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ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА ИНСПЕКТОРАТ ПО 

УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ– ОП РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ 

ОТПАДЪЦИ - ГАБРОВО 

ЗА МЕСЕЦ ЮНИ 2020г. 

 

 

През месец юни от инспекторите по управление на отпадъците към ОП 

„Регионално депо за неопасни отпадъци“ - Габрово са извършени общо 254 проверки на 

територията на община Габрово. От тях 77 бр. са планови проверки за месеца и 106 бр. 

извънпланови.  

В рамките на осъществения контрол са издадени 57 бр. констативни протоколи с 

предписания и уведомителни писма. Предприети са действия по постъпили 56 бр. сигнала 

и жалби. 

През периода са съставени 2 бр. Акт за установяване на административно 

нарушение по Наредба за управление на отпадъците, поддържане и опазване чистотата 

на територията на община Габрово и Закон за управление на отпадъците.  

Tекущ контрол 

 

През месеца инспекторите са участвали в извършване на:  

 Планови проверки на търговси обекти, производствени предприятия и 

центрове за смяна на гуми и сервизи за ремонтни дейности на МПС ; 

 Проверки по постъпили сигнали и жалби.  

 
 Засилен последващ контрол 

 

 Извършени са 66 проверки по изпълнение на дадени предписания.  

 

Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда от 

осъществената контролна дейност 

 

През месеца са почистени 55 бр. нерегламентирани изхвърлания на строителни и 

едрогабаритни отпадъци от физически и юридически лица на територията на град Габрово. 

 

 

Общо 

извършени 

проверки  

Брой 

издадени 

КП с 

предпи- 

сания 

Брой съставени 

актове 

Брой издадени 

наказателни 

постановления 

Брой наложени 

санкции с фиш 

Постъпили 

суми от 

санкции в 

лв. 

 

Брой Брой Брой Брой      Сума Брой      Сума Сума 

241    30 2 6 1 100,00    
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Дейността по ежедневен обход и контрол на инспекторите по управление на 

отпадъците към ОП РДНО – Габрово на територията на община Габрово, допринася за не 

допускане на замърсявания или ако има констатирани такива са предприети съответните 

действия за почистването им. 

За отчетния период, на база контрол и разяснителни кампании, са сключени 86 бр.  

Договора за предаване на строителни, едрогабаритни и дървесни отпадъци образувани от 

домакинствата на територията на община Габрово 

 

 

Изготвил: 

ИНЖ. ДАНИЕЛА ДИМИТРОВА 

Директор на ОП РДНО 

 

 

 


