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Текст: Европейският парламент и Съветът постигнаха съгласие за налагане на 

единен стандарт за зареждане на малки електронни устройства. Ето какво 

означава това. 

 

Съществуването на различни зарядни за мобилни телефони и други електронни 

уреди не само е неудобство за потребителите, но и води до купища електронни 

отпадъци. За да бъдат намалени разходите и щетите за околната среда, 

Европейският съюз възнамерява да превърне USB тип-С в единен стандарт за 

зареждане на устройства от есента на 2024 г. 

 

Какво ще се промени 

Включени устройства 



Законодателният текст обхваща зарядните за мобилни телефони, таблети, 

цифрови камери, аудио слушалки и микрофони, конзоли за видеоигри, 

преносими високоговорители, електронни четци, клавиатурите, мишките и 

слушалките. 

 

Адаптиране към новите технологии 

Тъй като технологиите продължават да се развиват, Комисията може да измени 

обхвата на директивата, особено по отношение на устройствата за безжично 

зареждане. 

 

Няма нужда от ново зарядно за всяко устройство 

Законодателството дава на потребителите право да изберат дали да купят ново 

устройство с или без зарядно устройство. 

 

Пътят до правилата за единно зарядно устройство 

Европейският парламент оказва натиск за въвеждане на единно зарядно 

устройство на преносими електронни уреди от повече от 10 години. Въпреки че 

някои компании подеха свои инициативи, които намалиха броя на видовете 

зарядни, това не доведе до съществено ограничаване на обема на електронните 

отпадъци. 

 

Парламентът и Съветът постигнаха предварително споразумение по 

законодателния текст на 7 юни 2022 г. Очаква се той да бъде официално одобрен 

от двете институции през есента на 2022 г., след което страните в ЕС ще имат две 

години, за да пренесат нормите в националното си право. Законодателството 

няма да засяга устройства, пуснати на пазара преди влизането му в сила. 
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Текст: Eĸoплoчĸитe ca пpoизвeдeни oт пpecoвaни битoви бoĸлyци – плacтмacoви 

бyтилĸи, нaйлoнoви тopбичĸи, излязлo oт yпoтpeбa нaтpoшeнo cтъĸлo и дpyги 

тpyднo paзгpaдими мaтepиaли. Bcяĸa плoчĸa e във фopмaтa нa пъзeл, ĸoeтo 

пpaви cъeдинeниятa cтaбилни и лecни зa peдeнe. Πpoтив плъзгaнe e нaпpaвeн 

гpaйфep нa тpи вepтиĸaлни нивa c opигинaлни фигypи. Oтнocнo ycтoйчивocттa и 

тpaйнocттa нa yпoтpeбa нa плoчĸитe пpoизвoдитeлят ги oпpeдeля ĸaтo вeчни. 

Πpoдyĸтът e paзpaбoтeн oт xacĸoвcĸa фиpмa и e peгиcтpиpaн нacĸopo в 

Πaтeнтнo вeдoмcтвo нa Peпyблиĸa Бългapия. 

 



Cвилeнгpaд e пъpвaтa бългapcĸa oбщинa, ĸoятo изпoлзвa aлтepнaтивни 

cтpoитeлни мaтepиaли oт битoв oтпaдъĸ зa yличнaтa инфpacтpyĸтypa. Kaтo члeн 

нa Eвpoпeйcĸaтa мpeжa зa нyлeви oтпaдъци oбщинaтa cлeдвa пocлeдoвaтeлнa 

cтpaтeгия зa yпpaвлeниeтo и пoвтopнoтo oпoлзoтвopявaнe нa oтпaдъцитe. C 

пpилoжeниeтo нa eĸoлoгичнaтa инoвaция Cвилeнгpaд дeмoнcтpиpa ĸaĸ бoĸлyĸът 

мoжe дa ce изпoлзвa ĸaтo мaтepиaлeн pecypc, a peциĸлиpaнитe oтпaдъци дa ce 

интeгpиpaт в гpaдcĸa cpeдa. 

 

Източник: Марица 

 

Заглавие:  Вестник "Марица" с кампания "Пести, чисти и рециклирай" 

 

Фотоизложба пред Военния клуб ще насърчи пловдивчани да подкрепят каузата 
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Текст: Вестник „Марица” и „Хермес Медиа” отдавна провокират дискусии за 

бъдещето на Пловдив. Сред най-важните са тези за качеството на въздуха и 

опазването на природата. Тази година продължаваме с нова кауза - битката за 

по-малко отпадъци. Успехът в това начинание зависи от усилията на бизнеса, на 

институциите, но най-вече и на гражданите.  

 

Кампанията „Пести, чисти и рециклирай” започва със серия от публикации, в 

които учени, зелени активисти и мениджъри на социално отговорни компании ще 

ни покажат как можем да опазим Земята, ако наистина положим усилия. Целта 

ни е да докажем, че с общи усилия можем да намалим щетите от човешките 

дейности върху природата и да подобрим значително качеството на живот в 

Пловдив. Няма как да променим света около нас, ако не сме съпричастни.  

 

Важна стъпка от кампанията е специалната фотоизложба, която пловдивчани и 

гостите на града ще могат да разгледат от 1 до 30 септември на входа на Цар-

Симеоновата градина, пред Военния клуб. 

 

В експозицията представяме добрите практики на бизнеса, който инвестира в 

кръгова икономика, енергоспестяващи технологии, енергийна ефективност, 

отговорно събиране и рециклиране на отпадъците. 

 

В последното столетие стремежът да се потребява и притежава все повече и 

повече се превърна в основен двигател на развитието и житейския просперитет. 

