СТОЛИЧНА ОБЩИНА

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
1000 София, ул. Московска № 33, Тел. 02/93 77 591, https://council.sofia.bg

Р Е Ш Е Н И Е

№ 4 9 9

на Столичния общински съвет
от 07.07.2022 година
За изпълнението на Решение № 560 на Столичния общински съвет от
25.07.2019 г. за избор на независим международен консултант и външен
инвеститор на „Топлофикация София“ ЕАД.
На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23, във вр. с ал.2 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, чл.221, т.11 във вр. с
чл.219, ал.2 от Търговския закон и чл.23, ал.1, т.22 от Наредбата за реда за
учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и
търговски дружества с общинско участие в капитала

С Т О Л И Ч Н И Я Т

О Б Щ И Н С К И

С Ъ В Е Т

РЕШИ:
1. Възлага на Управителния съвет на „Топлофикация София“ ЕАД да
предприеме необходимите действия за изготвяне на съответната
документация за провеждане на процедура за избор на изпълнител и
възлагане на смесена обществена поръчка за строителство на енергийни
мощности и предоставяне на консултантски и административнотехнически услуги от страна на външен инвеститор, във връзка с
представения доклад от „Топлофикация София“ ЕАД, като обяви
процедурата в срок до 2 /два/ месеца при следните условия:
- Столична община да запази 100% от собствеността си в
„Топлофикация София“ ЕАД;
- да не се предвижда участие на Столична община във
финансирането на предвидената смесена обществена поръчка;
- да не се предвижда даването на гаранции от страна на Столична
община за осигуряване на финансирането за реализиране на обществената
поръчка;
- да се постави изискване инвеститорът-мениджър да има опит в
изграждането и управлението на енергийни мощности;

- максимален срок на договора за смесената обществена поръчка да
бъде 35 (тридесет и пет) години.
2. Междинните резултати от изпълнението на настоящото решение
да бъдат докладвани периодично на 3 месеца на Работната група,
създадена със Заповед № СОА21-РД91-413/19.11.2021 година на кмета на
Столична община.
Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински
съвет, проведено на 07.07.2022 г., Протокол № 59, точка 24 от дневния ред,
по доклад № СОА22-ВК66-7056/28.06.2022 г. и е подпечатано с
официалния печат на Столичния общински съвет.
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