Електрическото и електронно
оборудване
след рециклиране, понижава цената на
тези уреди и значително намалява
обема на депонираните отпадъци.
Електронното оборудване се състои от
метални части, пластмаси, които ако се
отделят, могат да се рециклират в нови
качествени материали. Отпадъците от
електрическото
и
електронно
оборудване, ако не се третират, могат
да бъдат опасни за човешкото здраве и
околната среда, защото съдържат
токсични метали, като олово (около
6%), кадмий и живак, заедно с още
други 38 химични елемента.

Защо трябва разделно да събираме
отпадъците и да рециклираме?
Когато изхвърляме отпадъците си в
общ контейнер, те в по - голямата си
част стават негодни за рециклиране.
Когато ги изхвърляме разделно ние
създаваме условия те да бъдат
рециклирани и използвани отново.
Така спестяваме първични природни
материали и енергия.

Въвеждането на разделното събиране
ще увеличи експлоатационния срок на
депата, а ще отвори и много нови
работни места в предприятията за
рециклиране.

ОБЩИНА НЕСЕБЪР

ИНИЦИАТИВА ЗА РАЗДЕЛНО
СЪБИРАНЕ НА ИЗЛЯЗЛО ОТ
УПОТРЕБА ЕЛЕКТРИЧЕСКО
И ЕЛЕКТРОННО
ОБОРУДВАНЕ И НЕГОДНИ ЗА
УПОТРЕБА БАТЕРИИ И
АКУМУЛАТОРИ

Община Несебър има сключени договори –
Договор № 82/21.03.2013 г. с „ТРАНСИНС
ТЕХНОРЕЦИКЛИРАЩА КОМПАНИЯ“
АД за сътрудничество в областта на
разделното събиране на ИУЕЕО на
територията на община Несебър и Договор №
81/21.03.2013 г. с „ТРАНСИНС БАТЕРИ“
ООД за сътрудничество в областта на
разделното събиране на НУБА.
Инициативите за разделно събиране на
ИУЕЕО се организират два пъти годишно в:
периода от 20.04. до 20.06.;
периода от 20.09 до 20.11.,
като избраният ден се обявява предварително
чрез афиши, листовки и обяви.
За разделното събиране на НУБА са
поставени 32 портативни съда в общински
обекти на територията на община Несебър,
които се обслужват винаги при необходимост
и задължително веднъж годишно.
Телефони за връзка:
05544 25 32, 089/330 3697 - Община Несебър
0888155 257- Организация по оползотворяване

Интересни факти за батериите
Знаете ли, че:
150 г. след изобретяването на оловно –
киселинните батерии, все още се
правят подобрения и въпреки техните
недостатъци и конкуренцията от поновите клетъчни химии, оловно –
киселинната батерия все още остава
лъвският пай на пазара на мощните
батерии;
600 000 литра вода е количеството,
което една единствена батерия на
телефон замърсява, изхвърлена в
околната среда. Или това е 1/3 от
вместимостта на басейн с олимпийски
размери;
Във всяка батерия на мобилен телефон
се съдържат малко количества злато,
сребро, платина, литий, йон, никел,
смес от метал и пластмаса. Вещества,
с период на полуразпад, в пъти
надвишаващи човешкия живот;

Когато
купуваме
батерии
за
еднократна употреба, замърсяваме до
100 пъти повече, защото за едно и
също изразходено количество енергия
ще сме изхвърлили 100 батерии,
вместо 1, презареждана 100 пъти;
Рециклирането на батериите предпазва
въздуха от тежки метали и спестява
средства, тъй като пластмасата и
металите в тях, могат да бъдат
използвани за направата на нови
батерии.

