
ДО  

Г-Н ХРИСТОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА ШУМЕН 

 

КОПИЕ: 

Г-Н БЕДЖЕВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШУМЕН 

  

 

ПИТАНЕ 

на основание на чл.33 (1), т.4 и (2) от ЗМСМА   

от Добромир Драев - общински съветник при Общински съвет Шумен 

 

Уважаеми г-н Кмет,  

 

Във връзка с извършеното снегопочистване на територията на Община Шумен в 

периода от 6 януари до момента се обръщам към Вас със следните въпроси: 

 

1. Колко фирми извършват снегопочистване на територията на Община Шумен – 

търговски дружества - изпълнители по обществени поръчки, търговски дружества - 

подизпълнители, както и  общински предприятия? 

2. Каква е сумата предвидена за извършване на плащане за същия период? 

3. Предвижда ли Община Шумен като възложител на поръчките за снегопочивстване 

да наложи финансови корекции към изпълнителните поради некачествено 

извършена работа и ако предвижда в размер на каква стойност е тя? 

4. Извършени ли са проверки по време на периода относно качеството на работата на 

изпълнителите по поръчките, ако са извършени, моля опишете резултатите от 

проверките? 

5. Какви са качествените/количествените индикаторите за оценка на изпълнение на 

дейности по снегопочистване от изпълнителите по поръчките? 

6. Посочете сроковете за започване на снегопочистване след началото на 

снеговалежа?  

7. Посочете причината за очевидното различие в качественото при снегопочистването  

между южната и северната част на град Шумен? 

8. Предвижда ли Община Шумен като възложител на поръчка за сметопочистване да 

наложи финансови корекции на фирмите почистващи сметта за не извозването в 

срок на отпадъците в същия период?  

9. Представете копия на договорите, сключени с търговски дружества - изпълнители 

по обществени поръчки, както и заповеди на кмета или директори на общински 

предприятия, свързани със снегопочистването за същия период. 

 

Моля, отговорът да е в писмен електронен вид, като се представи аналитична 

структурирана информация в съответствие на въпросите. 

 

гр. Шумен 

12/01/2017 г. 

Вносител: 

Добромир Драев 

Общински съветник при Общински съвет Шумен 

Тел:+359878528430 

Тел:+359886915300 

e-mail: d.draev@gmail.com 

web : www.съветниците.com 

 


