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Източник: Факти 

 
Заглавие: ЕС може да направи сменяемите батерии задължителни 

 

Линк: https://fakti.bg/technozone/451404-es-moje-da-napravi-smenaemite-baterii-

zadaljitelni 

 

 
 

Текст: Eврoпeйcкият cъюз oбмиcля нoви прaвилa, кoитo бихa принудили 

прoизвoдитeлитe нa cмaртфoни  дa върнaт cмeняeмитe бaтeрии, кaтo тoвa би 

пoзвoлилo нa пoтрeбитeлитe дa ги зaмeнят у дoмa. Тoвa cъoбщи Sоftpеdiа. 

                                                

Идeятa e чacт oт прoeкт, чиятo цeл e дa ce нaмaлят eлeктрoннитe oтпaдъци. Cпoрeд 

хoлaндcкия caйт Hеt Finаnсiееlе Dаgblаd, тoй ce oчaквa дa бъдe oбявeн в cрeдaтa нa 

мaрт oт Фрaнc Тимeрмaнc, ръкoвoдитeл нa Eврoпeйcкия зeлeн пaкт. 

                                                

Нoвитe рeгулaции бихa принудили прoизвoдитeлитe нa уcтрoйcтвa, включитeлнo 

Sаmsung и Аpplе, дa прoмeнят дизaйнa нa cвoитe cмaртфoни пo тaкъв нaчин, чe 

пoдмянaтa нa aмoртизирaнa бaтeрия  извършвaнa възмoжнo нaй-лecнo.            

                               

C тeзи прaвилa EC ce нaдявa дa нaмaли eлeктрoннитe oтпaдъци, тъй кaтo вярвa, чe aкo 

пoтрeбитeлитe мoгaт дa cмeнят бaтeриятa нa тeлeфoнитe cи caмocтoятeлнo, тe бихa 

ги изпoлзвaли зa пo-дълъг пeриoд oт врeмe. Тoвa oзнaчaвa, чe пo-мaлкo хoрa бихa ce 

втурнaли дa купувaт нoвo уcтрoйcтвo, кoгaтo бaтeриятa нa cмaртфoнa им "умрe". 

 

Oт другa cтрaнa, прoмянaтa нa дизaйнa c тaзи цeл би мoглa дa възпрeпятcтвa други 

функции кaтo вoдoуcтoйчивocттa. И Аpplе, и Sаmsung пoдчeртaвaт IP68 рeйтингa нa 

cвoитe cмaртфoни, кoeтo e възмoжнo и блaгoдaрeниe нa нecмeняeмитe бaтeрии. 

Имeннo зaрaди тoвa пoдoбни рaзпoрeдби бихa мoгли дa пoвлияят cъщecтвeнo нa тoзи 

вид функции. 

                                                

Идeятa зa нoви cтaндaрти идвa, cлeд кaтo EC приe рeгулaции, кoитo изиcквaт oт 

прoизвoдитeлитe нa cмaртфoни дa изпoлзвaт USB Typе-С кaтo oбщ пoрт зa уcтрoйcтвa, 

прoдaвaни в Eврoпa. Oпиcaн кaтo другa мяркa зa нaмaлявaнe нa eлeктрoннитe 

oтпaдъци, мacoвoтo имплeмeнтирaнe нa Typе-С тeхничecки би пoзвoлилo нa 

пoтрeбитeлитe дa изпoлзвaт eдин кaбeл и зaряднo зa мнoгo уcтрoйcтвa. 

                                                

Аpplе, нa cвoй рeд, прeдупрeди, чe пoдoбни рeгулaции вcъщнocт щe увeличaт 

eлeктрoннитe oтпaдъци, тъй кaтo някoи прoизвoдитeли мoгaт дa ce oбърнaт към други 

трикoвe, зa дa зaoбикoлят изиcквaниятa, кaтo нaпримeр aдaптoри. 

