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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: 1,2 млрд. лв. са заделени за проекти във водния сектор през 2017 г.  
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=4754 
 

 
 

Текст: РИОСВ – Пловдив извърши поредна извънредна проверка на инсталацията за биогаз в 
пловдивското село Труд. На място експертите са установили, че обектът работи със 100% 
натоварване. На дружеството са издадени предписания в срок до 30 септември да се покрият 
перколатната вана и резервоарите, както и да се поставят капаци на шахтите. По време на проверката 
е извършен обход на работната площадка, при която е усетена непостоянна миризма, характерна за 
влаганите суровини. 
На дружеството ще бъде съставен акт за административно нарушение за неводене на отчетност по 
Закона за управление на отпадъците. След изтичане на срока на дадените предписания, на 
територията на с. Труд ще бъде разположена мобилна автоматична станция на ИАОС на МОСВ за 
измерване на качеството на атмосферния въздух. 
Директорът на РИОСВ – Пловдив ще определи комисия в състав от три длъжностни лица, които да 
извършат проверка и да определят разпространението на неприятни миризми извън границите на 
площадката. Съгласно Инструкцията на МОСВ в комисията се включват представители на РИОСВ – 
Пловдив, ОбС на община „Марица“ и на оператора. 
РИОСВ ще изиска от община „Марица“ да съобрази транспортната схема на обекта с жалбите на 
жителите на с. Труд и цистерните и камионите със суровина от и към обекта да не минават през 
селото, а по обходен маршрут. 
 
 

Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Министър Василева ще инспектира щетите върху околната среда, нанесени от МВЕЦ 
„Луна“ 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=4756 
 

 
 

Текст: В 15,00 ч на 21 септември, сряда, министърът на околната среда и водите Ивелина Василева 
ще направи инспекция на нанесените щети на околната среда от МВЕЦ „Луна“. 
На 16 септември експертите на РИОСВ - Враца установяват, че река Ботуня е силно замърсена от тиня 
и наносни отложения и се усеща остра миризма. При проверката се констатира, че е извършено 
неправомерно изпускане на наносни отложения, натрупани във водното огледало над централата, 
чрез отваряне на дънните саваци. В резултат огромно количество тиня се оттича в реката и причинява 
задушаване на рибата. Тези констатации се потвърждават и от експертите на Басейнова дирекция 
„Дунавски район“ /БДДР/ – Плевен. На собственика на  ВЕЦ-а ще бъдат наложени най- високите 
санкции - от РИОСВ – Враца по Закона за опазване на околната среда и от  БДДР по Закона за водите. 
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БДДР е сезирала Районната прокуратура във Враца за проверка по съмнения за извършено 
престъпление от Наказателния кодекс. 
 
 

Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Проект на Постановление на МС за одобряване на допълнителни трансфери по бюджета 
на Министерство на околната среда и водите за 2016 г. 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=konsultacii&kid=180 
 

 
 

Текст: С предложения проект на постановление се предвижда увеличение на предоставените 
трансфери по бюджета на МОСВ за 2016 г. за предоставяне на Предприятието за управление на 
дейностите по опазване на околната среда. 
МОСВ администрира приходи от такси, глоби и санкции, които  на основание чл. 196, ал.2 от Закона 
за водите се предоставят като трансфер на Предприятието за управление на дейностите по опазване 
на околната среда, като със Закона за държавния бюджет на Република България за 2016 г. 
утвърденият трансфер формиран от тези приходи е на стойност 40 млн. лева. Към 31 юли 2016 г. 
реализираните приходи надхвърлят утвърдените, като се очаква преизпълнението до края на 
годината да бъде на стойност до 15 000 000 лв. Увеличението на трансферите по бюджета на МОСВ 
за 2016 г. е за сметка на разчетените приходи и разходи по централния бюджет за 2016 г. 
Крайна дата за съгласуване: 23.09.2016 г. 
Очакваме писмени становища от заинтересованите лица на e-mail: dstankulova@moew.government.bg 
Проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителни трансфери по 
бюджета на Министерство на околната среда и водите за 2016 г. може да видите тук: 
Доклад от министъра на околната среда и водите може да видите тук : 
 
 

Източник: МОСВ 
 

Заглавие: 4,74 млн.лв.са приходите от концесионните договори за минерална вода и от ски зоната в 
Банско за 2015 г. 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=4755 
 

 
 

