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О.fiiцhА РУСЕ 
Регисптрациоыеы ии~еkе n еата 

Об--Dі( - І/1S~D,?.2D23г 
ДО 

Г-И СтАнИvІИР СТАИЧЕВ 

ОБЩИИСКИ СЪВЕТИИК 

ДО 
Г-ЖА ЕЛЕОНОУА ИИКОЛОВА 
ОБЩИИСКИ СЪВЕТНИК 

Иа Ваш изх. № ОбС-70#1 

ЧРЕЗ 
Г-И ИВО ПАЗАрДЖИЕВ 
ПРЕДСЕДАТЕЛ И.А ОБЩИИСКИ СЪВЕТ - РУСЕ 

Относно:  3апитвине с вх. JVº06-01-18/23. 01.2023 г. 

УВАЖАЕМИ ГОСIIОДИН СТАНЧЕВ, 

УВАЖАЕМА ГОСIIОЖО НИКОЛОВА, 

_ ој о.( а®~г.з 

Във връзка с постьпило Ваше питане, вк. №06-01-18/23.01.2023 г., относно 

проведена обществена поръчка и избор на изпълнител с предмет: „Събиране на битови 

отпадъци на територията на 13 населени места, с.о. ДЗС, кварталите: „Средна кула", 

„Долапите" и ,,Образцов чифлик" на територията на Община Русе и транспортирането им 

до съоръжения/иf гта.падии за третиране на отпадъци, Ви давам отговори на поставените 

въпроси, както следва: 

По т. 1: Упражнявала ли е Община Русе правото си на контрол преди 

сключване на догс+вора относно съответствие на декларираните обстоятелства и 

реалните такива? 

Съгласно Зав:она за обществените поръчки (ЗОП) (чл. 112, ал. 2, т. 2) преди 

сключване на договор определеният изпълнител следва да представи документи по чл. 58, 
удостоверяващи ли:псата на основанията за отстраняване от процедурата, както и 
документи за съот ветствието с поставените критерии за подбор, включително за третите 
лица и подизпълнителите, ако има такива. 

Документите доказващи съответствието на избраният изпълнител с критериите за 
подбор са изчерпателно посочени в чл. 62 и 64 от ЗОП, като съгласно чл. 59, ал. 3 от ЗОП 
,, Възложителиме нчмат право да изискват от кандидатите или участниците други 
документи за дасазване на съответствие с поставените критерии за подбор, освен 
посочените в този закон. ". 

В тази връзка Ви уведомяваме, че Община Русе е извършила проверките, които са 
в правомощията й, преди сключване на договора в съответствие с изискванията на чл. 112 
от ЗОП и огранг:ченията на чл. 59, ал. 3 от ЗОП, като от избраният изпълнител са 
представени документи, както следва: 



Изискваче 

документ, с който се доказва 

съагветствието с изискването, 

съгласно ЗОП 

Представен документ 

от избраният 

изпълнител 
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Изпълнителят да не е осъден с влязла 

в сила присъда, за пресrьпление по 

чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 

192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 

253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321, 321а 

и чл. 352 - 353е ог Наказателния 

кодекс; 

Чл. 58, ал. 1, т. 1 от ЗОП - 
свидетелство за съдимост 

Издадени са 

електронни служебни 

свидетелства за 

съдимост. (по 

служебна проверка на 

Възложителя) 

Изпълнителят да не е осъден с влязла 

в сила присъда, за пресrьпление, 

аналогично на тези по т. 1, в друга 

държава членка или трета страна; 

При условията на чл. 67 от ЗОП - 
чрез представяне на единен 

европейски документ за 

обществени поръчки (ЕЕДОП) 

ЕЕДОП 

Изпълнителят да нима задължения за 

данъци и задължителни 

осигурителни вноски по смисъла на 

чл. 162, ал. 2, т. ] от Данъчно- 

осигурителния процесуален кодекс и 

лихвите по тях към държавата или 

към общината по седалището на 

възложителя и на кандидата или 

участника, или аналогични 

задължения съгласно 

законодателството на държавата, в 

която кандидатьт или участникът е 

установен, доказани с влязъл в сила 

акт на компетентен орган. 

