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

№ 5 0 3

на Столичния общински съвет
от 07.07.2022 година
За даване на съгласие на „Пазари Изток“ ЕАД за разходване на
собствени средства и/или паричен заем за финансиране на СМР по проект
Изграждане на многоетажен паркинг на територията на пазар „Ситняково“.
На основание чл.23, ал.1, т.21 и т.22 от Наредбата за реда за
учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и
търговски дружества с общинско участие в капитала, чл.221, т.11, във вр. с
чл.219, ал.2 от Търговския закон и чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация

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. Дава съгласие „Пазари Изток“ ЕАД да разходва собствени
средства и/или паричен заем в размер до 6 600 000 (шест милиона и
шестстотин хиляди) лева, без ДДС, за осъществяване на СМР дейности,
осъществяване на авторски и строителен надзор по време на
строителството, изготвянето на комплексен доклад съгласно чл.142, ал.6,
т.2 от Закона за устройство на територията и други разходи за
изграждането на обект „Надземен етажен паркинг в част от поземлен имот
с идентификатор 68134.703.1274, съставляващ УПИ III, кв.1, местност „Гео
Милев“ и „Гео Милев-Подуене-Редута“, Район „Слатина“, гр.София и
въвеждането му в експлоатация, в съответствие с разработения
инвестиционен проект и прогнозната стойност, посочена в количественостойностната сметка.
2. Възлага на Съвета на директорите на „Пазари Изток” ЕАД, след
преценка на необходимостта от ползване на кредит за реализиране на
дейностите по т.1 от настоящото решение, да внесе доклад до Столичен
общински съвет с точния размер на кредита, условията за кредитиране,
предложение за финансиране за кредит и бизнес план.

3. Разходването на средствата по т.1 да се извърши при спазване
изискванията на Закона за обществените поръчки.
Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински
съвет, проведено на 07.07.2022 г., Протокол № 59, точка 28 от дневния ред,
по доклад № СОА22-ТД26-8215/1/20.06.2022 г. и е подпечатано с
официалния печат на Столичния общински съвет.
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