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Източник: Стандарт 
 

Заглавие:  Стартира програма на Apple за самостоятелен ремонт в Европа  

 

Линк:  https://www.standartnews.com/tekhnologii/programata-na-apple-za-

samostoyatelen-remont-startira-v-evropa-511207.html 

 

  
 

Текст: Програмата на Apple, която позволява на клиентите да ремонтират своите 

iPhone и MacBook, стартира в Европа. Компанията обяви, че оригинални части, 

инструменти и ръководства на Apple ще бъдат достъпни за клиенти в Белгия, 

Франция, Германия, Италия, Полша, Испания, Швеция и Обединеното кралство. 

 

Резервните части се предлагат чрез магазина за ремонт на самообслужване на 

Apple. Както при стартирането на услугата в САЩ по-рано тази година, клиентите 

ще могат да наемат инструменти за извършване на ремонта, вместо да се 

налага да ги купуват директно, и да получават отстъпки, като изпращат 

заменените си части на Apple за обновяване или рециклиране. 

 

Устройствата, които поддържат ремонти „Направи си сам“, включват сериите 

iPhone 12 и 13, iPhone SE от трето поколение, както и „преносими компютри Mac“. 

https://www.standartnews.com/tekhnologii/programata-na-apple-za-samostoyatelen-remont-startira-v-evropa-511207.html
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Чрез услугата има 200 отделни части и инструменти, с официални ръководства 

за ремонт, продавани на същата цена като тази на мрежата на компанията от 

оторизирани доставчици на ремонт. 

 

Програмата за ремонт „Направи си сам“ на Apple стартира за първи път в САЩ 

през април, отбелязвайки огромна промяна за компания, която в миналото не 

беше склонна да позволява на клиентите да ремонтират своите устройства. 

Вместо това компанията ограничи наличността на оригинални части до 

оторизирани доставчици на услуги, преди да стартира програма, 

предназначена за независими сервизи през 2019 г. 

 

Въпреки че ремонтите „направи си сам“ вече ще са възможни в няколко 

европейски държави, прессъобщението на Apple все още насочва хората към 

използване на професионална услуга, когато е възможно. Компанията 

отбелязва, че програмата е предназначена за „клиенти, които имат опит със 

сложността на ремонта на електронни устройства“ и добавя, че „посещението 

на професионален доставчик на ремонт със сертифицирани техници, които 

използват оригинални части на Apple, е най-безопасният и надежден начин да 

поправите телефон или лаптоп“.   

 

Източник: Haskovo.live 
 

Заглавие: Първокласници с колективна награда за коледна украса от отпадъци 

 

Линк:https://haskovo.live/%D0%BF%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%BB

%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8-%D1%81-

%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0-

%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%B7/ 

 

 
 

Текст: Първи “г” клас от ОУ „Пенчо Славейков“ – Димитровград е носител на 

колективна награда от конкурса на РИОСВ – Хасково „Коледна украса от 

отпадъци“, съобщават от инспекцията. 

 

В отделните възрастови групи отличени са Божана Иванова от 8-ми „Б“ клас на 

ПГДС „Цар Иван Асен II“, Хасково (8 – 12 клас), Анелия Колева, 5 „А“ клас, СУ „Св. 

Климент Охридски“-Симеоновград (5-7 клас), Деян Данев, 1-ви „Д“ клас, ОУ 

„Алеко Константинов“- Димитровград (1 – 4 клас), 

Мартин Дианов Тодоров, ДГ „Звънче“, група „Роза“ – Димитровград (4 – 6-

годишни). 

 

Определени са били и три специални награди за оригиналност на Нелина 

Бойчева и Назар Бекир, 6 клас, СУ „Отец Паисий“, Кирково за прекрасната им 

елха от пластмасови лъжички, Клуб HANDMADE – ПГ Селско стопанство и 

икономика „Христо Ботев“, Свиленград за изработения от тях тоалет на Снежанка 

от пластмаса и 5-годишната Елия Георгиева, от подготвителна група на НУ 

„Христо Ботев“, Любимец за нейното коледно ангелче. 
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Над 500 снимки на коледни украси от отпадъци са били изпратени в конкурса. 