Чл. 58, ал. 1, т. 2 от ЗОП - 
удостоверение от органите по 

приходите и удостоверение от 

общината по седалището на 

възложителя и на кандидата или 

участника; 

Извършени са 

справки за 

наличие/липса на 

задължения в базата 

данни на НАП и на 

Община Русеч(по 

служебна проверка на 

Възложителя) 

Предоставено е 

удостоверение от 

Община Нова Затора 

да не е налице негаваопоставеност в 

случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП 

При условията на чл. 67 от ЗОП - 
чрез представяне на единен 

европейски документ за 

обществени поръчки (ЕЕДОП) 

ЕЕДОП 

За изпълнителят да не е установено, 

че е представил документ с невярно 

съдържание, с който се доказва 

декларираната липса на основания за 

отстраняване или декларираното 

изпълнение на криrериите за подбор; 

При условията на чл. 67 от ЗОП - 
чрез представяне на единен 

европейски документ за 

обществени поръчки (ЕЕДОП) 

ЕЕДОП 

За изпълнителят да не е установено, 

че не е предоставил изискваща се 

информация, свързана с 

удостоверяване липсата на 

основания за отс•граняване или 

изпълнението на критериите за 

подбор; 

При условията на чл. 67 от ЗОП - 
чрез представяне на единен 

европейски документ за 

обществени поръчки (ЕЕДОП) 

ЕЕДОП 

За изпълнителят да не е установено с 

влязло в сила наказателно 

Чл. 58, ал. 1, т. 3 от ЗОП - 
удостоверение от органите на 

Издадени са 

удостоверения по чл. 



постановление, или съдебно 

решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, 
чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, 
чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 
и чл. 301 - 305 от Кодекса на труда 

или чл. 13, ал. 1 от Закона за 

трудовата миграция и трудовата 

мобилност или аналогични 

задължения, установени с акт на 

компетентен оргпн, съгласно 

законодателството на държавата, в 

която кандидаrьт или участникът е 

установен; 

да не е налице конфликт на 
интереси, който не може да бъде 

отстранен. 

Изпълнителят да притежава валиден 

регистрационен документ за 

извършване на дейностите по 

сметосъбиране и сметоизвозване на 

отпадъци или еквивалент, издаден по 

реда чл. 35, ал. 3 във връзка с чл. 78 
от Закона за управление на 

отпадъците (ЗУО) 

Избраният изпълнител да е изпълнил 

дейности с предмет и обем, 

идентични или сходни с тези на 

поръчката, за последните три години 

от датата на подаване на заявлението 

или на офертата. 

Избраният изпълнител да разполага с 

инструменти, съоръжения и 

техническо оборуцване, необходими 

за изпълнение на поръчката 

Изпълнителна атенция „Главна 

инспекция по труда"; 

При условията на чл. 67 от ЗОП - 
чрез представяне на единен 

европейски документ за 

обществени поръчки (ЕЕДОП) 

Съгласно чл. 112, ал. ,1 т. 4 от ЗОП 

— да извърши съответна 

регистрация, представи документ 

или изпълни друго изискване, 

което е необходимо за изпълнение 

на поръчката съгласно 

изискванията на нормативен или 

административен акт и е поставено 

от възложителя в условията на 

обявената поръчка. 

Съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП 

- списък на доставките или 

услугите, които са идентични или 

сходни с предмета на 

обществената поръчка, с 

посочване на стойностите, датите 

и получателите, заедно с 

документи, които доказват 

извършената доставка или услуга; 

Съгласно чл. 64, ал. 1, т. 9 от ЗОП 

- декларация за инструментите, 

съоръженията и техническото 

оборудване, които ще бъдат 

58, ал. 1, т. 3 от ЗОП 

от ИА „ГИТ" (по 

служебна проверка на 

Възложителя) 

ЕЕДОП 

Представени са 

Регистрационен 

документ № 10-РД- 

611-00 от 31.03.2014 
r., издаден от РИОСВ 

— Русе, включително 

с последващите 

решения за 

изменение и 

допълване; 

Регистрационен 

документ 13-РД- 

00000155-17 от 

07.06.2022 г., издаден 

от РИОСВ Стара 

Загора 

Представени са 

списъци, както и 

референция за добро 

изпълнение от 

Община Нова Загора, 

Удостоверения за 

добро изпълнение от 

Община Нови Пазар. 

Община Лясковец. 

Представени са два 

броя декларации. 



използвани за изпълнение на 

поръчката 

Избраният изпълнител да притежава Съгласно чл. 64, ал. 1, т. 10 от ЗОП Представени са 2 бр. 

въведена система по международен - сертификати, издадени от сертификати. 

стандарт EN ISO 9001:2015 - система акредитирани лица, за контрол на 

за управление на качеството (или качеството, удостоверяващи 

еквивалент). съответствието на стоките със 

съответните спецификации или 
стандарти. 

Избраният изпълнител да притежава Съгласно чл. 64, ал. 1, т. 10 от ЗОП Представени са 2 бр. 

въведена система по международен - сертификати, издадени от сертификати. 

стандарт EN ISO 14001:2015 - акредитирани лица, за контрол на 

система за управление на околната качеството, удостоверяващи 

среда(или еквивалент). съответствието на стоките със 

съответните спецификации или 
стандарти. 

Предвид посоченото по-горе община Русе е изпълнила всички свои задължения за 
извършване на нормативно установените проверки преди сключване на договор с 
избраният изпълнител. Декларираните от избрания изпълнителя съответствия с 

поставените изисквания са доказани по надлежния ред, съгласно Документацията за 
участие в процедурата. 

По т. 2: Декларираната техника и индивидуализация на същата? 

За доказване на наличието на специализирана техника за събиране и транспортиране 
на битови отпадъци за изпълнение на поръчката, Изпълнителят е предоставил декларация 
за инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат използвани 
при изпълнението на дейността. 

Със Заповед №РД-01-201/19.01.2023 г. на Кмета на Община Русе е назначена 
комисия, която на 19.01.2023 г. извърши проверка за наличносгга и съответствието на 
специализирана техника по вид и брой използвана за дейността по събиране и 
транспортиране на битови отпадъци. За проверката е съставен протокол с налравените 
констатации, а именно че използваната текника не съответства с декларираната такава при 
сключването на договора. В тази връзка са дадени предписания на Изпълнителя в срок да 
представи писмеfiа информация за замяната на декларираната техника от Раздел IV : 
„Критерии за подбор" от ЕЕДОП на участие с използваната такава за извършване на 
дейността към мо~zента. 

В дадсния срок, Изпълнителят е уведомил писмено за замяната на 
специализираната техника, с която изпълиява дейносrга по събиране и транспортиране на 
битови отпадъци в изпълнение на чл. 15 (9) от Договор №ЗОП-1/09.01.2023 г. 
„Изпълнителят е длъжен да изпълнява услугите посредством предложената 
специализирана твхника. 3амяната на техника се допуска само след съгласие на 
ВЪ3ЛОЖИТЕЛЯ и приусловие, че новата техника е същата или с по-висока евро норма ". 
За използваната техника са предоставени и свидетелства за регистрацията им, доказващи 
че евро нормата им отговаря на изискванията. Към момента всички използвани 
специализирани с:иетосъбиращи автомобили притежават екологичен стандарт Евро 5. 



По т. 3: Обявеният график за дейността ? 

