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АНЕКС № 2

пране на отпадъци

към ДОГОВОР № 8738 от 13.10.2020 г. (ПТО20-ДГ56-116/13.10.2020-
Регистрационен индекс на ОП СПТО)

за Предаване с цел обезвреждане чрез депониране (без транспортиране) 
на следните неопасни отпадъци: код 20 03 06, отпадъци от почистване 
на канализационни системи; код 19 08 01, отпадъци от решетки и сита; 

код 19 08 02, отпадъци от пясъкоуловители

Днес.2.5.02— 2021 г. между:

"Софийска вода" АД, регистрирано в Търговския регистър при Агенцията по 
вписванията с ЕИК 130175000, представлявано от Васил Тренев в качеството му на 
Изпълнителен директор, наричано за краткост в този договор Възложител,

и
Общинско предприятие „Столично предприятие за третиране на отпадъци", 

регистрирано в регистър БУЛСТАТ при Агенция по вписванията с БУЛСТАТ: 0006963272342, 
със седалище и адрес на управление: Столична община, р-н Кремиковци, с. Яна, местност 
Садината, представлявано от Стефан Ботев, в качеството му на Директор, наричано за краткост 
в този договор Изпълнител.

наричани по-долу за краткост СТРАНИТЕ,
Като взеха предвид, че:
Съгласно чл. 20, ал. 1, т. 1, б.“и“) от Наредба № 7/19.12.2013г. за реда и начина за 

изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при 
депониране на отпадъци (ДВ, бр. 26/22.03.2020), размерът на отчисленията по чл. 64 от Закона 
за управление на отпадъците за 2021 г., за всеки тон депониран отпадък е определен на 82 
лева на тон.

На основание чл.116, ал.1, т.1 от ЗОП и във връзка с чл.3.5 от Договор 8738/13.10.2020 
г. страните се споразумяха с настоящия анекс за следното:

Чл 1. Общата цена за депониране на един тон отпадъци се променя на 101,16 лв./тон, 
като се формира от следните компоненти:

4,04 лв./тон - отчисления съгласно чл. 60 от ЗУО;
82 лв./тон - отчисления съгласно чл. 64 от ЗУО;
15,12 лв./тон - цена за депониране съгласно Наредба за определяне и администриране на 

местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община.
Чл.2. Цената по Чл. 1 от настоящият Анекс влиза в сила от 01.01.2021 (Първи януари две 

хиляди двадесет и първа) година.
Чл.З. Всички останали условия на Договор № 8738/13.10.2020г. (ПТО20-ДГ56- 

116/13.10.2020-Регистрационен индекс на ОП СПТО) остават непроменени.
Настоящият анекс се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка 

една от страните.
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Стефан Ботев 
ДИРЕКТОР 
ОП СПТО 
ИЗПЪЛНИТЕЛ

ВасилХренев 
Изпълнителен директор 
„Софийска вода“ АД
ВЪЗЛОЖИТЕЛ


