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ОТНОСНО: ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ШУМЕН ЗА 2020 ГОДИНА, ПРОЕКТА ЗА ПЛАН-

СМЕТКА ЗА ЧИСТОТАТА  И ОБЯВЯВАНЕТО НА НОВА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА  СЕПАРИРАНЕ НА  

БИТОВИЯТ ОТПАДЪК В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ ПО ЧЛ.31,АЛ1,Т.1 ОТ ЗУО. 

УВАЖАЕМИ Г-Н КМЕТЕ, 

През месец декември 2020 година изтича срока на договора с „ЕВРО ИМПЕКС“ООД за 

сепариране на неопасния битов отпадък на община Шумен и останалите 4 общини от 

регионалното сдружение за управление на отпадъците. Във връзка с обявената нова 

обществена поръчка за избор на фирма, която да сепарира битовия отпадък и липсата на 

„Доклад на вносителя“ по чл.66/3/ от ЗМДТ в план-сметката за чистотата за 2020 

година/единствено е посочено, че за 2019 година количеството на отделените за рециклиране 

отпадъци е едва 14,94 % при изискване по ЗУО към 2019 година да се постигне от общините 40 

%, за 2020 са 50 %/, възникват въпроси по този договор, включително и във връзка с бъдещия 

договор. 

Във връзка с изложеното, питането ми е следното: 

1.Как са изпълнявани от „ЕВРО ИМПЕКС“ООД изискванията по чл.31/1/ т.1 от ЗУО включени в 

чл.5 от договора  през 2016, 2017 и 2018 година-по години ? 

2.Ако системно не са изпълнявани изискванията по чл.31 от ЗУО, има ли наложени финансови 

санкции на община Шумен ? Какъв е техния размер ? Платени ли са и съгласно кое решение на 

Общинския съвет ? 

3.Предприемани ли са стъпки от администрацията за прекратяване на договора с  „ЕВРО 

ИМПЕКС“ООД съгласно чл.15,т.3 „при виновно неизпълнение на задълженията“ от 

изпълнителя ? 

4.Изискванията в новата обществена поръчка ще гарантират ли и с какви условия, 

изпълнението целите по чл.31/1/т.1 ?  

  Г-н Кмете, 

Моля да отговорите писмено на въпросите ми. 

20.01.2020 год.                                                                                            С уважение:…………………….. 

гр. Шумен                                                                                                         /д-р инж. Иван Йонков/ 