Текст: Правителството прие доклада за 2015 г. на Комисията за текущ контрол по изпълнението на 
концесионните договори към министъра на околната среда и водите. 
Приходите по сключените 15 концесионни договора за добив на минерална вода – изключителна 
държавна собственост, и от ски зоната в Банско са в размер на 4,74 млн. лв. през календарната 2015 
г. От концесионни плащания за експлоатацията на минералните извори по сметка на МОСВ са 

mailto:dstankulova@moew.government.bg
http://www.moew.government.bg/files/file/Press/Konsultacii/2016/PMS_2.doc
http://www.moew.government.bg/files/file/Press/Konsultacii/2016/Doklad.docx
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постъпили 2 562 745 лв. Сумата, влязла в държавния бюджет от ДДС, е 732 685 лв. Концесионерите са 
платили неустойки в размер на 13 074 лв. и лихви за забава в размер на 983 лв. 
Според Закона за водите 30 на сто от получените концесионни възнаграждения постъпва по сметка 
на общините, на чиято територия се намират съответните обекти. Така за 2015 г. местните власти са 
получили 1 098 258 лв. 
Най-значителни са приходите на Столична община – 571 521 лв., следват община Девин с 285 509 лв., 
община Хисаря – 75 116 лв., община Балчик – 69 241 лв., община Сандански – 22 567 лв., община 
Берковица – 21 824 лв., Велинград – 9312 лв. 
Приходите от концесионния договор за „Ски зона с център Банско“, която е защитената територия в 
Национален парк „Пирин“, е 279 767 лв. без ДДС, а постъпилият ДДС в държавния бюджет е 55 953 
лв. 
 
 

Източник: sputnik.bg 
 

Заглавие: С месец закъснение РИОСВ-Варна огласи резултатите от мониторинга на въздуха в кв. 
„Повеляново“ 
Мобилната лаборатория на Изпълнителната агенция по околна среда, която направи 
извънреден мониторинг на въздуха в кв. „Повеляново“, не е констатирала превишения на 
нормите 
 

Линк: https://sputnik.bg/s-mesets-zakasnenie-riosv-varna-oglasi-rezultatite-ot-monitoringa-na-
vazduha-v-kv-povelyanovo/ 
 

 
 

Текст: Това съобщават от варненската екоинспекция цели 26 дни след измерванията, които са 
автоматични, а резултатите би трябвало да излизат веднага и да се огласяват своевременно, без 
специална подкана. Анализът на данните показва, че единствено концентрациите на прах в 
приземния въздух се доближават до пределно допустимите норми, но не ги надвишават. 
Ето и писмото на РИОСВ Варна: 
„Във връзка с постъпил в РИОСВ – Варна сигнал, касаещ замърсяване на атмосферния въздух в кв. 
„Повеляново“, гр. Девня, в периода 18– 25.08.2016 г., бяха извършени измервания за контрол на 
качеството на атмосферния въздух с мобилна автоматична станция на РЛ-Варна, към ИАОС, София. 
Анализът на резултатите не показва регистрирани стойности над пределно допустимите 
концентрации на основните показатели, характеризиращи качеството на атмосферния въздух. 
За цитирания период максималните измерени концентрации са: 
• Прах – 41,6 µg/m3 при среднодневна норма от 50 µg/m3; 
• Серен диоксид – 8,5 µg/m3 при средночасова норма от 350 µg/m3; 
• Азотен диоксид – 30,4 µg/m3 при средночасова норма от 200 µg/m3; 
• Озон – 112,9 µg/m3 при средночасова норма от 180 µg/m3 (праг за информиране на населението); 
• Въглероден оксид – 1,99 mg/m3 (средночасова стойност) при норма 10 mg/m3 (максимална 
осемчасова концентрация).“ 
 
 

Източник: cross.bg 
 

Заглавие: Въвеждат такси за събиране и обработване на отпадъци от корабоплавателната дейност 
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Министерският съвет одобри промени в Тарифата за пристанищните такси, събирани от 
Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура" 
 

Линк: http://www.cross.bg/taksi-pristanishtna-predpriyatie-1520463.html#.V-IqCUnr2Uk 
 

 
 

Текст: Основните изменения са свързани с финансовото обезпечаване на поддръжката на 
средствата за навигационно осигуряване, каналите и пристанищната акватория. Това е свързано със 
задължението на държавното предприятие да осигурява достъп във всички случаи до пристанищата 
за обществен транспорт с регионално значение, яхтените, рибарските и пристанищата със специално 
предназначение.  
Въвеждат се такси за събиране и обработване на отпадъци от корабоплавателната дейност във 
връзка с привеждането на националната правна уредба в съответствие с международното и 
европейско право. 
Актуализират се тарифите за канална такса на база направен анализ на приходите и разходите на ДП 
„Пристанищна инфраструктура" за драгажни и други свързани дейности. 
За стимулиране на ро-ро корабите, посещаващи българските пристанища, и привличането на нови 
товаропотоци са предвидени облекчения с новата тарифа за пристанищни такси. 
 
