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Р Е Ш Е Н И Е

№ 4 5

на Столичния общински съвет
от 06.02.2020 година
За даване на съгласие за учредяване от страна на „Топлофикация
София” ЕАД на гаранционни обезпечения в полза на трети лица, във
връзка с прилагане на нормативната уредба за участие на пазара на
електрическа енергия, организирания борсов пазар на природен газ и
банкова гаранция в полза на 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
Наредба за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на
правата на собственост на общината в търговските дружества и чл.21, ал.1,
т.18 от Устава на „Топлофикация София” ЕАД

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 за учредяване на гаранционни обезпечения от
„Топлофикация София” ЕАД, в необходимите срокове, размери и условия,
в полза на контрагенти по договорите на дружеството, във връзка с участие
на пазара за електрическа енергия, Закона за енергетиката и Правилата за
търговия с електрическа енергия, в общ размер на гаранциите по всички
договори до 1 500 000 лв. (един милион и петстотин хиляди) лева.
2. Дава съгласие за учредяване на гаранционни обезпечения от
„Топлофикация София” ЕАД, в необходимите срокове, размери и условия,
в полза на контрагенти по договорите на дружеството, във връзка с участие
на пазара на природен газ, доставка на природен газ от свободен пазар,
Закона за енергетиката и Правилата за търговия с природен газ, в общ
размер на гаранциите по всички договори до 14 000 000 лв. (четиринадесет
милиона) лева.
3. Изпълнителният директор на „Топлофикация София” ЕАД да
сключва всеки един от договорите, респективно допълнителните

споразумения, по т.1 и т.2 от настоящото решение, след съгласие на
Управителния съвет и одобрение на Надзорния съвет на „Топлофикация
София” ЕАД, при спазване на законовите и административно регулаторните изисквания и осигуряване на оптимална защита на
интересите на дружеството.
4. Дава съгласие, в изпълнение на договор № РД-56-611/15.06.2011
г., сключен със Столична община, „Топлофикация София” ЕАД да учреди
в полза на Столична община безусловна и неотменима банкова гаранция в
размер на 300 000 лв. (триста хиляди) лева, със срок на валидност до
03.05.2021 година.
Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински
съвет, проведено на 06.02.2020 г., Протокол № 8, точка 9 от дневния ред,
по доклад № СОА19-ТД26-9716/5/30.01.2020 г. и

е

подпечатано

официалния печат на Столичния общински съвет.
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