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Текст: Едва 17,4% от електронните отпадъци за 2019 г. са били рециклирани. Това 

показва глобалният мониторинг доклад от 2020 г. на ООН за електронните 

отпадъци. В световен мащаб през същата година са били произведени 

рекордните 53,6 млн. тона електронни отпадъци, което е ръст с 21% само за 5 

години, отчита още докладът. Тревожните новини за климатичните промени, 

изчезващите видове, вредата върху океаните от прекомерен риболов, 



замърсяването на планетата и много други негативни влияния върху биосферата 

ежедневно ни заливат от малките екрани. 

 

Призовавайки за повече отговорност по отношение на устойчивостта, FOREO, 

шведската марка за красота, стартира екологична кампания по повод Деня на 

Земята (22 април), наречена „Правете продукти, които дълго да служат, не да се 

чупят" („Make It Last, Not Break Fast"), като се изправя срещу една от често 

срещаните негативни практики на пазара за потребителска електроника – 

планираното остаряване на продуктите. 

 

„FOREO е компания, ориентирана към клиентите, и ние се стремим да правим 

трайни висококачествени продукти. Нашите клиенти виждат това и много от тях се 

доверяват на марката ни от самото начало. Всъщност се свързахме към стотици 

от нашите най-първи клиенти, за да получим техните отзиви и да се уверим, че те 

все още използват нашите устройства. Беше наистина емоционален момент за 

всички нас тук във FOREO да чуем лични истории за това как нашата LUNA е 

станала неразделна част от живота им. Това, което го направи момента 

наистина специален, беше, че всички те споделиха, че техните продукти FOREO 

все още работят безупречно дори след 8 години употреба и все още изглеждат 

красиви и чисти като нови. Това означава, че успяхме не само да отговорим на 

нуждите на нашите клиенти, но и да опазим нашата планета от излишни 

електронни отпадъци", казва Борис Трупчевич, изпълнителен директор на FOREO. 
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Текст: Община Пловдив за поредна година организира кампания за разделно 

събиране на негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА). В периода 19 

- 23 април 2021 г. гражданите могат безвъзмездно да предават тези отпадъци на 

адрес: гр. Пловдив, Район "Северен", ул. "Георги Бенев" №4, площадка на 

"Универсметал" ООД от 09:00 до 17:00 ч. 

 

Ако Вие сте лице, което образува такива отпадъци, може да се присъедините 

към нашите усилия за чиста околна среда, като ги предадете на посочения 

адрес за събиране по време на кампанията. 

 

Община Пловдив има изградена система за екологосъобразно събиране, 

сортиране, съхраняване и предаване за оползотворяване и/или обезвреждане 

на НУБА, чрез съдове, които са разположени на достъпни и комуникативни места 

- https://www.plovdiv.bg/item/ecology/waste/специфични-потоци-

отпадъци/масово-разпространени-отпадъци/нуба/ 

 



Други отпадъци от домакинствата, включително и опасни отпадъци, могат да 

бъдат предавани на площадката за безвъзмездно предаване на разделно 

събрани отпадъци от домакинствата, която се намира в базата на ОП "Чистота“ 

на адрес: район "Южен“, ул. "Даме Груев“ № 64А, всеки ден от 8:30 до 17:00. 

 

Тежките метали, които се съдържат в негодните за употреба батерии и 

акумулатори, се натрупват в почвата, въздуха и водата. Електролитите са токсични 

за всички водни организми, поради промяна на рН стойността. Не допускайте 

електролит да попадне във водоемите, канализационните води и почвата! 

 

В законодателството на ЕС се обръща особено внимание на батериите и 

акумулаторите. В Националния план за управление на отпадъците е заложено 

разширяване на обхвата на системите за събиране на НУБА чрез осигуряване 

на места и съдове за събиране в населени места, в които няма такива, както и 

засилване на контрола върху търговските обекти, предлагащи на пазара БА, за 

изпълнението на задълженията им за предоставяне на съдове за събиране на 

НУБА и на информация на потребителите за местата за предаване на НУБА. 

 

Дирекция "Екология и управление на отпадъците" при Община Пловдив призовава 

гражданите да се възползват от предоставената им възможност. 
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Текст: Кметът на община Белица отправи специален призив за социална 

нетърпимост към замърсяване на различни изходни места, важни за развитието 

на туризма в общината. 

 

Специално внимание Радослав Ревански обръща за необходимостта за 

опазване на пътя за курортен комплекс “Семково“, пътя за м. “Андрианов чарк“, 

където са разположени Парка за мечките и RILA FUN PARK, пътя за село Драглище 

и др. 