Това неминуемо води и до генериране на все повече отпадък, като много малка 

част от него се рециклира.  

 

Всяка година човечеството генерира 2,2 милиарда тона отпадъци. Конкретно за 

Пловдив те са 160 000 тона, което е внушително количество за град с близо 400 

хиляди души население и площ от сто квадратни километра. Необходима е 



промяна, но тя няма да дойде със Зелената сделка, Парижкото споразумение 

или поредното обещание на политици и управници. Тя ще е възможна 

единствено и само ако сами си възпитаме и създадем навици, които с помощта 

на бизнеса ще дадат резултати в посока на един по-екологичен свят! Колко често 

се замисляме за найлоновата торбичка, която неизменно присъства в живота ни, 

картонената чаша с кафе, пластмасовите прибори за еднократна употреба, 

старите дрехи, уреди, употребата на все повече препарати, вода, 

електроенергия… 

 

Проектът „Пести, чисти и рециклирай“ има амбицията да стане мост между 

бизнеса, институциите и гражданите. Целта ни е да докажем, че с общи усилия 

можем да намалим щетите от човешките дейности върху природата и да 

подобрим значително качеството на живот в Пловдив. 

 

Нека бъдем! Нека не забравяме колко много можем да променим с всеки свой 

избор! Бъдете един от нас!  

 

Проектът „Пести, чисти и рециклирай“ има амбицията да стане мост между 

бизнеса, институциите и гражданите. Целта ни е да докажем, че с общи усилия 

можем да намалим щетите от човешките дейности върху природата и да 

подобрим значително качеството на живот в Пловдив. 

 

Нека бъдем! Нека не забравяме колко много можем да променим с всеки свой 

избор! Бъдете един от нас!  

 

Пазаруваме с отстъпка, ако върнем кенче или бутилка 

Община Пловдив ще се опита да внедри челен световен опит, за да насърчи 

разделното събиране на отпадъци. Един от примерите е Берлин, където в 

големите магазини са поставени автомати за пластмаса и стъкло, срещу които 

се получават ваучери за пазаруване. В Общината вече е подадено 

инвестиционно намерение за „Кауфланд” за поставяне на два автомата - 

единият за кенчета, другият - за пластмасови бутилки на входа на магазина. 

"Искаме да ги сложим и да видим какво ще стане, след което да задължим 

всички големи хранителни супермаркети да имат на входовете такива автомати. 

Като върнеш бутилката и тя се окаже по-тежка от стандартния грамаж, автоматът 

ти я връща, защото вътре има течност. Ако е наред, те пита дали искаш 

начислената сума да отиде за дарения, или да си купиш нещо в магазина", 

обясни зам.-кметът Анести Тимчев. 

 

Предстои да се реши и въпросът със създаването на точка, в която ще бъдат 

сложени апарати за обувки и кожа. 

 

Шампионката Пламена подкрепи каузата 

 

Новата звезда на родната лека атлетика Пламена Миткова се включи в 

кампанията на вестник "Марица" и "Хермес медия" за по-чист Пловдив. 

Световната шампионка за девойки в скока на дължина смята, че всички сме 

длъжници на следващите поколения и сме отговорни да им оставим град с 

повече зеленина и хубави улици. Пламена мечтае всеки квартал да има парк 

като "Лаута", а апелът й към всички пловдивчани е да цапат по-малко. Самата тя 



пие кафе сутрин в стъклена чаша и разчита на термочаша за вода, за да не 

ползва излишно пластмаса. 

 

Източник: Glasnews.bg 

 

Заглавие:  Страшна мръсотия до "Маказа" - всякакви боклуци в тревните площи 
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Текст: Млад мъж показа нагледно каква е културата на нашенци, а и не само, 

които бързат да стигнат до морето в Гърция. В натоварения летен сезон обаче, 

„бързането“ може да се окаже доста бавно. 

 

Повечето от вас знаят и са попадали в километричните опашки по граничните 

пунктове. Чакането може да отнеме от минути до часове. Но какво се случва, 

когато се наложи да поостанем за по-дълго в колоните. 

 

Мохамед Хабил показа на какво са заприличали крайпътните пространства край 

„Маказа“. Всякакви отпадъци се намират в тревните площи, дори туби от масло 

за автомобил. Той се е заел с не особено приятната задача да разчисти каквото 

може преди моста за Момчилград. По думите му там е място за кратка пауза 

на пътуващите за южната ни съседка. Събрал е големи количества боклуци и 

призовава да пазим чисто. 

 

„Здравейте група отново продължавам да събирам и с моята доброволна 

мисия. В публикацията качих и видео, във видеото съм заснел изхвърлените и 

разпилени отпадъци, този път съм на „Маказа“, посока Гърция. Точното място е 

преди село Градинка и преди моста за Момчилград, там си спират за кратка 

пауза пътуващите за Гърция. Целият канал беше с разпилени отпадъци и много 

други, даже и събрах туби от масла за автомобили около 17броя! 

 

Публикувам с цел пътуващите посока Гърция през Маказа да видят това! 

 

Пазете околията чиста,“ написа той. 

 

Мъжът получи адмирации от повечето хора, прочели публикацията му 

социалната мрежа. 

 

Преди две години няколко млади момичета попаднаха в огромна колона от коли. 

Те трябваше да чакат около три часа, за да преминат границата. Но вместо да 

стоят по колите си, те запретнаха ръкави и събраха 17 чувала боклуци. Истински 

достойна постъпка, каквато е тази и на Мохамед. 


