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 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
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ТАНЯ ХРИСТОВА
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ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА ИНСПЕКТОРАТ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ– ОП РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ - ГАБРОВО

ЗА МЕСЕЦ ЮНИ 2021г.
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През месец юни от инспекторите по управление на отпадъците към ОП „Регионално депо за неопасни отпадъци“ - Габрово са извършени общо 427 проверки, от които 391 на територията на община Габрово и 36 на територията на община Трявна.
Извършени планови проверки през отчетния месец - 180 бр., включващи:
	Контрол по управление на отпадъци от излезли от употреба Моторни превозни средства– 49 бр., от тях 24 бр., излезли от употреба моторни првозни средства (ИУМПС) доброволно са преместени в частен имот /предадени център за разкомплектоване. Съставени са 11 бр. Констативни протокола на собственици на ИУМПС, със срок за отстраняването им. Предстои уведомяване на 14 собственика на ИУМПС.




	Контрол по спазване на разпоредбите за управление на отпадъци от опаковки – Извършени са общо 58 бр. проверки на търговски обекти, от които 44 бр. на територията на община Габрово и 14 бр. на територията на община Трявна. Съставени са КП.
	Извършени са 47 проверки на юридически лица, чиято дейност е свързана с генериране на отпадък от производството, за правилно съхранение и регламентираното му предаване за последващо третиране. 
	Нерегламентирано изхвърляне на отпадъци – 45 проверки, почистени от извършителите 38 локации.
	Извършени са 25 проверки на чистотата около контейнерни площадки на жилищните и обществените сгради, по тротоарите и улиците на територията на общината

По постъпили сигнали и жалби на граждани и институции от територията на общините Габрово и Трявна са извършени общо 203 проверки.
В рамките на осъществения контрол са издадени 80 бр. констативни протокола с предписания и уведомителни писма. През периода са съставени  - 2 бр. акт за установяване на административно нарушение по Закон за управление на отпадъците и 1 бр. фиш за установено нарушение

	Засилен последващ контрол

	Извършени са 55 бр. проверки по изпълнение на дадени предписания. 

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 териториите на общините Габрово и Трявна, допринася за не допускане на замърсявания или ако има констатирани такива са предприети съответните действия за почистването им. През отчетния месец, чрез превенция са почистени 38 замърсени места от физически и юридически лица на територията на община Габрово.
През м. юни на база превантивна дейност и контрол, са сключени 103 бр.  Договора за предаване на строителни, едрогабаритни и дървесни отпадъци образувани от домакинствата на територията на община Габрово.
	

Предстоящи планирани проверки за м. юли 2021г. 
1.	Контрол над юридически лица, чиято дейност е свързана с генериране на отпадъци - производство и строителни, за правилно съхранение и регламентираното му предаване за последващо третиране. 
2.	Контрол по квартали на физически лица за правилното изхвърляне на различните видове отпадъци ( рециклируеми и биоразградими), образувани от домакинствата, в организираната общинска система от разположени съдове за събиране на отпадъци;
3.	Информиране на жителите по райони за ползите от разделното събиране на отпадъците от домакинствата и последиците от неправилното им управление; 
4.	Контрол на чистотата около контейнерни площадки на жилищните и обществените сгради, по тротоарите, площадите, парковете, градините и улиците на територията на общината;
5.	Контрол по спазване на графика за обслужване на съдовете за битови отпадъци – „суха“ – жълт цвят и „мокра“- кафяв цвят.
6.	Обучения на кметските наместници (подходящи общински терени за събиране на едри растелни отпадъци, както и възможности за строителни и др.)
7.	Подготовка за провеждане на срещи с председателите на етажна собственост от избраните жилищни сгради, представители на фирми и представители от община Габрово
8.	Разяснителни кампании за ползите от разделното събиране и оползотворяване на отпадъчните мазнини


Изготвил:
ИНЖ. ДАНИЕЛА ДИМИТРОВА
Директор на ОП РДНО




