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ОТНОСНО: Сключени договори за събиране и извозване на отпадъци 

 

 

УВАЖАЕМИ Г-Н ХРИСТОВ, 

На 18.06.2018 г. г-н Боян Тодоров в качеството си на зам. кмет по строителството и 

екологията на Община Шумен, упълномощено лице по чл. 7, ал. 1 от ЗОП, съгласно Заповед No 

РД-25-862/20.04.2016 г. на Кмета на Община Шумен, подписва два договора с номера ЗОП 50-06  

и ЗОП 03-05. Предмет на договор ЗОП 50-06 е „Организиране и извозване на твърди битови 

отпадъци на територията на населените места от селищната система на Община Шумен по две 

обособени позиции“. Предмет на договор ЗОП 03-05 е „Събиране и транспортиране на отпадъци, 

почистване и поддържане, зимно поддържане и снегопочистване на улици и места за 

обществено ползване на територията на гр. Шумен, район Юг“.  Изпълнител по първия договор 

е „РТК“ ООД със седалище и адрес на управление гр. Елин Пелин, а по втория е „Консорциум 

клинър 2018“ ДЗЗД (дружество по Закона за задълженията и договорите, в което са включени 

следните юридически лица АЕС-Х ООД , гр. София и РТК ООД, гр. Елин Пелин).  

След подаден към мен въпрос от гражданите на община Шумен, в качеството ми на 

общински съветник (зам. председател на ПК ЕСС) за евентуално разминаване в 

ценообразуването на услугата по двата договора и голямата разлика между двете услуги като 

калкулация и заплащане от страна за възложителя ( Община Шумен), направих справка в сайта 

на Община Шумен в системата за обществени поръчки, както и на сайта на Агенцията за 

обществени поръчки (aop.bg). И в двата регистъра документацията по ЗОП не е 



предоставена/качена в сайта в пълен размер и липсват различни части от пълния комплект 

документи (приложения 1, 2 и 3, калкулации и др.)  

 

 Във връзка с правомощията ми като общински съветник и на основание чл.33 (1) т.4   от 

ЗМСМА отговорете на следните въпроси както следва: 

1. Каква е цената без ДДС и без транспортни разходи за събиране и транспортиране на 

отпадъци от съдове тип „Бобър“ или еквивалент с обем 1100 л.?  

2. Начислена ли е амортизация при формиране на цената по предмета на договора? Ако е 

начислена в какъв размер е?  

3. Начислени ли са „непреки“ разходи при формиране на цената по предмета на договора? 

Ако са  начислени в какъв размер са?  

4. Извършва ли се контрол от страна на Възложителят във връзка с качеството на 

изпълнението на договора?  

5. Третират ли се високорискови участъци от улиците с техническа сол във връзка със 

замръзвания и образуване на лед по пътното платно? 

 

Отговорете на горните въпроси за двата договора поотделно, като предоставите 

аналитична информация и копия от целите преписки – договори, приложения, декларации, 

калкулации и др. Информацията да бъде изпратена в електронен вид на следния електронен 

адрес: d.draev@gmail.com и/или на хартиен носител на адрес: 

гр. Шумен 

бул. „Славянски“ No17 

Общински съвет Шумен 

На вниманието на Добромир Драев 

 

 

С УВАЖЕНИЕ: 

      

ДОБРОМИР ДРАЕВ  

       Общински съветник  

към Общински съвет Шумен  
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