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ДО: Здравко Димитров, кмет на град Пловдив 
ЧРЕЗ: Председателя на Общински съвет -  Пловдив

ОТ: Добромира Костова и Владимир Славенски - Общински съветници от ППГОС "Демократична България - 

Обединение"

ОТНОСНО: Почистване коритото на река Марица

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: На основание на чл. 17, т. 5 , чл. 80, ал. 1 и ал. 2 , от Правилника за организация и 

дейностите на Пловдивски Общински съвет и чл. 33 , ал. 1, т. 4  от ЗМСМА.

Уважаеми господин Кмет,

На 16 април миналата година бе публикувана обществена поръчка за неотложни дейности по 
почистване коритото на река Марица. В описанието на поръчката се твърдеше, че причината да се избере 
директното възлагане на конкретни фирми, без да се провежда стандартната процедура е именно 
„неотложността". Бе посочено, че „следва да бъдат предприети незабавни действия по почистване на 
коритото на река „Марица" в границите на гр.Пловдив, с оглед предотвратяването на опасността от 
наводнение в границите на населеното място и съществуващия висок риск за населението.", а също така и 

за да се „гарантира недопускане на трансгранична екологична катастрофа." Поръчката 5е прекратена през 
месец май миналата година след осъществения контрол от страна на АОП и становището на агенцията, че 
не може да се използва директно възлагане, а е нужна конкурентна процедура.

Още тогава от страна на Община Пловдив бе дадено обещание, че ще се подготви и проведе открита 
процедура по ЗОП, за да се уреди почистването на реката.

17 месеца след обещанието направихте втори неуспешен опит да заобиколите закона и неговото 
изискване за открита състезателна процедура, като дори си позволихте тайно от пловдивчани да обявите 
частично бедствено положение. Агенцията по обществени поръчки отново Ви каза, че след като сте 
бездействал, отговорността е Ваша и не може да се позовавате на непредвидими събития, съответно 
процедурата по избор на изпълнител не може да бъде избраното за втори път от Вас директно възлагане. 
Незаконосъобразната поръчка е прекратена.

Така, след като почти две години отбягвате законовата процедура за почистване коритото на река 
Марица, състоянието му драстично се влошава.

Същевременно поръчката за обследване коритото и проектиране на почистването от месец юли 
стои без движение с неотворени ценови оферти въпреки наличието на 6 оферти от участници.

В тази връзка отправяме към Вас следното питане:

1 . На какъв етап е обещаното веднъж преди близо две години и втори път обещано миналия месец 
обявяване на открита процедура по ЗОП с предмет почистване коритото на река Марица?

2 . Ако не се подготвя такава процедура, какъв друг механизъм предвиждате за предотвратяване 
на наводнения в границите на град Пловдив и настъпване на истинско бедствено положение?

3 . Кога ще бъдат отворени ценовите предложения по подадените б оферти за обследване 
коритото на река Марица и проектиране?



Очакваме отговор на въпросите в законов срок и в писмена форма. 

С уважение: Добромира Костова Владимир Спавенски


