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Източник: Profit.bg 

 

Заглавие: ЕС планира общо зарядно за телефони 

 

Линк: https://profit.bg/es-planira-obshto-zaryadno-za-telefoni/ 

 

 
 

Текст: Европейската комисия ще представи в четвъртък законодателно 

предложение за общо зарядно устройство за мобилни телефони, таблети и 

слушалки, съобщи Ройтерс, позовавайки се на информиран източник. 

 

Тази стъпка вероятно ще засегне производителя на iPhone Apple повече, 

отколкото неговите конкуренти, съобщава БГНЕС. 

 

Обсъждането на законопроекта ще започне на 23 септември. Европейският съюз 

настоява повече от 10 години да се приеме стандарт за зарядно устройство USB-

C. 

 

Според европейските чиновници, то ще допринесе за намаляването на 

електронните отпадъци и ще бъде удобно за потребителите. 

 



Ако по-голямата част от производителите на устройствата Android използват USB-

C, в случай че законът бъде приет, Apple ще трябва да се откаже от своето 

зарядно Lightning. Последното на практика е премахнато от таблетите iPad, но 

остава без алтернатива за iPhone. 

 

От компания Apple са на мнение, че подобна разпоредба ще навреди на 

отрасъла. Тя не само ще забави иновациите и ще създаде допълнителни 

електронни отпадъци, но и ще раздразни потребителите. 

 

Източник: МОСВ 

 

Заглавие: За 4 месеца МОСВ успя да намали с 57% забавената рекултивация на 

общински депа по процедурата за нарушение на правото на ЕС 

 

Линк: https://www.moew.government.bg/bg/za-4-meseca-mosv-uspya-da-namali-s-

57-zabavenata-rekultivaciya-na-obstinski-depa-po-procedurata-za-narushenie-na-

pravoto-na-es/ 

 

 
 

Текст: В резултат от положените усилия от екипа на МОСВ е ускорено 

физическото изпълнение на дейностите за приключване на проектите за 

рекултивация на депа, финансирани по ОПОС 2014-2020 г. и ПУДООС. 

 

Само за периода май-септември 2021 г. е приключила техническата 

рекултивация на 27 депа на общини Челопеч, Роман, Брезник, Бургас, Брацигово, 

Копривщица, Пордим, Чирпан, Ветрино, Трекляно, Гулянци, Долна Митрополия, 

Земен, Костенец, Ковачевци, Павликени, Невестино – 2 бр., Долни Дъбник, Бяла 

(Русе), Несебър, Гълъбово, Велико Търново, Казанлък, Поморие, Белоградчик и 

Самоков, което представлява 57% от забавените проекти. 

 

За сравнение през целия период от шест години (от 2015 г., когато е постановено 

решение на Съда на ЕС по дело С-145/14, до началото на май 2021 г.) е 

приключила техническата рекултивация на 66 депа, като е забавена 

рекултивацията на 47 от общинските депа. 

 

През 2015 г. страната ни е осъдена за продължаване на експлоатацията и 

непредприети действия за изпълнение на техническата рекултивация на общо 

113 общински  депа.  В периода на предишното управление последните 

издадени заповеди за прекратяване на експлоатацията на общинските депа, 

които не отговарят на нормативните изисквания, са от декември 2017 г. Въпреки 

ясно определения краен срок (декември  2020 г.), неглижирането на проблема 

в продължение на години и бавните темпове на закриване и рекултивация на 

старите общински депа, е пряката причина, която доведе до уведомлението от 

Европейската комисия от 15.07.2021 г., че страната ни ще бъде изправена пред 

Съда на ЕС за втори път в резултат на неизпълнението на решение по дело С-

145/14 от 15.07.2015 г., за да бъде определен размерът на санкцията, която 

страната ни ще заплаща. 

 



След положените през последните 4 месеца усилия за намаляване на размера 

на санкцията, България ще бъде изправена пред съда за заплащане на санкции 

за 24 от депата за неопасни отпадъци, които все още не са рекултивирани. 

