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ОТГОВОР НА ПИТАНЕ 

 

Относно: Проекта на бюджет на Община Шумен за 2020 година, проекта на план-сметка за 

чистотата и обявяването на нова обществена поръчка за сепариране на битовия отпадък в 

изпълнение на целите по чл. 31, ал. 1, т. 1 от ЗУО. 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЙОНКОВ, 

 

 В отговор на постъпило от Вас питане, заведено с рег. № 61-01-013/20.01.2020 г., Ви 

информирам следното: 

1. Анализът на морфологичния състав на твърдите битови отпадъци, постъпващи на 
сепариращата инсталация, обслужвана от „Евро Импекс“ ЕООД, показва следните средно 

претеглени проценти, изменящи се в зависимост от сезона, на рециклируемите отпадъци от 

общия обем на генерираните ТБО: 

 

Хартия – 6.04 %, в това число: 

Велпапе – 2.99 %; 

Тетрапак – 0.42 %; 

Хартия от опаковки – 2.64 % 

Пластмаса опаковки – 9.48 % в т. ч.: 

ПЕТ (прозрачен, бял, зелен, кафяв и син) – 2.88%; 

Фолиа (стреч, найлон, найлонови чували, найлонови торби) – 6.60%; 

Метали – 1.62 % в. ч. съдове, парчета ламарина, домакински уреди, кенове, консервни кутии. 

Стъкло – 4.11 %. 

 

Според цитирания от Вас чл. 31. (1) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2016 г.) Системите за разделно 

събиране, повторна употреба, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци 

осигуряват като минимум изпълнението на следните цели:  

1. най-късно до 1 януари 2020 г. подготовка за повторна употреба и рециклиране на 

отпадъчни материали, включващи хартия и картон, метал, пластмаса и стъкло от 

домакинствата и подобни отпадъци от други източници на не по-малко от 50 на сто от 

общото тегло на тези отпадъци;, става ясно, че от общото количество сепарирани 

рециклируеми отпадъци най-малко 50 % следва да отиват за повторна употреба. С оглед на 

това, Ви информирам, че сепариращата инсталация на „Евро Импекс“ ЕООД, е отделила както 

следва: 
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• За 2016 г. – общо количество на постъпилите за сепариране битови отпадъци – 

23485.24 т., от които рециклируеми 888.363 т. 

• За 2017 г. – общо количество на постъпилите за сепариране битови отпадъци – 

24191.540 т., от които рециклируеми 1704.877 т. 

• За 2018 г. – общо количество на постъпилите за сепариране битови отпадъци – 

24739.060 т., от които рециклируеми 3214.804 т.  

 

Чл. 6, т. 3 от Договор № ЗОП 33-06/19.02.2015 г. гласи: „Отпадъците, отсортирани 

при предварителната обработка от постъпилите на сепариращата инсталация смесени 

битови отпадъци и предназначени за последващо оползотворяване, са собственост на 

Изпълнителя“.  

Поради тази причина, Община Шумен не може да влияе на дружеството Изпълнител 

при реализиране на количествата отсепариран отпадък, които са обект на негов неприкосновен 

икономически интерес. 

 

2. На Община Шумен няма наложени финансови санкции във връзка с изпълнението на 
изискванията на чл. 31 от ЗУО. 

 

3. Съгласно „Раздел V Санкции и неустойки“, чл. 10, ал. 1 от Договор № ЗОП 33-

06/19.02.2015 г. в случай, че Изпълнителят откаже или не е в състояние, поради зависещи от 

него причини, да обработва предвидените по този Договор и доставени 35 000 т. годишно, 

същият дължи неустойка  в размер на 0.1% на ден от договореното възнаграждение за всеки 

необработен тон смесени битови отпадъци, до отпадане на неизпълнението. Този раздел на 

договора не предвижда други обстоятелства и клаузи водещи до налагане на санкции и 

неустойки на изпълнителя по договора. От започване работата на сепариращата инсталация до 

настоящият момент Изпълнителят по договора е осъществявал задълженията си, не е отказвал 

по негова вина обработването на предвиденото количество отпадъци, поради което не са 

налагани санкции и неустойки, като не са настъпвали основания за прекратяване на договора 

поради виновно неизпълнение на задълженията от страна на „Евро Импекс“ ЕООД. 

 

4. На свое заседание проведено на 10.01.2020 г. Общото събрание на РСУО – Шумен, 

взе решение да се сформира работна група с представители на всички общини, която да 

разработи споразумение между членовете на сдружението по смисъла на чл. 8, ал. 1 от ЗОП и 

необходимата документация за възлагане на обществената поръчка. Поради това към 

настоящият момент не разполагаме с информация относно условията и гаранциите за 

изпълнение на чл. 31, ал.1 от ЗУО. 

 

С уважение, 

ЛЮБОМИР ХРИСТОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА ШУМЕН 

 
 

 

 

 

 


