
 
РЕ П УБЛИ К А  БЪ Л ГАРИ Я  

 М ини ст ерс тво  н а  о к ол на та  с ре да  и  в одит е  
 Регионална инспекция по околната среда и водите – гр.Пазарджик 

 

 

 

Информация за наложени глоби и санкции 

за периода 1 – 31 октомври 2013 г. 
 

 

1. Наложени санкции по реда на чл. 69, чл. 69 а, чл. 69 б и чл. 69 в от Закона за 

опазване на околната среда (ЗООС) и ПМС № 169/2003 г. за замърсяване или 

увреждане на околната среда над допустимите норми и / или при неспазване на 

определените в разрешителните емисионни норми и ограничения, за периода 1 – 

31 октомври 2013 г.  

 

            За периода от 01.10.2013 г. до 31.10.2013 г. е издадена Заповед за санкция от 1447 лв. 

            на „Огняново уайнъри ”ЕООД, с. Огняново по Закона за водите за превишаване  

            на индивидуалните емисионни ограничения от отпадъчните води на обекта.  

 

       

2. Издадени Наказателни постановления за налагане на имуществени санкции на 

юридически лица и еднолични търговци и глоби на физически лица за 

нарушаване на разпоредбите на ЗООС и другите секторни закони от Директора на 

Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик за периода 1 – 28 

февруари 2013 г.       

 

          За периода от 01.10.2013 г. до 31.10.2013 г. са издадени 4  Наказателни 

постановления (НП) на обща стойност 6 200 лева. По Закона за водите са наложени две 

имуществени санкции – 4 000 лв. на „Биовет”АД, гр. Пещера и 1 000 лв. на „Марица 

Екофроуз”, гр. Пазарджик за превишаване на ИЕО в отпадъчните води, зауствани от 

обектите. Санкция от 1000 лв. е наложена на ДГС – Батак за неизпълнение на 

задължителните условия от ОС относно вида и интензитета на санитарна сеч, 

разрешена от РИОСВ за 2013г. Глоба от 100 лв. е наложена на физическо лице по ЗЛР 

за събиране на лечебно растение под специален режим без разрешително. 

 

 


