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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: ВЕЕС одобри Източен вариант Г 10.50 на Лот 3.2 на магистрала „Струма“ 

Линк: http://www.moew.government.bg/bg/vees-odobri-iztochen-variant-g-10-50-na-lot-3-2-na-

magistrala-struma/  

  
 

Текст: Висшият експертен екологичен съвет (ВЕЕС) при МОСВ взе решение на заседанието си днес за 
одобряване на осъществяването на инвестиционното предложение за „Подобряване на трасето на 
Лот 3.2 на автомагистрала „Струма“ по Източен вариант Г 10.50. Предвид големия обществен 
интерес, при взимането на решението членовете на съвета проведоха задълбочена експертна 
дискусия. Те се съобразиха със значителния брой, постъпили в хода на процедурата по оценката на 
въздействието на околната среда (ОВОС) различни по характер становища, позиции, мнения и 
възражения по различните варианти на трасе. Бяха взети предвид резултатите от проведените 
обществени обсъждания и заключенията на независимите експерти от извършените ОВОС и 
Оценката за съвместимост с предмета и целите за опазването на защитените зони от мрежата Натура 
2000. 
Процедурата по ОВОС започна през април 2015 г. Тя се проведе при стриктно спазване на всички 
нормативни изисквания на Закона за опазване на околната среда. Направени бяха допълнително 
значителен брой консултации с други ведомства, организации и институции за обективно вземане на 
решение предвид приоритетността на обекта и проявения голям обществен интерес. 
За да подпомогнат вземането на решение, в състава на заседанието на ВЕЕС бяха включени 
представители на научната общност и други  експерти. Заседанието на 12. 10. 2017 г. беше насрочено 
със заповед на министъра на околната среда и водите, съгласно Правилника за функциите, задачите 
и състава на ВЕЕС. В работата на заседанието участва и представител на НПО, определен според 
правилника. 
С взетото решение по ОВОС за одобряване на Източен вариант Г 10.50 на трасе на Лот 3.2 на 
автомагистрала „Струма“ са предписани задължителни за изпълнение условия и мерки по Закона за 
опазване на околната среда при всичките етапи по реализацията на инвестиционното предложение. 
  

 
Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Министър Димов награди общините с най-добри практики в устойчивото развитие 

Линк: http://www.moew.government.bg/bg/ministur-dimov-nagradi-obstinite-s-naj-dobri-praktiki-v-

ustojchivoto-razvitie/  

 
 

Текст: Министърът на околната среда и водите Нено Димов награди общините, лауреати във второто 
издание на конкурса „Екообщина“. Инициативата  се организира от посолството на Република 
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Франция в България и има за цел да отличи общините с най-добри практики в областта на 
устойчивото развитие. В конкурса участваха над 37 общини в четири различни категории. 
В първите две категории за градове под и над 10 000 души население за „Устойчиво управление на 
водите“ министърът връчи приз „Екообщина 2017“ на общините Драгоман и Павликени. Златоград и 
Столична община бяха наградени в категория „Устойчиво управление на отпадъците“. Специалните 
награди – учебни пътувания във Франция за двама представители на община са осигурени от 
Оперативна програма „Околна среда“. 
Домакинът на събитието Н. Пр. Ерик Льобедел благодари за ползотворното сътрудничество. „Можем 
да изразим задоволството си от отличното партньорство, което изградихме. Този конкурс илюстрира 
отличното ниво на българо-френските двустранни отношения“, каза той в обръщението си към 
гостите. 
Министър Димов приветства Посолството на Франция и Френския институт за инициативата за 
конкурса „Екообщина“. „Независимо каква политика правим на национално ниво, тя стига до 
гражданите благодарение на местната власт. Чрез Оперативната програма МОСВ подпомага 
българските общини за намиране на работещи и трайни решения за опазване на околна среда. След 
второто издание на конкурса може смело да кажем, че той е работеща мрежа за диалог между 
държавната и местна власт, НПО, академичните среди и бизнеса“, каза министърът. 
Сред официалните гости на събитието бяха Деница Николова, зам.-министър на регионалното 
развитие и благоустройство и Цонка Дрянкова, ръководител на Управляващия орган на Оперативна 
програма „Околна среда“. 
Конкурсът „Екообщина“ ще се проведе и през следващата година. Организаторите от Френското 
посолство предвиждат въвеждането на нови категории, свързани с усилията на общините да 
направят градовете по-приятни за живеене. 