 

Източник: actualenglas.info 
 

Заглавие: Полицията отчете по-малко престъпления, разкриваемостта расте 
 

Линк: 
http://www.aktualenglas.info/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%82%D
0%B0-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-
%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%BE-
%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8A%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD/ 
 

 
 

Текст: РУ-Годеч отчете своята дейност пред общинските съветници. Иван Младенов, инспектор 
„Криминална полиция“, представи свършената работа през първото полугодие на годината. Това се 
случи на днешното редовно заседание на ОбС-Годеч. 
На  сесията присъства и началникът на „Пътна полиция“ при РУ-Годеч инсп. Александър 
Ценков. Отчета изслушаха, както общинските съветници, така и кметът на Община Годеч г-н Радослав 
Асенов, който също присъства на заседанието. 
Ето акценти от работата на РУ-Годеч през първото шестмесечие на 2016 г. 
През отчетния период  на 2016 г. на територията на РУ – Годеч са регистрирани 
общо  46  престъпления от общ характер, от които останали за работа са 37 броя. 
През същия период на 2015 г. общият брой на регистрираните престъпления е бил 40 броя, от които 
39 останали за работа. 
Тенденцията е устойчивост на престъпленията . 
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Налице е намаляване на регистрираните престъпления, сравнено със същите периоди на 2013 и 2014 
г. и устойчивост, която се наблюдава в сравнение с 2015 г. 
За периода на първите шест месеца на 2016 г. са отчетени 42 бр. криминални и 4 
бр.  икономически  престъпления. От общия брой останали за работа са 37 престъпления, с установен 
извършител са общо 28 престъпления. 
От началото на годината до момента на територията, обслужвана от РУ Годеч, не е регистрирано 
тежко престъпление против личността. Регистриран е един случай на нанесена лека телесна повреда 
на малолетно лице от друго малолетно лице, като деянието е документирано и на извършителя са 
наложени възпитателни мерки от МКБППМН – Община Годеч. 
Регистриран е един случай на грабеж, извършен на 22.05.2016 г.,  на път III-813 в землището на с. 
Шума. При извършването на деянието две неизвестни лица, придвижвали се с лек автомобил 
„Фолксваген”, модел „Голф”, нападат охранител на пътно-строителни машини. Едно от лицата нанася 
побой над охранителя, а другото отнема от владението му куче, порода „бретон шпаньол”. При 
проведените заградителни мероприятия лицата са установени и задържани на главен път I-8 
/Калотина – София/. Установено е, че същите са мъж и жена от гр. София, криминално проявени. На 
лицата са повдигнати обвинения и са предадени на съд, като на единия от извършителите е взета 
постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража”. 
През първите шест месеца на 2015 г. на територията, обслужвана от РУ Годеч, са били 
регистрирани  общо 13 броя кражби в сравнение с  20 извършени  кражби през първото полугодие на 
2016 г. От тях с установен извършител са общо 12 броя (при 7 разкрити за същият период на 2015 г.). 
Предмет на посегателства в повечето случаи са вещи от черни и цветни метали и електрически 
уреди, предимно от вили в селата и вилните зони на града, в които не се живее постоянно. 
През първото шестмесечие на 2016 г. от служители на група „Криминална полиция”, съвместно със 
служители на ОДМВР София, е разкрита престъпната дейност на група от двама пълнолетни и други 
непълнолетни извършители на кражби, действали на територията на вилна зона „Додовица”. Във 
връзка с последното са разкрити и документирани пет броя кражби от територията на град Годеч. 
Почти всички вещи са иззети от лицата, чрез които са били реализирани, като една от вещите е 
иззета по надлежния ред от заложна къща в гр.София. На лицата са повдигнати обвинения, а едно от 
делата е приключено с влязла в сила присъда. 
По линия на КАТ: 
За отчетния период от служителите на РУ-Годеч са съставени 185 бр. акта за установяване на 
административно нарушение (АУАН) срещу 53 бр. за същия период на 2015 г. и 564 бр. 
фишове. Общият брой на установените нарушения на ЗДвП е 793 бр. 
През отчетния период служителите от звено “Охранителна полиция” при РУ – Годеч са работили по 
131 бр.  преписки  от явен характер сравнено с 110 бр. за  2015 г. От служителите на „Охранителна 
полиция“ са съставени 167 бр. акта за установяване на административно нарушение по ЗБЛД, ЗОСИ, 
ЗГР и Наредба №4 на Община Годеч, сравнено с 51 бр. АУАН за 2015 г. 
 
 
 


