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ДО 

Г-Н ДОБРОМИР ДРАЕВ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК 

 

ЧРЕЗ  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ШУМЕН 

Г-Н КРАСИМИР МИНЧЕВ 

ГР. ШУМЕН 

 

 

ОТГОВОР НА ПИТАНЕ 

 

Относно: Сключени договори за събиране и извозване на отпадъци 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДРАЕВ, 

 

            

 В отговор на постъпило от Вас питане, заведено с рег. № 61-01-007/15.01.2020 г., Ви 

информирам следното: 

 

1. По Договор № ЗОП 50-06/18.06.2018 г. с „РТК“ ООД гр. Елин Пелин  

• Единична цена на услугата по събиране на твърди битови отпадъци от контейнери с 

обем 1.1 куб. м. – 174.76 лв. за тон. 

• Начислена амортизация при формиране на цената по предмета на договора – 

размерът на амортизация и начинът на неговото определяне са видни от приложената 

калкулация за събиране на ТБО от контейнери тип „бобър“ 1.1 куб. м. 

• Начислени са непреки разходи – 30 % при формиране на цената на услугата по 

сметосъбиране. 

• Приемане и предаване на изпълнението се извършва съгласно  чл. 30 от Договора. 

Качеството по изпълнение на услугата се удостоверява с констативен протокол 

подписан от представител на Изпълнителя и Кмета на съответното населено място, в 

който се посочва броят обслужените контейнери. При наличие на необслужени 

контейнери се посочва причината за това.  

• В предмета на този договор не се включва зимно поддържане на уличната мрежа. 

2. По Договор № ЗОП 03-05/18.06.2016 с „Консорциум Клинър 2018“ ДЗЗД 

• Единична цена на услугата по събиране на твърди битови отпадъци от контейнери с 

обем 1.1 куб. м. – 78.50 лв. за тон. 

• Начислена амортизация при формиране на цената по предмета на договора – 

размерът на амортизация и начинът на неговото определяне са видни от приложената 

калкулация за събиране на ТБО от контейнери тип „бобър“ 1.1 куб. м. 



• Начислени са непреки разходи – 20 % при формиране на цената на услугата по 

сметосъбиране. 

• Приемане и предаване на изпълнението се извършва съгласно  чл. 30 от Договора. 

Качеството по изпълнение на услугата се удостоверява с констативен протокол от 

проверка, подписан от представител на Изпълнителя и представители на Община 

Шумен.  

• Със заповед на Кмета на Община Шумен са определени служителите, които 

извършват контрол относно предоставените външни услуги за зимно поддържане и 

снегопочистване на улиците. Заплащането за извършената услуга се извършва на 

база на месечен акт, в който фигурират извършения обем дейности и тяхната 

себестойност. 

 

Приложение № 2 към всеки от договорите представлява техническо предложение за 

изпълнение на обществената поръчка от страна на изпълнителя. Същото е достъпно в 

Профил на купувача в интернет страницата на Община Шумен. 

 

 Приложения: 

1. Копие от договор за услуга № ЗОП 50-06/18.06.2018 г. 

2. Копие на Приложение № 1 – техническа спецификация, към 

договор за услуга № ЗОП 50-06/18.06.2018 г. 

3. Копие на Ценово предложение към договор за услуга № ЗОП 50-

06/18.06.2018 г. 

4. Копие от договор № ЗОП 03-05/18.06.2018 г. 

5. Копие на Приложение № 1 – техническа спецификация, към 

договор за услуга № ЗОП 03-05/18.06.2018 г. 

6. Копие на Ценово предложение към договор за услуга № ЗОП 03-

05/18.06.2018 г. 

 

С уважение, 

ЛЮБОМИР ХРИСТОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА ШУМЕН 
 


