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Р Е Ш Е Н И Е

№ 7 5 7

на Столичния общински съвет
от 08.11.2018 година
За изграждане на обекти от „Софийска вода” АД, съгласно чл.2.3 от
Анекс към Второ допълнително споразумение към Договора за концесия за
предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги на
територията на Столична община от 17.10.2008 г..
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. За възстановяване на дължимата престация за 2017г., съгласно
чл.2.3 от Анекс към Второ допълнително споразумение към Договора за
концесия за предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги на
територията на Столична община от 17.10.2008 г., чистата финансова полза
(печалба) в размер на 85 419,95 лв. (осемдесет и пет хиляди четиристотин и
деветнадесет лв. и деветдесет и пет стотинки) да се инвестира от
„Софийска вода” АД в проект „Изграждане на нови водопроводи в кв.5а в
с.Бусманци по улиците „Циклама”, „Бреговица” и „6-ти май”.
2. В случай, че проекта по т.1 не бъде реализиран през 2018 г. и
общата му стойност за 2018 г. и 2019 г. надхвърли дължимите за периода
до 2017 г. престации, „Софийска вода” АД следва да ползва и дължимите
престации за 2018 г., които ще бъдат определени до края на м. юни 2019 г.
3. Възлага на директора на дирекция „Обществени поръчки и
концесии” да представи настоящото Решение на „Софийска вода” АД и
КЕВР.
Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински
съвет, проведено на 08.11.2018 г., Протокол № 64, точка 4 от дневния ред,

по доклад № СОА18-ТД26-5704/3/30.10.2018г. и е подпечатано с
официалния печат на Столичния общински съвет.
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