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97 проверки на 84 обекта са извършили експертите от РИОСВ – Перник през октомври.
От тях 54 проверки са планови и 43 - извънредни. За отстраняване на установени
несъответствия са дадени 42 предписания. Съставени са 7 акта за констатирани
административни нарушения на екологичното законодателство.

16 проверки в 12 производствени обекти на територията на Кюстендилска и Пернишка
области бяха проверени за качеството на атмосферния въздух.

Контролната дейност през октомври по компонент „Води“ обхваща планови проверки на
12 обекти с издадени разрешителни за отпадни води (РЗОВ) . Взети са 13 водни проби
от шест обекта за емисионен контрол на качеството на заустваните отпадъчни води.

Експертите от РИОСВ – Перник са проверявали и дали се изпълняват условията по
Комплексното разрешително на „Стомана Индъстри“ и „Топлофикация Перник“. 40 са
отчетените протоколи от собствен и контролен мониторинг в информационната система.
4 са дадените предписания за констатирани несъответствия с екологичното
законодателство.

През октомври експерти от направление Управление на отпадъците и опазване на
почвите към пернишката екоинспекция са извършили 26 проверки на 24 обекта. От тях
6 са планови, а 20 - извънредни. В рамките на осъществения контрол са дадени 26
предписания за отстраняване на констатираните нарушения.

Във връзка със засилен текущ контрол са извършени проверки във всички 13 общини
на Пернишка и Кюстендилска области за наличие на нерегламентирани сметища.
Инспекциите са във връзка с предприетите от МОСВ засилени мерки за контрол върху
изпълнение на задълженията на кметовете на общини. В 12 от проверените кметства са
констатирани нерегламентирани сметища и по-малки локални замърсявания с битови и
строителни отпадъци. На градоначалниците са дадени задължителни за изпълнение
предписания за почистването им. Последващ контрол по изпълнение на предписанията
ще бъде осъществен от страна на РИОСВ - Перник след изтичане на дадените срокове,
т.е. до края на 2019 година.
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Установени са 3 нарушения по Закона за биологичното разнообразие и са наложени
принудителни административни мерки. Със заповедите се забранява превръщането на
ливади, пасища и мери в обработваеми земи и трайни насаждения в границите на
защитените зони в селата Филиповци, община Трън и Велковци, община Брезник, като е
даден срок до 04.11.2019 г. за преустановяване ползването на посочените имоти като
обработваеми земи и за възстановяване начина им на трайно ползване “ливади“ и
„пасища“.
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