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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: ИАОС поднови единния сертификат за акредитация на Главна дирекция „Лабораторно-
аналитична дейност“ 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=3741 
 

 
 

Текст: Изпитвателната лаборатория Главна дирекция „Лабораторно-аналитична дейност“ (ГД ЛАД) се 
състои от 14 регионални офиса и 1 централен в София, които са териториални звена към ИАОС. Тя 
е  акредитирана от Изпълнителна агенция Българска служба за акредитация (ИА БСА) с последно издаден 
Сертификат за акредитация рег. № 135 ЛИ/08.07.2013 г., валиден до 30.09.2015 г. и прилежаща Заповед 
№ 839/08.07.2013 г., в която са разписани възможностите за извършване на изпитвания по съответни 
продукти и характеристики по точно упоменати стандартизирани и вътрешно лабораторни  методи. 
В периода 20 април – 3 юли 2015 г. бе проведена успешна оценка на място от екип на ИА БСА  на всички 
офиси/териториални звена, в резултат на което бе издаден нов Сертификат за акредитация рег. № 135 
ЛИ/17.09.2015 г., валиден до 17.09.2019 г. и прилежаща Заповед № А 507/17.09.2015 г. С новия 
сертификат за акредитация се разширява обхватат на дейност на лабораторията – дава се възможност да 
се извършват всички изпитвания и вземания на проби, за които лабораторията е имала вече акредитация, 
като е включен и нов продукт – биологично третирани отпадъци (компост, биотор, ферментационен 
продукт, органичен почвен подобрител, стабилизирана органична фракция от МБТ). 
В новата заповед за акредитация са включени нови характеристики по досега акредитирани методи, но с 
по-ниски граници на откриване, както и нови характеристики по неакредитирани до момента методи, 
включващи приоритетни и специфични замърсители в повърхностни води като диурон, изопротурон, 
линурон, съгласно Директива 2013/39/ЕС. 
С новия сертификат и с обновеното техническо оборудване Изпитвателната лаборатория ГД ЛАД ще може 
да подава повече и по-пълна информация, спазвайки изискванията на българското и европейското 
законодателство. 
 Сканирани копия на новия сертификат и прилежащата заповед може да намерите на линка: 
http://eea.government.bg/bg/labs/Sertifikat2015.pdf 
 
 
 
Източник: manager.bg 
 

Заглавие: Магазинът на бъдещето не произвежда отпадъци 
 

Линк:http://www.manager.bg/%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81/%D0%BC%D0%B0%D0
%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%8A%D1%82-%D0%BD%D0%B0-
%D0%B1%D1%8A%D0%B4%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B5-
%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0-
%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8 
  

http://eea.government.bg/bg/labs/Sertifikat2015.pdf
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Текст: В Original Unverpackt няма да откриете нито една от най-популярните марки в хранителната 
индустрия. Тук нищо не е опаковано. Няма дори найлонови торбички, с които да отнесете покупките си 
вкъщи. Това е така, тъй като Original Unverpackt е първият по рода си магазин в Германия, който не 
произвежда каквито и да било отпадъци, пише Goodnet.org. 
Негови основатели са Сара Волф и Милена Глимбовски. Един ден двете момичета решават, че им е дошло 
до гуша от абсурдните количества от пакети за еднократна употреба в хранителната индустрия. Затова 
Волф и Глимбовски изоставят университета и се заемат със задачата да променят традиционното 
пазаруване. Ръководени от слогана „нека мислим реалистично, да използваме нещо невъзможно“, дуото 
стартира кампания за набиране на средства през месец май. След като надминават първоначалната си 
цел с близо 50 процента, Волф и Глимбовски най-накрая откриват магазина в Friedrichshain Kreuzberg в 
Берлин през миналия септември. 
Храната в Original Unverpackt се продава основно насипно от диспенсъри, монтирани по стените. 
Клиентите просто натискат съответния бутон и избират точно какво количество искат да си купят. По този 
начин те намаляват излишните отпадъци у дома. Супермаркетът зарежда предимно с местни органични 
продукти, а клиентите се насърчават да си носят свои собствени контейнери от вкъщи (в краен случай 
могат да закупят такъв от магазина). 
Освен насипни зърнени продукти, паста и други подобни, Original Unverpackt предлага и огромно 
разнообразие от месни и млечни продукти, както и шампоани и препарати за почистване (те се набавят 
отново от диспенсъри). 
Със своята народна и постмодерна атмосфера, както и с високите си стандарти на хигиена, Original 
Unpacked се надява да привлече все по-голям брой клиенти и да се превърне в модел за супермаркети, 
непроизвеждащи отпадъци. Не само в Германия, но и по света. 
 
