
ЧРЕ3 ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РУСЕ 

Г-Н ИВО ПАЗАРДЖИЕВ 

ДО КМЕТА НА ОБЩИНА РУСЕ 

Г-Н ПЕНЧО МИl1КОВ 

ПИТАНЕ 

ОТ ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ СДС И КОААИЦИЯ 

ЕАЕОНОРА НИКОАОВА 

СТАНИМИР СТАНЧЕВ 

ОТНОСНО: Проведена обществена поръчка и избор на изпълнител с 
предмет: "Събиране на битови отпадъци на територията на 13 населени 
месга,с.о. ДЗС, кварталите: "Средна кула","Долапите", и Образцов чифлик" 
на територията на Община Русе и транспортирането им до 
сьоръжения/инсталации за третиране на отпадъци 

УВАЖАЕМИ Г-Н МИАКОВ, 

При проведена обществена поръчка с посочения по-горе предмет, за 
изпълнител е избрано ДЗЗД " РНСАЙАННГ ЕНД УЕЙСТ КААЕКцIЪН" сьс 
съдружници "Сорико" ООД и дектра Строй" ЕООД, с търговски адрес-град 
Русе, бул. "Цар Освободител" № 108, вх. В, ет.1, с управител Красхмхр 
Атанасов. 

Съгласно подписаният договор, изпълнителят е следвало в десетдневен срок 
да достави и разположи за своя сметка необходимите сьдове за сьбиране на 
отпадъци и да започне дейнос-гiа, считано от 09.01.2023 г. 

Съобразно техническата спецификация, зад,ядена от Общината, сьбирането 
на отпадъци следва да се извършва с камиони сьс сертификат EURO 5 или 



по-висок такъв, като специализираната техниката следва да е декларирана 

и индивидуализирана с модел и регистрационни номера на колите. 

Съобразно клауза от договора, в 10 дневен срок изпълнителят е следвало да 

достави, изгра,ди и поддържа GPS система за контрол на всички 

сметосъбирацци автомобили, използвани от него за предоставяне на 

услугата. 

По повод на получени многобройни сигнали от граждани на населените 

места за непочистени съдове, за пропуснати цели улици и райони, за влизане 

в населените места в почивните дни, ние настояваме да получим 

информация относно: 

-Упражнила ли е Община Русе правото си на контрол преди сключване на 

договора относно съответствие на декларираните обстоятелства и реалните 

такива; 

- Декларираната техника и индивидуализация на сьщата; 

- Обявеният график за дейността; 

-Поискана ли е подмяна на част от специализираната техника и ако е 

допусната такава, съобразени ли са изискванията за сертификат EURO 5; 

-Извършена ли е проверка за наличие на GPS на декларираните и ползвани 

коли. 

-Вярна ли е информацията, че фирмата на г- н Красимир Атанасов е била 

обслужвана юридически от г-н Пенчо Милков; 

-Вярна ли е информацията, че г-жа Магдалена Илиева е била на работа във 

фирма на г-н Красимир Атанасов; 

Заіцитен ли е общественият интерес при избора на изпълнител за дейност, 

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

Желаем да получим отговор както писмено, така и устно-на сесия. 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ: 1. ~ 

/ Елеонора Николова/ 
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2. 