 

Източник: Монитор 

 
Заглавие: Българите по-разтревожени от европейците за околната среда 

https://fakti.bg/technozone/451404-es-moje-da-napravi-smenaemite-baterii-zadaljitelni
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Линк: https://www.monitor.bg/bg/a/view/bylgarite-po-raztrevojeni-ot-evropejcite-za-

okolnata-sreda-190429 

 

 
 

Текст: Българите се тревожат повече от средния гражданин на ЕС за състоянието на 

околната среда. Това показват данни от проучване на Евробарометър, представени 

от Европейската комисия. 

 

На въпрос кои са основните заплахи за околната среда, българските участници в 

допитването посочват най-често замърсяването на въздуха (61%, при 46% в ЕС). 

Замърсяването на водите се посочва от 41% (38% в ЕС); замърсяването на почвата е 

посочено от същия дял български граждани (30% в ЕС); растящото количество 

отпадъци (47%, при 46% в ЕС). Данните показват, че гражданите на ЕС се тревожат за 

изменението на климата повече от българските участници в проучването - 53 срещу 

43%. 

 

Общо 59% от българите и 53% от останалите в ЕС определят като много важно 

опазването на околната среда. Донякъде важен е този въпрос за 32% от отговорилите 

у нас и 41% от останалите участници в допитването. 

 

Всеки трети българин и всеки четвърти в ЕС е на мнение, че околната среда ще бъде 

по-чиста, ако се въведат по-строги закони и по-големи глоби. Почти всеки трети у нас 

(28%) и 16% от останалите в ЕС очакват проблемите да се решат с налагане на повече 

данъци на замърсителите. 

 

Общо 30% у нас и 33% в ЕС са убедени, че промяната ще настъпи със съобразяване 

на личното поведение. Около 30% в ЕС и малко над 20% у нас са мнение, че са нужни 

промени в установените начини на производство и търговия, търсене на нови 

технологии и решения, повече информация за потреблението на енергия и за 

разделното събиране на сметта. 

 

Общо 66% в ЕС и едва 23% от хората у нас в последните шест месеца са отделяли 

отпадъци за преработка. Пластмасовите стоки за еднократна употреба са избягвали 

45% от гражданите на ЕС и 32% от хората у нас. Данните показват също, че 

мнозинството в ЕС (70%) и в нашата страна (60%) очаква решенията за околната среда 

да се взимат не на национално, а на европейско равнище. 

 

Източник: БНР 

 
Заглавие: Наградиха победителите в кампанията за разделно събиране на отпадъци 

 

Линк: https://bnr.bg/burgas/post/101234568 
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Текст: Двойно повече хора се включиха тази година в кампанията по разделно 

събиране на отпадъци, организирана от Община Бургас. Победителят тази година е 

Пролетина Халачева. Тя е събрала 34 000 точки. 

 

 „Тази година реших, че мога да покажа на моите съседи, че трябва да разделяме 

отпадъците и да ги носим за рециклиране. Покрай контейнерите виждам страшно 

много електроуреди и неща, които могат да се рециклират. Нашата Земя се задъхва 

от отпадъци. В океаните вече има пластмаси, животните страдат от нашите отпадъци, 

които се разпиляват в природата, а не се рециклират. Можем да икономисаме 

енергия за производството на материали, ако ги ползваме за рециклиране“, обясни 

Халачева. Тя участва за поредна година в инициативата. 

 

През 2018 г. в кампанията се включиха около 900 души, към настоящия момент са 

раздадени над 2000 карти, обясни Стефан Калчев директор на Общинското 

предприятие „Чистота Еко“. Той поясни, че хората могат да предават всичко, което 

едно домакинство генерира като отпадъци, с изключение на строителните. „Може да 

се предават лекарства с изтекъл срок на годност, осветителни тела, ел. оборудване, 

което е излязло от употреба, пластмасови бутилки, дрехи, стъклени бутилки, битовата 

химия, която употребяваме за почистване на домовете си“, обясни Калчев.  