Включили са се над 50 училища, детски градини, читалища, детски центрове и др. 

 

Конкурсът „Коледна украса от отпадъци“ бе организиран по повод Европейската 

седмица за намаляване на отпадъците, напомнят от инспекцията. 

 

Източник: Trafficnews.bg 
 

Заглавие:  Всеки трети фас се изхвърля на улицата 

 

Национална кампания "Какво толкова" ще променя навиците на българите 

 

Линк: https://trafficnews.bg/bulgaria-obshtestvo/vseki-treti-fas-se-izhvarlia-ulitsata-

264088/ 

 

 
 

Текст:  Всеки трети фас се изхвърля на улицата. Това  показват данните от 

проучване на Европейската комисия от 2018 г., свързано със замърсяването с 

продукти, съдържащи пластмаса за еднократна употреба, включително филтри 

от тютюневи изделия. 

 

29%, тоест близо една трета от всички фасове, се изхвърлят извън определените 

за това места, тоест не в кошовете за отпадъци, а на улицата, тротоара, в парка, 

в природата и т.н. Националната кампания "Какво толкова"  се стреми да 

промени навиците на тези потребители, които просто хвърлят до себе си своята 

угарка или пък използват оправдания като “От един път нищо няма да стане”, 

“Всички го правят”, “Просто не улучих коша “. Филтрите на цигарите са направени 

от модифициран растителен полимер и попадат в списъка с вещества и 

продукти, които са обект на специална регулация от Европейската комисия,  

касаеща продуктите за еднократна употреба, съдържащи пластмаси. 

 

Според 75% от анкетираните в международно проучване в 10 държави през 2020 

г. филтърът е направен от памук или хартия,  а очакванията към него са две: ще 

се разложи от дъжда или някой друг ще го изчисти. 

 

За голяма част от потребителите угарките са незабележим отпадък. Въпреки че 

фасовете от цигари и тютюневи продукти са много малка част от всички 

неправилно изхвърлени отпадъци за потребителите е лесно да промянят 

навиците си. 

 

Източник: БТА 

 

Заглавие: "Дойче бан" намалява отпадъците с порцеланови чаши във вагон-

ресторантите 

 

Линк: https://www.bta.bg/bg/news/economy/372470--doyche-ban-namalyava-

otpadatsite-s-portselanovi-chashi-vav-vagon-

restorantite#:~:text=%D0%9F%D1%8A%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8

2%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD
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%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0,%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%87%

D0%B2%D0%B0%20%D0%BD%D0%B5%D0%B8%D0%BD%20%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0

%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB. 

 

 
 

Текст: Пътниците на германската жп компания "Дойче бан" (Deutsche Bahn) ще 

могат от 1 януари да пият кафето, закупено във влаковете или да ядат храната в 

порцеланови или стъклени съдове за по-голяма "трайност". Това обяви днес 

операторът, цитиран от Франс прес. 

 

"От 1 януари 2023 г. клиентите ни ще могат да избират порцелан или стъкло от 

високо качество като опция за сервиране във вагон-ресторантите", съобщи 

компанията в комюнике. 

 

Целта е да се намали изхвърлянето на твърде много отпадъци, като се заместят 

пластмасовите и картонени съдове за еднократна употреба. 

 

Чашите, чиниите и купичките за многократна употреба ще са "безплатни" и 

налични за всякакви поръчки във влаковете по основните линии, уточни 

държавната железопътна компания. 

 

"Дойче бан ускорява екологичния си преход във вагон-ресторантите", изрази 

задоволството си Михаел Петерсон, директор по превоза на пътници в 

компанията, цитиран в комюникето. 

 

От март жп операторът вече предлага "50 на сто вегетариански или веган ястия", 

както и "100-процентови био продукти". 

 

В по-глобален план "Дойче бан", най-големият потребител на електроенергия в 

Германия, си е поставил за цел да "стане въглеродно неутрален до 2040 година". 

 

В момента компанията осъществява 62 на сто от жп трафика си благодарение 

на възобновяеми източници на енергия, посочва неин говорител. 
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