  

Източник: news.bnt.bg 
 

Заглавие: МОСВ подготвя мерки срещу замърсяването на въздуха от отоплението и автомобилите 

Линк: http://news.bnt.bg/bg/a/mosv-podgotvya-merki-sreshchu-zamrsyavaneto-na-vzdukha-ot-

otoplenieto-i-avtomobilite 

 
 

Текст: През ноември МОСВ ще имат готови предложения и ще организираме широка дискусия за 
намаляване на замърсяването на въздуха. Това каза министърът на околната среда и водите Нено 
Димов на Европейска конференция за качеството на въздуха „SofAIR“. 
Експертите в министерството и от други ведомства работят в две направления. Едното е 
разработване на критерии за качество на твърдите горива за битово отопление, така че те да са с по-
ниско съдържание на сяра и пепел. Целта е да се намери социално-икономически баланс между 
интереса на потребителите и на продавачите.  
Втората посока е мерки срещу замърсяването от автомобилния транспорт. Обсъжда се по-стриктен 
контрол за вредни емисии при първа регистрация на автомобилите. Министърът е убеден, че за 
решаването на днешните проблеми е необходим поглед в перспектива, защото те са инвестиция в 
качеството на живот и ще имат положителен ефект след години.  
„Целта ни е да инвестираме превантивно в здравето на хората. Освен това мерките са насочени към 
намаляване на превишенията за съдържание на фини прахови частици във въздуха с оглед 
решението на Европейския съд за наднорменото им съдържание“, обясни Нено Димов 
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Министърът посочи, че въздухът в София е много по-чист в сравнение с 2011 г., когато е стартирала 
наказателната процедура срещу България. През 2016 г. в столицата е имало едва две минимални 
превишения на показателите за замърсяване с фини прахови частици. Той насърчи усилията на 
Столичната община в изпълнение на програмите за по-чист въздух като строежа на метрото и 
увеличаването на електротранспорта. Кметът Йорданка Фандъкова информира за мерките, които 
Столичната община предприема за по-чист въздух. 
Скоро ще бъде готова националната програма за качеството на въздуха, която се разработва от МОСВ 
и Световната банка, съобщи министърът на форума. 
Тя ще улесни общините при избор на мерки за намаляване на вредните емисии. До края на годината 
ще бъде обявена и процедура, по която общините могат да кандидатстват за мерки за подобряване 
качеството на въздуха за общините в размер на 111 млн. лв. по Оперативна програма „Околна среда“ 
2014-2020 г.  
Министерството и Националният доверителен „Екофонд“ разработват схеми за покупката на 
електромобили - вече е отворена схема за закупуване на такъв вид транспорт за администрацията на 
стойност 1,3 млн. лв. 

 

Източник: monitor.bg 

Заглавие: Осъдиха управител на фирма за укриване на данъци 

Линк: http://www.monitor.bg/a/view/73772-
%D0%9E%D1%81%D1%8A%D0%B4%D0%B8%D1%85%D0%B0-
%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB-%D0%BD%D0%B0-
%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-
%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-
%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%8A%D1%86%D0%B8/ 

 

 
 

Текст: Условно присъда от 1 година и 6 месеца „лишаване от свобода“ с 3-годишен изпитателен срок 
наложи Окръжен съд - Добрич на управител на фирма, укрил 32 500 лева данъчни задължения. 
Подсъдимият Митат Х. от село балчишкото село Бобовец беше признат за виновен в това, че през 
периода от 31 юли 201З г. до 31 юли 2014 г. в Добрич, при условията на продължавано престъпление, 
в качеството си на управител на ЕООД, е избегнал установяването и плащането на данъчни 
задължения в особено големи размери - 32 500 лева. 
Фирмата на Митат е имала безсрочна Лицензия за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни 
метали и което от юли 2013 г., заради което е получила разрешение за изваждане на останките от 3 
потънали кораба. 
По делото е установено, че през 2013 и 2014 г. управителят Митат Х. е получил в брой от касата на 
дружеството съответно 400 000 и 250 000 лв., но не платил дължимия данък върху получените суми. 
В срок до 31 юли на двете години 40-годишният мъж е следвало да подаде декларации и да внесе 
данък от 20 000 лв. и от 12 500лв., което не направил и така нарушил разпоредби от Закона за 
данъците върху доходите на физически лица. 
Пред съдебния състав 40-годишният мъж призна вината си и всички факти, изложени в обвинителния 
акт. В последната си дума в съдебната зала той заяви, че съжалява за стореното и че не е искал да 
ощети бюджета. 
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След като прецени, че подсъдимият е извършил престъплението при наличието на многобройни 
смекчаващи вината обстоятелства - неговото самопризнание, чистото му съдебно минало и добрите 
характеристични данни, Окръжният съд му наложи наказание под определения в закона минимален 
размер за подобни деяния. Мъжът беше осъден да плати на държавата дължимите данъци в размер 
на 32 500 лева и лихвите върху тях. 
Постановеният съдебен акт подлежи на обжалване в 15-дневен срок. 
 
 


