
АНЕКС № 1
към ДОГОВОР № ./ /.?..&.'.2018 г. за „Извършване на аварийни

ремонти свързани с поддръжка на канализационни мрежи и съоръжения към 
тях, експлоатирани от „Софийска вода” АД, както н изграждане на нови 

сградни канализационни отклонения”(СКО)

Днес .^?:..f?ff:..2018 година в гр. София между:
„СОФИЙСКА ВОДА“ АД, per. в Търговския регистър към Агенцията по 
вписванията с ЕИК 130175000, представлявано от Фредерик Лоран Фарош в 
качеството му на Изпълнителен директор, наричано за краткост в този 
договор Възложител,
и

ОБЕДИНЕНИЕ „КАНАЛИ СОФИЯ 2017“, per. в Търговския регистър към 
Агенцията по вписванията с ЕИК представлявано от
Стефан Георгиев Гелов, наричано за краткост в този договор Изпълнител,

наричани по-долу за краткост СТРАНИТЕ,

Като взеха предвид, че:

(1) Лукойл България преустановява публикациите на котировки на битум в 
официалната си справка;
(2) Посоченото обстоятелство не е могло да бъде предвидено от възложителя при 
полагане на дължимата от него грижа, но води до необходимост от изменение на 
договора, което не води до промяна на предмета му,

На основание чл.11б, ал.1, т.З от ЗОП се споразумяха с настоящия анекс за 
следното:

Чл.1. В Раздел Б: „Цени и данни“ от Договора се правят следните промени:

ш. 1.8.1. Цените на позиции 7.5 +7.8 от Ценовата таблица от Раздел Б „Цени и 
данни” се индексират ежегодно със следния коефициент: К = 1 + 0.25 * 
Процентната промяна в цената на битума (според уеб сайта на Полисан АД), 
считано от последната индексация (годишна или междинна) + 0.25 * Процентната 
промяна в цената на дизела (според официалната справка на Лукойл Бургас) 
считано от последната индексация (годишна или междинна).
се изменя на:
1.8.1 „Цените на позиции 7.5 -̂ -7.8 от Ценовата таблица от Раздел Б „Цени и данни” 

се индексират ежегодно със следния коефициент: К = 1 + 0.25 * Процентната 
промяна в цената на битума (според уеб сайта на Полисан АД), считано от 
последната индексация (годишна или междинна) + 0.25 * Процентната 
промяна в цената на дизел Б6 (според уеб сайт на Софийска стокова борса) 
считано от последната индексация (годишна или междинна).

т. 1.8.2. При промяна (нарастване или намаление) на цената на битума или 
дизела с повече от 8% (осем процента), считано от началото на договора или 
последната индексация, се прави междинна индексация, като се прилага описания 
подход за годишна индексация.
се изменя на:
1.8.2 При промяна (нарастване или намаление) на цената на дизел Бб с повече от 

4% (четири процента), считано от началото на договора или последната 
индексация (годишна или междинна), се прави междинна индексация, като 
се прилага описания за съответните позиции подход за годишна индексация. 
При промяна (нарастване или намаление) на цената на битум с повече от 8% 
(осем процента), считано от началото на договора или последната индексация 
(годишна или междинна), се прави междинна индексация, като се прилага 
описания за съответните позиции подход за годишна индексация.
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т. 1.8.3. За проследяване на процентните промени в цените на дизел се използват 
котировките от официалната справка на Лукойл Бургас към първия работен ден 
на всеки месец.
се изменя на:
1.8.3. За проследяване на процентните промени в цените на дизел Б6 се използват 

базови борсови цени от уеб сайт на Софийска стокова борса, валидни към 
първия работен ден на всеки месец.

Чд. 2. Всички останали условия на Договор № г. остават
непроменени.

Настоящият анекс се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за 
всяка от страните.

ОБЕДИНЕНИЕ „КАНАЛИ СОФИЯ 2017“
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