 

Източник: Dir.bg 

 

Заглавие: Депото за отпадъци в Шишманци е пълно, искат разширение 

 

Ако МОСВ одобрят заложените параметри и реализираме планираната 

инвестиция в завода, ще решим проблемите с отпадъците на Пловдив за 30 

години напред, заяви зам.-кметът Анести Тимчев 

 

Линк: https://m.dir.bg/dnes/plovdiv/depoto-za-otpadatsi-v-shishmantsi-e-palno-

iskat-razshirenie 

 
 

Текст: Регионалното сдружение за управление на отпадъците /РСУО/- Пловдив 

гласува на заседание днес изграждането на трета клетка на депо за неопасни 

отпадъци в с. Шишманци. Предложението е прието единодушно, съобщиха от 

пресцентъра на община Пловдив. 

 

Одобрението за изграждане на трета клетка в Шишманци идва след 

предложение на кмета на Пловдив Здравко Димитров за създаването на общ 

фонд, в който да участват деветте общини Пловдив, Марица, Стамболийски, 

Родопи, Перущица, Съединение, Кричим, Раковски и Брезово. Целта е да се 

инвестират средства в поддръжката на депото в Цалапица и изграждането на 

нова трета клетка в Шишманци. Прогнозната й стойност е 9,3 млн. лева, които ще 

бъдат осигурени чрез кандидатстването през различни фондове и програми. 

 

Към момента капацитетът на построените и въведени в експлоатация клетки 1 и 

2 е изчерпан и се преминава в режим на аварийност. Ако МОСВ одобрят 

заложените параметри и реализираме планираната инвестиция в завода в 

Шишманци, ще решим проблемите с отпадъците на Пловдив за 30 години 

напред, заяви зам.-кметът с ресор екология Анести Тимчев, цитиран в 

съобщението. 

 

Община Пловдив е набелязала три стратегически мерки, с които животът на 

сметището в Цалапица да бъде удължен, без да застрашава екологията в 

района. Една от тях е изграждането на подпорна стена, тъй като съоръжението 

се намира близо до река Марица и целта е да не се допусне свличане в 

коритото на реката. Договорени са съвместни действия със Селскостопанска 

академия. Вече се правят тестове за третиране със специален биопродукт, при 

което обемът на органичните отпадъци намалява с над 10 процента. Предвижда 

се и монтирането на сепарираща линия, която на място да отделя и сортира 

отпадъка. Така общият обем на сметта, която реално ще се депонира в 

котловините, ще бъде намален значително, се посочва още в съобщението. 

 



Източник: Dunavmost.com 

 

Заглавие: Мобилен пункт за опасни отпадъци ще е на разположение на русенци 

два дни 

 

Линк: https://www.dunavmost.com/novini/mobilen-punkt-za-opasni-otpadatsi-shte-

e-na-razpolozhenie-na-rusentsi-dva-dni 

 

 
 

Текст: На 29 и 30 май Община Русе организира поредната кампания за 

събиране на опасни отпадъци от домакинствата, които ще бъдат предадени за 

последващо третиране.  

 

Мобилният пункт ще бъде разположен на ул. „Шипка“№ 33 в часовете между 10 и 

16. Там ще се приемат: 

 

лекарства с изтекъл срок на годност; 

живак, живачни термометри и други уреди, съдържащи живак; 

лакове и бояджийски материали, разтворители; 

остатъци от строителна химия –лепила, пяна, силикон и др.; 

домакински препарати/битова химия; 

фотографски материали; 

киселини/основи; 

мастила; 

празни опаковки, обозначени със символите за опасност; 

препарати за растителна защита и борба с вредители. 

Стари батерии няма да се приемат, но гражданите могат да ги оставят на 

обозначените за това места в различни търговски обекти в града или в пункта 

пред сградата на Община Русе на пл. Свобода №6. 

 

Опасни материали са тези, на чиито опаковки могат да бъдат открити символите 

за опасност – „експлозивно“, „запалимо“, „корозивно“, „опасно за здравето“ и 

др. След тяхната употреба гражданите трябва да отделят опаковките, заедно с 

остатъка от продукта, и да ги предадат за обезвреждане. 

 

Община Русе призовава всички, които разполагат с такива материали в своите 

домакинства, да ги предадат в мобилния пункт, тъй като нерегламентираното им 

изхвърляне е вредно за природата и за самите тях. 