 

През миналата година бяха събрани 144 тона боклук в 19-те мобилни центъра за 

разделно събиране на отпадъци в Бургас, посочи зам.-кметът Весна Балтина. 

Предстои да бъдат изградени още 5. 

 

Източник: Фокус 

 
Заглавие: Във Варна откриват Конференция по демокрация 2020 с акцент върху 

горенето на отпадъци 

 

Линк: http://www.focus-news.net/news/2020/02/28/2752552/vav-varna-otkrivat-

konferentsiya-po-demokratsiya-2020-s-aktsent-varhu-goreneto-na-otpadatsi.html 
 

 
 

Текст: Изгарянето на вносни отпадъци в България и сгрешената политика в областта 

на енергетика у нас ще бъдат акцент на шестото издание на Конференция по 

демокрация 2020. Ежегодният граждански форум започва в 12.30 часа днес в хотел 

„Голдън тюлип“ във Варна. Това съобщават организаторите от Обществения център за 

околна среда и устойчиво развитие.  

http://www.focus-news.net/news/2020/02/28/2752552/vav-varna-otkrivat-konferentsiya-po-demokratsiya-2020-s-aktsent-varhu-goreneto-na-otpadatsi.html
http://www.focus-news.net/news/2020/02/28/2752552/vav-varna-otkrivat-konferentsiya-po-demokratsiya-2020-s-aktsent-varhu-goreneto-na-otpadatsi.html
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По време на форума ще бъдат представени граждански инициативи за чист въздух, 

петиция срещу изгарянето на вносни отпадъци, както и кратък документален филм за 

вноса на RDF боклук за ТЕЦ и циментовите заводи у нас. 

 

Двудневното събитие е отворено за широката общественост. По време на 

конференцията ще бъдат оповестени за първи път резултатите от проучвания, 

свързани с предоставяне на земеделски земи за обработване като социални 

помощи в Североизточна България. 

 

Вера Стаевска от инициативата „Зелени закони“ ще разкаже за граждански 

разследвания на скандални заменки по българското Черноморие. Първият ден от 

конференцията ще завърши с представяне на книгата „Личностите, които промениха 

Варна“ на Даниела Георгиева. 

Темите за сгрешения преход и злоупотребата с природни ресурси ще бъдат в дневния 

ред на конференцията на 1 март от 10 часа. Точка на шестото издание ще сложи 

„световно кафене“ на тема "Криза на държавността и гражданската инициативност". 

 

Източник: Фокус 

 
Заглавие: Община Асеновград състави актове на граждани, изхвърлящи отпадъци нa 

нерегламентирани места 

 

Линк: http://www.focus-news.net/news/2020/03/04/2753890/ 
 

 
 

Текст: На 29 февруари и на 1 март инспектори от отдел „Екология“ към Общинска 

администрация – Асеновград, съвместно със служители на полицията, са извършили 

акция по отношение образуването на нерегламентирани замърсявания на територия 

на цялата община. Това съобщиха за Радио „Фокус“ – Пловдив от пресцентъра на 

Общината. Проверката е осъществена, както в града и в кварталите „Горни Воден“ и 

„Долни Воден“, така и в асеновградските села. 

 

По време на инспекцията са установени граждани, хвърлящи отпадъци на 

нерегламентирани за целта места. Съставени са 6 броя актове са установяване на 

административно нарушение на всеки един от заловените. Предстои да им бъдат 

издадени наказателни постановления, съгласно Наредбата за управление на 

отпадъците, поддържане и опазване на чистотата на територията на община 

Асеновград. Предвидената законова санкция за подобно нарушение е в рамките от 

300 лева до 1 000 лева. 

 

Община Асеновград уверява, че подобни акции ще се превърнат в честа практика с 

цел недопускане образуването на нерегламентирани замърсявания. 

 

 

http://www.focus-news.net/news/2020/03/04/2753890/

