Отличията за победителите са с диаметър 85 милиметра, като в най-тънката част те са 

7,7 милиметра, в най-дебелата 12,1 милиметра. Златните медали имат над 6 грама 

златно покритие върху чисто сребро, сребърните са изработени изцяло от сребро, а 

за бронзовите е използвана сплав от 95% мед и 5% цинк. 

 

Медалите са проектирани от Юничи Каваниши, който е спечелил конкурса за техния 

дизайн, състезавайки се с още 400 професионални дизайнери и студенти по дизайн. 

 

Международният Олимпийски комитет изисква върху медалите да са изобразени 

емблематичният символ с пет кръга, официалното име на игрите и гръцката богиня 

на победата Нике пред стадиона Панатинайкос. 

 

Източник: Актуално 

 

Заглавие: Вандали счупиха подземните контейнери в Благоевград 
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Линк: https://www.actualno.com/blagoevgrad/vandali-schupiha-podzemnite-kontejneri-

v-blagoevgrad-news_771319.html 
 

 
 

Текст: По-малко от месец след влизането в сила на първите подземни контейнери в 

Благоевград - те вече са счупени. За неприятната новина съобщиха от 

администрацията на общината, а виновниците се издирват 

 

На снимките се вижда, че един от контейнерите, точно до Камерната опера в града, 

е видимо изкривен, което според общината води до намаляване на ефективността 

на съоръжението. Контейнерът ще бъде възстановен в най-ранен срок. Това не е 

първият случай на вандализъм в Благоевград. През април тази години вандали счупиха 

чисто нови пейки край ключов булевард в града. Пейките бяха поставени като част от 

промяна на цялостната инфраструктура, но жителите и гостите не града не се 

радваха много дълго на новата придобивка. Тогава в града все още нямаше 

изградено видеонаблюдение, което да покаже на отговорните органи кой е отговорен 

за атаката. Сега, макар и видеонаблюдението да е факт, остава неясно дали ще 

бъде търсен виновникът за счупването на контейнерите. Въвеждането на подземни 

контейнери беше част от инициативата на кмета на Благоевград д-р Атанас Камбитов 

за по-чист и зелен град. Очаква се постепенно те да навлязат в целия град. Този вид 

контейнери са стандартна практика в цяла Европа. Намаляват неприятната миризма, 

събират по-голямо количество отпадъци и и водят до по-доброто рециклиране. 

 

Източник: Дарик 

 
Заглавие: Местят контейнерите за строителни отпадъци 

 

Линк: https://dariknews.bg/regioni/shumen/mestiat-kontejnerite-za-stroitelni-otpadyci-

2178311 
 

 
 

Текст: Община Шумен уведомява гражданите, че от 25 юли, четвъртък, контейнерите 

за строителни отпадъци до 1 кубичен метър от домакинствата ще бъдат разположени 

на ул. „Генерал Скобелев“ - бившият военен терен, познат като Тежкия полк. 

 

От администрацията напомнят, че в съдовете не може да се изхвърлят мебели, 

килими, мокети, автомобилни гуми, както и битови и други горимиотпадъци. При 

нарушаване на забраната глобата за физически лица е от 300 до 3000 лв., а за 

юридически лица и еднолични търговци - от 1400 до 4000 лв. 
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 За повече информация и подаване на сигнали гражданите могат да позвънят на 

телефон: 0889/604-997 в ОП „Чистота“. 

 

Източник: Trafficnews.bg 

 
Заглавие: Глобиха пловдивчанин за неправомерно изхвърляне на отпадъци 

 

От ОП "Чистота" предоставят безплатно изхвърляне на излязло от употреба 

обзавеждане 

 

Линк: https://trafficnews.bg/plovdiv/globiha-plovdivchanin-nepravomerno-izhvarliane-

otpadatsi-149440/ 
 

 
 

Текст: След сигнал на гражданин служители на Общинска полиция глобиха 

пловдивчанин за незаконно изхвърляне на отпадъци. Неправомерно изхвърлените 

мебели и друга излязла от употреба покъщнина в контейнери за смесен битов отпадък 

в центъра на Пловдив. 

 

Установеният нарушител и бил нает от собственика на апартамента за да разчисти 

старото обзавеждане, а той от своя страна е напълнил контейнерите за смет и 

натрупал камари от отпадъци около тях. 

 

От ОП „Чистота“ напомнят, че от 3 месеца предоставят нова безплатна услуга. Всяка 

събота и неделя техника и екипи на предприятието събират излязло от употреба 

обзавеждане от домакинствата – дивани, маси, шкафове, матраци, столове и друга 

покъщина.  По график екипите работят от 08:00 до 16:00 ч. В събота те обслужват 

районите „Южен“, „Северен“ и „Западен“, а в неделя – „Централен“, „Тракия“ и 

„Източен“. Рано сутринта тези дни гражданите трябва да изнесат старото обзавеждане 

до близкия контейнер. От понеделник до петък на обяд на тел. 032/675 817 могат да 

направят и заявки за изкарани на улицата мебели на конкретни адреси. В останалите 

дни едрогабаритни отпадъци могат да се предадат на специализираната площадка 

в базата на предприятието – ул. „Даме Груев“ 64 А. 
 

Източник: Актуално 

 
Заглавие: Крадци задигнаха 1700 метра телефонен кабел край Бяла 

 

Линк: https://www.actualno.com/social/tyrsachi-na-cvetni-metali-izkopaha-telefonen-

kabel-kraj-bjala-news_770946.html 
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Текст: За кражба на около 1700 метра телефонен кабел, информираха от МВР - Русе. 

Бързите, смели и сръчни престъпници са действали край град Бяла. Сигналът е 

подаден на 22 юли от инженера на кабелна мрежа към „БТК“ ЕАД, район – Русе, че в 

местността „Кайджика“ е констатирана кражба на около 1700 метра телефонен 

кабел от подземно кабелно трасе, собственост на телекомуникационното 

дружество. 

 

При направения оглед на местопроизшествието е установено, че в ожъната нива и 

гориста местност са изкопани общо 71 броя изкопа с дълбочина около 1 метър на 

интервал от около 20-25 метра един от друг. През „сондажните“ дупки чрез издърпване 

на кабела е извършена кражбата. Образувано е досъдебно производство по горещия 

случай. 

 

 


