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Р Е Ш Е Н И Е

№ 7 5 6

на Столичния общински съвет
от 08.11.2018 година
За изграждане на проекти от „Софийска вода” АД, финансирани чрез
Допълнителните средства, съгласно Трето допълнително споразумение от
23.03.2018 година към Договора за концесия за предоставяне на
водоснабдителни и канализационни услуги на територията на Столична
община.
На основание чл.198б, т.2 от Закон за водите, във връзка с §10, ал.2
от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и
допълнение на Закона за водите /ДВ бр. 103 от 2013г./ и чл.21, ал.1 т.8 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. С осигурените от „Софийска вода” АД допълнителни средства
съгласно Трето допълнително споразумение от 23.03.2018 г. към Договора
за концесия за предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги
на територията на Столична община в размер на 1,5 млн.лв. годишно,
отделно от нивата на инвестициите за срока на концесията, дружеството да
изгради:
- За 2019 г. обект „Изграждане на канализация и подмяна на
съществуващ водопровод по улиците, попадащи във водосбора на Главен
колектор IV, между ул. „Деян Попов“ и ул. “Хан Аспарух“,
кв.„Горубляне“, Район „Младост“, по ул. „Боте Бърборков“ от ул. „Деян
Попов“ до ул. “Лазар Плачков“, ул. „Лазар Плачков“ от ул. „Хан Аспарух“
до ул. „Петър Дипларов“, ул.“Ален мак“ и 6 броя тупици“, Разрешение за
строеж № Б-49 от 16.04.2018г., с обща прогнозна стойност около 1 400 000
лв.(без ДДС);
- За 2020 г. обект „Изграждане на инженерната инфраструктура на
ВиК мрежата на кв.„Суходол“, Район „Овча купел“, подобект:
„Канализационни клонове 43, 44, 37, 38, 36, 24, 23, 21, 14, 16, 20, 18 ,19,

12“, Разрешение за строеж № Б-2/24.01.2018г.“, с обща прогнозна стойност
около 1 500 000 лв.(без ДДС).
2. Одобрената проектна и ценова документация и Разрешение за
строеж, необходими за започването на строителните работи на проектите
по т.1, да се изпратят от дирекция „Инженерна инфраструктура” на
„Софийска вода” АД за изчисляване на прогнозните разходи и очакваната
продължителност за изпълнението на всеки проект и процедиране
съгласно изискванията на ТДС.
3. Възлага на директора на дирекция „Обществени поръчки и
концесии” да предостави настоящото Решение на Комисия за енергийно и
водно регулиране и на „Софийска вода” АД.
Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински
съвет, проведено на 08.11.2018 г., Протокол № 64, точка 3 от дневния ред,
по доклад № СОА18-ТД26-13000/1/26.10.2018 г. и е подпечатано с
официалния печат на Столичния общински съвет.
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