Дейносrга по сметосъбиране и сметоизвозване на територията на населените места 

се извършва ежедневно по утвърден график за работа на дружеството, с което Община 

Русе има сключен договор и в съответствие с Заповед № РД-01-3570/31.10.2022 г. на Кмета 

на Община Русе за границите на сметоизвозване за 2023 г. Честотата на обслужване 

според горепосочензта заповед е един път седмично за съдове за битови отпадъци тип 

„бобър" /1,1 мз/ и iиастмасова кофа /0,120 мз/. 

По т. 4: Поискан:алнг е подмяна на част от епециализирана техника и ако е допусната 

такава, сьобразе Еiи .ли са изискванията за сертификат EURO 5? 

Както е посочено в отговора по т.2, след дадено предписание от Община Русе, 

Изпълнителят е извършил подмяна на декларираната с използва.ната към момента 

специализирана техника, като същата отговаря на изискванията за евро норма 5. 

По т. 5: Извършена ли е проверка за наличие на GPS на декларираните и ползвани 

коли ? 

В изпълиение на чл. 15 (9) от договора, Изпълнителят е доставил и изградил GPS 
системата, чрез която ежедневно се еледи изпълнението на дейносгга на всички 

сметосъбиращи автомобили. Контролът се осъществява от упълномощено със заповед на 

Кмета лице. 

По т. б и т. 7: „Вярна ли е информацията, че фирмата на г-н Красимир Атанасов е 

била обслужвана юридически от г-н Пенчо Милков?" и ,,Вярна ли е информацията, 

че г-жа Магдалина Илиева е била на работа във фирмата на г-н Красимир 

Атанасов?" 

Исканата от Вас информация касае лични данни за лицата, поради което считам, че следва 

да уточните какъв е общественият интерес, който налага публичното й оповестяване. В 

тази връзка Ви информирам, че Възложител на обществената поръчка, предмет на 

питането, е г-н Димитьр Иедев. Също така насочваме вниманието Ви, че данните за 

сключените от кмета и неговите заместници договори с лица, които извършват дейности 

в области, свързани с вземаните от тях решения и правомощията/задълженията им по 

служба, както и данни за свързани лица, към дейносrга на които кмеrьт и заместниците 

му имат частен интерес, са част от Декларациите им за имущество и интереси по чл. 35, 
ал. 1, т. 2 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно 

придобитото имущество, които на основание чл. 35 , ал. 2 от същия закон се подават до 

Общинския съвет. 

По т. 8: Защитен ли е общественият интерес при избора на изпълнител за дейност, 

която обслужва всички жители на малките населени места в Община Русе ? 

Договорът е сключен след провежда.не на обществена поръчка по реда на ЗОП. 

Вида на процедурата е- открита процедура, в съответствие с изискванията на чл. 20 от 
ЗОП и предвид прогнозната й стойност. Посоченият вид процедура дава възможност за 
участие на неогр~:ничен кръг стопанеки субекти при спазване на принципа на свободна 
конкуренция. Изпълнителят е избран с Решение на Възложителя, което е обжалвано по 
надлежния ред пред Комисията на защита на конкуренцията (КЗК) от двама от 



участниците в процедурата. Със свое решение КЗК върна решението на Община Русе за 

преразглеждане. Уешението на КЗК беше абжалвано от Община Русе пред Върховния 

административен съд, който отмени решението на КЗК и потвърди решението на 

Възложителя като правилно и законосъобразно. В тази връзка считам, че с извършените 

действия при условия на свободна конкуренция и с решение потвърдено от Върховният 

административен съд, Община се е паzожила дължимите усилия за защита на 

обществения интерес. 

Към настоящият момент дейността се изпълнява в съответствие с изискванията на 

сключения договор, а изпълнението на задълженията на изпълнителя се следи 

непрекъснато от служители н. Община Русе, като при констатиране на отклонения се 

дават предписания за тяхн.~ о отстраняване. При необходимост и при наличие на 

условията за това н~- ;; . ителя ще бъдат налагани и предвидените в договора 

неустоf,ки 

ПЕйЧО МИЛКО 
Кмет на Община Р 