 
 
Източник: burgas.topnovini.bg 
 

Заглавие: Старото депо за отпадъци в Китен става парк 
 

Линк: http://burgas.topnovini.bg/node/632739  
 

  
 

Текст: Проект на стойност 851 997 лв. предвижда закриване, рекултивация и мониторинг на общинското 
депо за неопасни отпадъци в Китен. На негово място на площ от 25 519 кв.м ще бъде изграден парк. 
Финансирането за това е осигурено от Предприятието за управление на дейностите по опазване на 
околната среда (ПУДООС). 
Багери и камиони вече работят по реализацията на проекта, показа проверка на Topnovini.bg. Преди 
засаждането на различни растителни видове, които ще преобразят ландшафта, теренът се обработва, за 
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да се обезопаси и да се ограничи неблагоприятното въздействие върху околната среда на натрупаните 
отпадъци. Ще се изгради горен изолиращ екран от хумус и почва. Ще се извърши и дегазация, за да се 
избегне възможността от запалване и взривяване на газове. 
След предварителна обработка теренът ще бъде затревен и залесен. Така Китен – най-зеленият град по 
българското Черноморие, ще се сдобие с още един нов и красив парк, който ще бъде приятно място за 
отдих и разходка на жителите и гостите на града. 
 
 
 
Източник: focus-news.net 
 

Заглавие: Венера Аръчкова: 4 417 938 лева са събраните данъци и такси от Община Смолян за 
деветмесечието на тази година 
 

Линк: http://www.focus-news.net/news/2015/10/03/2127906/venera-arachkova-4-417-938-leva-sa-
sabranite-danatsi-i-taksi-ot-obshtina-smolyan-za-devetmesechieto-na-tazi-godina.html   
 

  
 

Текст: 4 417 938 лева са събраните средства от местни данъци и такси до 30 септември 2015 година. Това 
каза в предаването „Метроном“ на Радио „Фокус” – Смолян Венера Аръчкова, главен финансист на 
Община Смолян. По думите й има малък ръст завишение спрямо 2014 година. „Една част от местните 
данъци и такси от порядъка на 200 000 лева са събрани през частен съдебен изпълнител във връзка с 
делото с Консорциум „Светлина“, уточни главният финансист. Тя добави, че има и лек ръст и в събирането 
на такса „Битови отпадъци“,със 100 лева е увеличен и туристическия данък спрямо предходната година. 
„На фона на запълнената леглова база по статистически данни, отчетена в региона за новогодишни, за 
Великденски празници, плюс натовареността за събора на Рожен, разликата от 100 лева е минимална за 
нас като сума, но в момента извършваме проверка и съпоставка спрямо отчетеното от фирмата към 
шестмесечието, отчети подадени в Статистика, и тези, които са при нас в Общината“, каза още Аръчкова и 
добави, че основно най-големият приход от данък е от приход „Недвижими имоти“, данък „МПС“ и данък 
„Битови отпадъци“. До момента събраният данъкът за превозни средства е един милион, такса „Битови 
отпадъци“ – 1 милион и 200 хиляди , данък „Недвижим имот“ - 652 000 лева. Общата сума на всички 
данъци и такси, съгласно наредбите на общината са 4 милиона 417 938 лева. Това е към дата 30 
септември“, коментира финансистът. „Надяваме се да имаме изпълнение от порядъка на 67 -70% спрямо 
залегналите в бюджета като постъпления. Изпълнението спрямо деветмесечието на миналата година пак 
казвам е с 300 хиляди повече, но независимо, че бюджетната рамка като изпълнение е по-висока, ние 
имаме в определени пера намаляване на видовете такси, а увеличаване на събираемост такси. Тука е 
показно, че имаме събираемост на такса битови отпадъци, данък сгради и на данък „МПС“, докато 
технически услуги, административни услуги, сумите и процентите са по-ниски спрямо миналата година, 
каза в заключение общинският финансист Венера Аръчкова. 
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Източник: news.ibox.bg 
 

Заглавие: Поречията на пазарджишките реки са силно замърсени, установи проверка 
 

Линк: http://news.ibox.bg/news/id_1378781888  
 

  
 