 

„Природата и реалността ни изпращат ясни сигнали. От нас зависи да направим 

нашето населено място по-чисто и по-красиво“, се казва в призива на кмета на 

Белица Радослав Ревански. 

 

"УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА БЕЛИЦА, 

 

С настоящата информация целим да повишим обществената осведоменост и 

екологично съзнание, както и да провокираме Вашата ангажираност за повече 

отговорност към опазването на градските места за отдих, зелени площи, паркови 

зони и др. Средата, която изискваме да бъде здравословна, чиста и подредена. 

Защото от нея зависи здравето, качеството на живота ни, бизнеса ни. Средата, 



която всеки от нас създава – с любов, грижи, средства и труд, но също с 

безразличие, с пренебрежение, с безотговорност, с очакване друг да свърши 

работата, друг да възпита децата. 

 

В информацията са поставени и важни въпроси, които имат за цел да ангажират 

общественото внимание, да предизвикат социална нетърпимост към 

замърсяването на различни изходни места, важни за развитие на туризма в 

общината ни- Пътя за КК “Семково“, Пътя за м. “Андрианов чарк“, където са 

разположени Парка за мечките и RILA FUN PARK, Пътя за Драглище и др. 

Природата и реалността ни изпращат ясни сигнали. Дали ги разбираме? 

Нима подобава на Белица да бъде неугледна, замърсена и занемарена? Нима 

е нужно да обясняваме на беличани – умни, предприемчиви и достолепни, че 

когато не пазим нашия град, ние вредим на себе си? Нима не си даваме 

сметка, че деградацията на жизнената среда се отразява на стандарта на 

живота ни? Или беличани не разбират, че направеното в града е с общите ни 

пари и, вместо да се направи нещо ново, трябва да се похарчат пак от общите 

пари за изхвърляне на множеството отпадъци натрупани в местността 

„Керемидарката“, по Пътя за мечките, по Пътя за Драглище и др. ? Колко трудно 

е да извървиш 20 м, за да изхвърлиш боклука в празния контейнер, вместо да го 

оставиш на тротоара до пълния или да ги изхвърлим по покрайнините на града 

ни. Обичаме ли достатъчно децата си, когато мълчим и подминаваме заринати 

с отпадъци детски и спортни площадки? Отговорни ли сме за бъдещето си, 

когато пред очите ни се изхвърлят всякакви видове отпадъци и ние си мълчим? 

Колко дълбок трябва да е общият ни джоб, за да насмогнем на разходите за 

чистота и поддръжка? А къде е личната отговорност? Какво е личното възпитание? 

Има ли все още някой, който не е разбрал, поне през времето на карантината и 

извънредното положение, че чистотата е начинът да се избегнат инфекциозните 

заболявания? 

 

Уведомяваме Ви отново за пореден път, че в контейнерите тип „Бобър“ се 

изхвърлят само битовите отпадъци, в кафявите контейнери само растителни 

отпадъци. Строителните отпадъци се предават за последващо оползотворяване 

или обезвреждане на лица, които притежават документ за съответната дейност, 

съгласно ЗУО или притежателите ги транспортират до РДНО-гр. Разлог. 

 

Ако притежавате отпадъци от ремонтна дейност, НЕ ГИ ИЗХВЪРЛЯЙТЕ в 

покрайнините на града или селото. Обадете се на общинската фирма 

„Мусала-2004“ ЕООД, тел. 0885218716 за извършване на тази услуга. Гражданите, 

които притежават излязло от употреба електрическо и електронно оборудване 

могат да го предадат безвъзмездно в помещението на Административната 

сграда на Община Белица, ул. „Георги Андрейчин“№15. Ако вече имате нов 

автомобил, за стария трябва да знаете, че до предаването му на площадка за 

съхранение или в център за разкомплектоване, сте длъжен да го съхранявате в 

собствения си имот. Не го оставяйте на тротоара или в зелените площи. Община 

Белица има сключен договор със „СКРИНО“ ЕООД за организиране на 

разделното събиране и оползотворяване на отпадъци от МПС, моторни масла, 

гуми и др. 

 

Намалявайки количеството на отпадъците за депониране ще увеличим 

възможностите на града ни за развитие на туризма, ще запазим ценни ресурси, 

ще спестим средства за заплащане на все по-високи такси за отчисления, ще 

опазим въздуха, водата и почвата от замърсявания, ще подобрим облика на 

общината ни. 

 



ДА НАПРАВИМ НАШЕТО НАСЕЛЕНО МЯСТО ПО-ЧИСТО И КРАСИВО! ЗАЕДНО 

МОЖЕМ МНОГО ПОВЕЧЕ!" 

 

 


