„ЦЕНТЪР ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ” ЕООД
5250 гр. Свищов, ул. Хемус № 41, ет.2, ЕИК : 204704655, тел. : 0882454675

ЦЕНОРАЗПИС
НА УСЛУГИТЕ ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ
„ЦЕНТЪР ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ“ ЕООД - СВИЩОВ
1) Предаване на строителни, биоразградими отпадъци и зелена маса на площадка за съхранение:











17 01 01 Бетон – 7,00 лв./тон
17 01 02 Тухли – 8,50 лв./тон
17 01 03 Керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия – 10,00 лв./тон
17 01 07 Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия – 15,00 лв./тон
17 03 02 Асфалтови смеси – 15,00 лв./тон
17 05 04 Почва и камъни – 20,00 лв./тон*
17 09 04 Смесени отпадъци от строителство и събаряне – 25,00 лв./тон*
02 01 03 Отпадъци от растителни тъкани – 35,00 лв./тон*
12 01 07 Отпадъци от горското стопанство – 30,00 лв./тон*
20 02 01 Биоразградими отпадъци – 40,00 лв./тон*

а) Цените са без ДДС. При събирането и оползотворяването на строителни отпадъци се прилага
обратно начисляване на ДДС, съгласно чл. 163а от ЗДДС.
б) При извозването и третирането на зелена маса и биоразградими отпадъци се начислява ДДС.*
2) Предоставяне на контейнери за строителни, биоразградими отпадъци и зелена маса под наем:
a)




b)





Контейнер 4 м3 за моментално натоварване (до 1 час)
80-100 лв. за сортирани строителни отпадъци (17 01 01, 17 01 02 и 17 01 03)
120-140 лв. за смесени строителни отпадъци (17 01 07 и 17 03 02)
150-180 лв. за строителни отпадъци, примесени със земна маса и камъни (17 05 04 и 17 09 04)
200-230 лв. за растителни, горски и биоразградими отпадъци (02 01 03, 12 01 07 и 20 02 01)
Контейнер 4 м3 за срок до 7 (седем) дни
100-120 лв. за сортирани строителни отпадъци (17 01 01, 17 01 02 и 17 01 03)
140-160 лв. за смесени строителни отпадъци (17 01 07 и 17 03 02)
170-200 лв. за строителни отпадъци, примесени със земна маса и камъни (17 05 04 и 17 09 04)
220-250 лв. за растителни, горски и биоразградими отпадъци (02 01 03, 12 01 07 и 20 02 01)

а) Цените са без ДДС и зависят от това колко е пълен контейнерът и от теглото на отпадъка. В
цената е включено транспортирането, временното съхранение и оползотворяване на отпадъците.
б) За престой, по-голям от седем дни, се доплаща по 5 лева за всеки следващ започнат ден.
Максималният период, за който се отпускат контейнери, е четиринадесет дни.
в) Предоставянето на контейнери за строителни отпадъци и последващото им събиране извън
границите на град Свищов се заплаща допълнително по 0,50 лв./км. за всеки извършен курс.
г) Събирането, извозването и оползотворяването на до 500 кг. разделно събрани строителни и
биоразградими отпадъци за физически лица, жители на община Свищов, е безплатно.
д) Контейнерите за отпадъци се пълнят до горния ръб. В противен случай контейнерът се води
претоварен и нашите служители понасят санкции от органите на реда. Молим всички настоящи и
бъдещи клиенти да се съобразят с това изискване.
е) Всички увреждания по контейнерите, от момента на тяхното разтоварване на указаното
място до момента на натоварването им, са за сметка на клиента.
3) Продажба на фракция и компост (без ДДС):




Едра фракция (20-60 мм.) – 9,00 лв./тон
Дребна фракция (0-20 мм.) – 10,00 лв./тон
Компост – 50,00 лв./тон