Текст: Нови нерегламентирани замърсявания с отпадъци са установени при проверка на РИОСВ в 
Пазарджик. Най-големи са нарушенията в община Сърница, съобщи БНР. 
По поречието на река Доспат, от село Медени поляни, през Побит камък до вливането ѝ в язовир Доспат 
при Сърница са установени няколко нерегламентирани сметища от битови отпадъци, строителни 
материали, включително и гуми, излезли от употреба. Проверка е установила, че въпреки предишни 
предписания, администрацията на Сърница не е упражнила необходимия контрол.  
Припомняме, община Сърница бе най-новата община в страната, след като се отдели от администрацията 
на Велинград. 
Екоинспекторите дават едномесечен срок за освобождаване на коритата от отпадъците, тъй като районът 
традиционно е сред най-засегнатите при всеки обилен дъжд. Замърсяване е установено и в Стара река 
край Брацигово. Общините Батак и Белово са почистили речните корита и там опасността от преливания 
са ограничени. 
В Панагюрище, Пазарджик, Септември и Пещера не са констатирани нарушения. Проверката е с цел 
намаляване на риска от разливи на реките при очакваните дъждове. 
 
 
 
Източник: bnt.bg 
 
Заглавие: В сметище е превърнато дерето край благоевградското село Падеш 
 

Линк: http://bnt.bg/bnt2-regionalni/nezakonni-smetishta/v-smetishte-e-preva-rnato-dereto-kraj-
blagoevgradskoto-selo-padesh  
 

  
 

Текст: В сметище е превърнато дерето край благоевградското село Падеш, алармираха жителите му. В 
непосредствена близост до къщите на хората и до зеленчуковите им градини системно се трупат боклуци. 
Жителите в крайните къщи на село Падеш са най-близките свидетели на системното изхвърляне на 
боклук в дерето край селото. 
“Що има жена, всичко фърля. Нема тоя, нема оня. Всичките хвърляме, нема да се клеветим един друг”, 
каза Здравка Джалева. 

http://bnt.bg/bnt2-regionalni/nezakonni-smetishta/v-smetishte-e-preva-rnato-dereto-kraj-blagoevgradskoto-selo-padesh
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“Ама защо хвърляте там?” 
“Защо ни е далеко, в реката не може да носиме.” 
От строителни материали, пластмасови бутилки, дори и юргани могат да се видят на незаконното 
сметище. Според жителите на селото една от причините да изхвърлят в близкото дере е, че кофите за 
боклук не побират всичките отпадъци. 
“Там солидно си се извозва стабилен боклук? Солидно, покрият го пак стане боклучарник”, обясни 
Върбан Канджийски. 
“Има кофи, ама тия кофи знаеш какво се бърже пънат, еднаж като измета дворо и се е напълнила”, 
сподели Здравка Джалева. 
По улицата, която води до незаконното сметище, има дори къщи с табели образцов дом. 
Еколозите от Община Благоевград провериха нашия сигнал и заявиха, че поне веднъж в годината им се 
налага да почистват подобен тип замърсявания около селото. 
“Не мога да се ангажирам с определени срокове. Това, което мога да уверя е, че своевременно ще бъде 
почистено”, обеща Елена Пандурска от Община Благоевград. 
Иначе кофи за смет има достатъчно, казаха от Общината. Освен пред всеки двор има и няколко големи 
контейнера, които обаче не се използват. 
 
 
 
Източник: politika.bg 
 

Заглавие: Островът на боклуците 
Корсика се зари в отпадъци, положението вече изглежда неспасяемо 
 

Линк: http://www.politika.bg/article?id=43887   
 

  
 

Текст: Препълнени сметища, претъпкани контейнери, плажове, осеяни с боклуци, смет край пътищата и 
сред природата  Корсика тъне в отпадъци, които вече не е в състояние да преработва. Проблемът се 
задълбочава и от потока от милиони туристи през лятото на френския “Остров на красотата”.  
Кризата е предизвикана от безконтролния демографски прираст с установяването на около 4000 
новодошли годишно на този френски остров с 310 000 жители, който ежегодно трябва да обработва над 
300 000 тона боклук.  
Демографският ръст се допълва от липсата на инфраструктура, множащите се строежи със съпътстващите 
строителните обекти отпадъци, както и от необузданото потребление, насърчавано от супермаркетите, по 
брой на които на глава от населението островът е на първо място във Франция.  
Усилията на повечето комуни да развият механичното сортиране и да въведат разделно събиране на 
битовите отпадъци имат много слаб ефект, до голяма степен поради липсата на гражданско чувство у 
хората.  
Десеткратното увеличаване на населението на острова по време на вълната от туристи през лятото, около 
20 процента от които чуждестранни, най-вече германци, белгийци, швейцарци и италианци, не помага 
изобщо.  
Някои от тези чуждестранни посетители, както и много местни хора и французи от континента, са 
изненадани от съществуването на многобройни нерегламентирани бунища сред изключително красивата 
природа: строителни отпадъци, стари автомобили, домакински електроуреди.  

