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 5 7

на Столичния общински съвет
от 21.07.2022 година
За определяне на регистрирани одитори за извършване на одиторскн
контрол и заверка на годишните финансови отчети за 2022 година на
търговските дружества със 100% участие на Столична община в капитала.
На основание чл.146, чл.248 от Търговския закон, чл.37 от Закона за
счетоводството, чл.4, чл.6, ал.2 и ал.3 от Закона за независимия финансов
одит, чл.23, ал.1, т.6 и чл.25, ал.1, т.16 от Наредбата за реда за учредяване и
упражняване на правата на общината в публични предприятия и търговски
дружества с общинско участие в капитала, чл.20, ал.1, т.5 и т.21 и чл.21,
ал.1, т.7 и т.23 от Наредбата за общинските лечебни заведения

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. Определя регистрирани одитори за извършване на одиторски
контрол и заверка на финансовите отчети за 2022 г. на общинските
търговски дружества със 100% участие на Столична община в капитала,
съгласно приложения списък (Приложение № 1).
2. Задължава управителите, респ. изпълнителните директори на
общинските дружества по т.1. да сключат договори със съответните
регистрирани одитори, съобразно настоящото решение и действащата
нормативна уредба.
3. Освобождава Светослав Величков Тодоров от длъжност член на
Одитния комитет на „Топлофикация София“ ЕАД, считано от датата на
обявяване на настоящото решение и избира д-р Михаела Атанасова
Иванова за член на Одитния комитет на „Топлофикация София“ ЕАД.
4. Освобождава Ботьо Генчев Ботев от длъжност член на Одитния
комитет на „Център за градска мобилност“ ЕАД, считано от датата на
обявяване на настоящото решение и избира Николай Андреев за член на
Одитния комитет на „Център за градска мобилност“ ЕАД.
Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински
съвет, проведено на 21.07.2022 г., Протокол № 60, точка 21 от дневния ред,

по доклад № СОА22-ВК66-7785/13.07.2022 г. и е подпечатано с
официалния печат на Столичния общински съвет.
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