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Източник: Profit.bg 

 

Заглавие:  Apple отвори онлайн сервиз на самообслужване 

 

Линк: https://profit.bg/kompanii/apple-otvori-onlayn-serviz-na-samoobsluzhvane/ 

 

 
 

Текст: Apple отвори онлайн сервиз на самообслужване, който позволява на 

потребителите да купуват части за своите устройства и да ги ремонтират сами, 

предава CNBC. 

 

Това става, след като американските регулатори засилиха натиска върху 

технологичните компании да дадат на потребителите повече контрол върху 

продуктите, които използват. 

 

Новата програма на Apple, която беше обявена още през ноември миналата 

година, ще предложи над 200 части и инструменти, които клиентите могат да 

използват за ремонт на iPhone 12, iPhone 13 и третото поколение iPhone SE. 

 



Според Apple, клиентите ще могат да поправят дисплея, батерията и камерата. 

Цените на частите са идентични с тези, до които имат достъп оторизираните 

доставчици и сервизи на Apple. 

 

По-късно тази година в програмата ще бъдат включени ръководства, части и 

инструменти за ремонт на компютрите Mac. 

 

Първоначално онлайн сервизът на самообслужване ще стартира в САЩ, но ще 

се разшири и в други страни, започвайки в Европа, по-късно тази година. 

 

Клиентите могат и да наемат инструментите за една седмица на цена от 49 

долара с безплатна доставка, ако предпочитат да не ги купуват. В някои случаи 

те могат да получат и кредит за връщане на подменена част за рециклиране. 

 

Въпреки че програмата е вече достъпна, от Apple уточняват, че "посещението на 

сертифициран техник с оригинални части на Apple все още е най-сигурният и 

надежден начин за ремонт за по-голямата част от клиентите, които нямат опит в 

ремонта на електронни устройства ”. 

 

Защитниците на правото на ремонт твърдят, че производителите трябва да 

предоставят по-широк достъп до ремонтни части и ръководства, така че 

клиентите да не са ограничени в избран набор от оторизирани сервизи. 

 

Преди да пусне сервиза на самообслужване, Apple неколкократно 

предупреждаваше за потенциалните проблеми с безопасността или 

производителността, които могат да възникнат заради използването на 

неоригинални части или заради неоторизирани ремонти. 

 

Източник: Дарик 

 

Заглавие: Ще се изготвят нови условия за продажбата на терен за отпадъци край 

шуменския квартал „Дивдядово“ 

 

Линк: https://dariknews.bg/regioni/shumen/shte-se-izgotviat-novi-usloviia-za-

prodazhbata-na-teren-za-otpadyci-kraj-shumenskiia-kvartal-divdiadovo-2308826 

 

 
 
Текст: Продажбата на общински имот за изграждане на сепарираща 

инсталация за отпадъци край шуменския квартал "Дивдядово" ще бъде обсъдена 

отново на следващата сесия на Общинския съвет в града.  

 

Общинските съветници, след близо двучасов дебат, решиха да възложиха на 

кмета Любомир Христов и на правната комисия да изработят условия за 

продажбата на имота чрез конкурс, които да разгледат на следващото си 

заседание.  

 



"Ако не бъде изграден завод за преработка на отпадъци до година и половина - 

две, може да се наложи промилите на таксата за смет да се увеличат", каза на 

заседанието на Общинския съвет Христов.   

 

По думите му експертна комисия е определила, че сметището в „Дивдядово“ ще 

се запълни до четири-пет години; няма да се намери и община, която да иска на 

нейна територия да се изгради ново сметище. 

 

Източник: Trafficnews.bg 

 

Заглавие: Саботаж или крупна кражба? Задигнаха кабели за десетки хиляди от 

Колежа 

 

Отрязали са 250 метра кабел под сектор „В” на стадиона, полицията започна 

разследване 

 

Линк: https://trafficnews.bg/plovdiv/sabotazh-ili-krupna-krazhba-zadignaha-kabeli-

desetki-243368/ 

 

 
 

Текст: Крупна кражба е била извършена от стадион „Христо Ботев”, научи 

TrafficNews. През почивните дни са били задигнати 250 метра кабел, чиято 

стойност е над 25 000 лева. Окабеляването е било сложено преди дни, като то е 

под сектор „В”, където в момента се изграждат временните съблекални.  

Отговорникът за ел системата на Колежа Хубен Анадолиев разказа пред наш 

репортер, че впечатление прави начина, по който са били откраднати кабелите. 

 

„Това на прилича не обикновена кражба,  като дори подозираме, че може да е 

саботаж.  Хората, които са взели кабелите са се качили със стълба и с ножица 

за кабели са отрязали вече монтирани елементи.  Рязането е било изключително 

прецизно. Кабелите са били качени върху стелажи, като на практика, когато се 

върнаха работниците на обекта по никакъв начин не е личало, че има липсващи 

елементи”, обясни управителят на фирмата изпълнител. 

 

Точно до мястото, където е била извършена кражбата е имало голямо количество 

немонтирани кабели, които обаче не са били взети. Според Анадолиев това е 

странно, тъй като откраднатите кабели се изисквало много повече работа и 

умения, за да се откраднат. 

 

„Не знам, възможно е и да е саботаж. Тъй като, ако не бяхме ги видели сега, то 

щяхме да разберем, когато тестваме цялата инсталация. Това щеше да 

зачеркне цялата ни работа до този момент”, каза бизнесменът. Той допълни, че с 

този акт работата по ел инсталацията в сектор „В” на практика започва отначало, 

което ще ги върне поне 3-4 дни назад.  От фирмата са започнали обследване на 

всички монтирани до този момент елементи от окабеляването. 

 

Полиция днес е била на място, като са направили оглед и ще проверят записите 

от камерите в близост. 

 