http://www.politika.bg/article?id=43887
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Някои чужди туристи “губят задръжките си”  
“Не може да се говори за по-добро или по-лошо поведение на чуждестранните туристи от това на 
френските или местните хора. Но някои, вероятно опиянени от свободата, която усещат във въздуха в 
този край, където хората нямат навика да се занимават с чуждите работи, тук изглежда изоставят 
задръжките и не се държат така, както у дома”, казва един от ръководителите на Регионалния природен 
парк на Корсика, Мишел Акуавива.  
На много европейски екскурзианти това лято бяха съставени актове за изоставени насред планината 
боклуци, по известната туристическа пътека ГР20, която прекосява острова и се посещава от хиляди 
чуждестранни туристи, казва Акуавива.  
Често се случва също човек да се натъкне на торби с боклук по паркингите на диви места по 
крайбрежието или в планината след преминаването оттам на кемпери и каравани с регистрационни 
номера от европейски страни...  
В резултат на местни конфликти това лято, след като някои сметища бяха препълнени и отказаха да 
приемат боклука от други райони, френският министър на екологията Сеголен Роаял отправи в края на 
август апел за мобилизация в опит за решаване на “особено критичния проблем в Корсика”.  
“Можем да намалим  тук, както и другаде  наполовина количеството на отпадъците още на изходната 
точка, тъй като това е работа на всички”, заяви Роаял, назовавайки, в рамките на новия френски закон за 
прехода на енергетиката към “зелен растеж”, предприятията и големите магазини, но също хората и 
ролята на училището с неговата възпитателна мисия.  
Тя изрази съжаление по повод незадоволителните резултати в областта на механичното преработване на 
отпадъците и разделното събиране и каза, че в някои случаи може да се наруши законът за опазване на 
крайбрежието, за да се изградят заводи за преработка на отпадъци и да се прекрати практиката за 
депониране в сметища.  
Изявлението й не допадна на организациите за опазване на околната среда, въпреки уточнението на 
министърката, че отклоненията от закона трябва да бъдат “стриктно контролирани”.  
“Как г-жа Роаял може да отхвърля механично-биологичното преработване на отпадъци в Париж, а да го 
защитава тук?”, пита говорителката на Сдружение против инсинерацията, Мари-Доминик Лоа.  
Местният опит все пак позволява да се очаква подобряване на ситуацията. Например селцето Жиролата 
на западното корсиканско крайбрежие рециклира вече около 80 процента от отпадъците си 
благодарение на разделното събиране и депонира само 20 на сто  обратното на разпространената в 
Корсика практика.  
Много посещаван туристически обект над морския природен резерват Скандола, Жиролата и шепата му 
постоянни жители посрещат стотици хиляди туристи през лятото. “Тъй като до него няма път и 
снабдяването става с кораб или хеликоптер, селото превърна изолираността си в предимство, 
преработвайки на място основната част от своите отпадъци”, обяснява кметът Франсоа Алфонси.  
От няколко години общината рециклира стъкло, метали и пластмаса, които после се транспортират по 
море или по въздух, и компостира органичните си отпадъци. Често давана за пример, тя се посещава от 
местни официални делегации, за да популяризира модела си.  
Селото вложи 350 000 евро в преработката на отпадъци, казва Алфонси, според когото “тази сума може 
да бъде наполовина по-малка в по-лесно достъпните общини и да помогне за промяна на навиците”.  
Доходоносният пазар с преработката на отпадъци в Корсика е оценяван на повече от 30 милиона евро. 
Тъй като обаче превозът и преработването стават все по-скъпи, общините са принудени да го възлагат на 
частни компании. 
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Текст: 57-годишен мъж от Игнатиево е задържан за кражба на лек автомобил "Ситроен", извършена 
преди няколко дни. Собственикът паркирал колата на неохраняем паркинг пред частен дом в кв. 
"Младост", а по-късно установил, че я няма, съобщава Varna.utre.bg. 
След задържането на извършителя на кражбата станало ясно, че автомобилът е предаден в пункт за 
скрап. 57-годишният Д. Л. е осъждан. 
По случая е образувано досъдебно производство, сезирана е Районната прокуратура. 
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