СТОЛИЧНА ОБЩИНА

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
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Р Е Ш Е Н И Е

№ 2 5 0

на Столичния общински съвет
от 18.04.2019 година
За даване на съгласие „Топлофикация София” ЕАД да учреди
банкова гаранция в полза на Столична община, съгласно договор № РД-56611/15.06.2011 г., сключен със Столична община.
На основание чл.21, ал.1, т.8, т.23 и ал.2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл.11, ал.1, т.15 и т.20 от
Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на
правата на собственост на общината в търговските дружества

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 „Топлофикация София” ЕАД, в изпълнение на
договор № РД-56-611 от 15.06.2011 г., сключен със Столична община, да
учреди в полза на Столична община безусловна и неотменима банкова
гаранция на стойност от 300 000 (триста хиляди) лева, със срок на
валидност 12 (дванадесет) месеца от датата на издаването й.
2. Одобрява предложения проект на договор за издаване на банкова
гаранция (Приложение № 1).
3. Одобрява проект на договор за финансово обезпечение с
предоставяне на залог в размер на 315 790 лв. (Приложение № 2), като
неразделна част от договора за издаване на банкова гаранция.
4. Възлага на изпълнителния директор на „Топлофикация София”
ЕАД да сключи договорите по т.2 и т.3 от настоящото решение и да
представи в Столична община оригинал на издадената банкова гаранция, в
срок до 7 (седем) дни от датата на издаването й, но не по-късно от
30.05.2019 г.
Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински
съвет, проведено на 18.04.2019 г., Протокол № 75, точка 63 от дневния

ред, по доклад № СОА19-ТД26-1953/7/16.04.2019 г. и е подпечатано с
официалния печат на Столичния общински съвет.
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