file_0.png


file_1.wmf


 ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ” – ГАБРОВО

ОП „Регионално депо за неопасни отпадъци“ – Габрово, седалище и адрес на управление:
 гр. Габрово,  пл.Възраждане №3.  
Местоположение: с. Гръблевци, м.Равнището


ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА ИНСПЕКТОРАТ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ– ОП „РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ“ - ГАБРОВО
ЗА 2020г.

Обща информация
През 2020 г., с Решение № 6 от 30.01.2020г. на Общински съвет - Габрово се приема ОП „Регионално депо за неопасни отпадъци“  - Габрово, към основната дейност на предприятието да се включи и осъществяване на превантивен, текущ и последващ контрол по спазването от страна на всички юридически и физически лица на територията на община Габрово на Закона за управление на отпадъците и Наредбата на Общински съвет, издадена по чл. 22 от същия закон, както и на другите нормативни актове свързани с управление на отпадъците. 

Общо извършени проверки 
Брой издадени КП с предпи-
сания
Брой съставени актове
Брой издадени наказателни постановления
Брой наложени санкции с фиш
Обща стойност на наложени санкции в лв. за 2020
Постъпили суми от санкции в лв.

Брой
Брой
Брой
Брой      Сума
Брой      Сума, лв
Сума
Сума
2 634
339
20
17
4 400,00
25
780
5 380,00
200,00


Изпълнение на контролните дейностите по управление на отпадъците за 2020г.

През 2020г. от м. април до м. декември от инспекторите към ОП „Регионално депо за неопасни отпадъци“ - Габрово, осъществяващи контрол по управление на отпадъците са извършени общо 2 634  проверки на територията на община Габрово по спазване разпоредбите на Закон за управление на отпадъците, Наредба за управление на отпадъците и поддържане чистотата на територията на община Габрово, Закон за здравето и Наредба за управление на общинските пътища.  
От тях 1 083 бр. са планови проверки и 1 116 бр. извънпланови. Отработени са 435 бр. сигнали и жалби подадени от физически и юридически лица свързани с изхвърлени отпадъци извън регламентираните места; излезли от употреба моторни превозни средства,  сметосъбиране и сметоизвозване на битовите отпадъци, замърсяване на пътните платна и др.
В рамките на осъществения контрол са издадени 339 бр. констативни протоколи с предписания и уведомителни писма. Предприети са действия по постъпили 435 бр. сигнала и жалби.
През 2020г. инспекторите са извършили планови проверки на търговси обекти, производствени предприятия и центрове за смяна на гуми и сервизи за ремонтни дейности на МПС; проверки за установяване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), за които са предприети последващи действия, съгласно действащото законодателство; Проверки по Закон за здравето; Проверки за нерегламентирани сметища на територията на община Габрово. 

 Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда от осъществената контролна дейност

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. През 2020г., са предотвратени 538 нерегламентирани изхвърляния на отпадъци и почистени 472 места от извършителите им( физически и юридически лица)
Следствие ежедневния контрол, на база превантивна дейност и последващ контрол, са сключени 728 броя  договора за предаване на строителни, едрогабаритни и дървесни отпадъци образувани от домакинствата на територията на община Габрово, като се увеличил и броя на договорите с юридически лица, чиято дейност е свързана с разкомплектоване на излезли от употреба автомобили. 


Изготвил:
ИНЖ. ДАНИЕЛА ДИМИТРОВА
Директор на ОП РДНО




