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  Господин кмете, 

 

 

 Преди няколко сесии, бях отправила питане до Вас във връзка с 

оплакванията на хората от Царев брод за изключително рядкото 

сметосъбиране и сметоизвозване в селото, което е два пъти месечно на 1- 

во и на 2-ро число и на 15- то и 16- то. След отправеното питане, хората ми 

казаха, че в селото е било проведено събрание с участието на секретаря на 

общината и за един месец през септември или октомври, сметосъбирането 

се е извършвало веднъж седмично. Веднага след този месец обаче, е бил 

върнат стария график на два пъти месечно. Жителите се оплакват, че още на 

четвъртия – петия ден след събирането на отпадъците, контейнерите са 

препълнени отново, хората слагат чували с отпадъци до контейнерите, тъй 

като няма къде да ги изхвърлят, бездомните кучета ги разкъсват и 

боклуците се разнасят в цялото село. 



   Същата е и ситуацията в Мадара и оплакванията на хората и там са 

основателни.  При сметосъбиране и сметоизвозване два пъти месечно, 

боклуците, които се разнасят в селото, а и миризмите са непоносими. 

Особено през лятото, опасността, включително и от зарази е голяма. 

Туристите, които посещават Мадарският конник и резервата, преминават 

покрай купища разхвърляни боклуци по улиците. Аз лично съм правила 

снимки на преливащи от боклуци контейнери, които се намират точно на 

основната пътна артерия за Конника. 

    Такова е положението и в останалите села в общината, в които също 

сметосъбирането и сметоизвозването е два пъти месечно. 

     Кметът на Мадара е направил сметки,  от които е видно, че при 71 

контейнера, разположени в селото, цената на сметосъбиране и 

сметоизвозване на 1 контейнер е в размер на 23,17 лв. Той е направил 

сравнение с други общини, като там цената на сметосъбиране и 

сметоизвозване на 1 контейнер е както следва: в община Балчик – 6,52 лв.; 

в община Девня – 6,71 лв.; община Провадия -2,80 лв. За община Шумен – 

за град Шумен е 3,20 лв. на контейнер, за селата на общината е средно 15,73 

лв. на контейнер, а специално за село Мадара, тъй като поставените 

контейнери са 71 броя – 23,17 лв. Констатирал е и нарушение на ППЗОП, 

което е в следния смисъл: Съгласно методиката за определяне на цената на 

договор, сключван по реда на чл. 14 ал. 1 т. 5-7 от ЗОП, максималните нива 

на предвидената печалба могат да бъдат до 10%. В конкретно сключения 

договор тези нива са от 20 процента. Фирмата, която обслужва южните села 

е предвидила печалба от 27 процента. При офериране, което е в 

противоречие със законовите изисквания, би следвало, кандидатът да не 

бъде допускан до участие в обществената поръчка. Няма никакво значение, 

че са били единствени кандидати. В офертите, които са приети от 

възложителя е заложен и прекомерно голям процент „непредвидени 

разходи“. Това е една от причините за силно завишената цена, както и за 

недостатъчната честота на сметосъбирането и сметоизвозването в селата. 

Изпълнителят на обществената поръчка използва един работник по-малко, 

от броя на работниците,  заплатите и осигуровките, на които са калкулирани 

при представяне на офертата. Времето, което е необходимо за да бъде 

извършена тази услуга, специално за село Мадара е на половина по-малко 

от вписаното в офертата. Извозената смет като количество, при една 

машино-смяна може много лесно да бъде проверена от кантарните 

бележки, при приемането на отпадъка. Тогава може лесно да се установи, 



дали предложената цена от 174,76 лева на тон + 1 лв. на километър за 

извозване и 2 лв. за измиване на съдовете Е ПРЕКОМЕРНО ЗАВИШЕНА, 

спрямо реално извършваната услуга. Дали е налице неизпълнение на 

договора и ако такова е налице, достатъчно ли е то като основание за 

развалянето му. 

   С оглед на гореизложеното, отправям следните питания до кмета на 

общината: 

1. Защо е допуснато нарушение на ЗОП при сключване на договора за 

сметосъбиране и сметоизвозване от селата, в който е договорирана 20 

и съответно 27 процента печалба, вместо нормативно установената 

максимална стойност на печалбата от 10 процента? 

2. Контролира ли се изпълнението на договора за сметосъбиране и 

сметоизвозване от селата и кой осъществява контрола?  Колко пъти е 

контролирано изпълнението на договора след сключването му? Моля, 

да бъдат представени протоколите с констатациите на контролиращите 

органи от страна на възложителя – какви са техните констатации – 

налице ли е коректно изпълнение, или е налице неизпълнение на 

договора. Ако е налице неизпълнение, в какво се изразява то? 

Поканени ли са кметовете на населени места да присъстват при 

извършването на тази проверки, ако въобще са правени такива? 

3. Бихте ли предложили решение, с което сметосъбирането и 

сметоизвозването от селата да се извършва веднъж седмично за да 

имат хората в тези населени места среда за нормален живот? 

 

  

                                                          ИЗГОТВИЛ: 

       /Даниела Русева/ 


