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Р Е Ш Е Н И Е

№ 3 0 3

на Столичния общински съвет
от 09.07.2020 година
За даване на съгласие „Топлофикация София“ ЕАД да сключи
Договор за банков кредит за оборотни средства, с цел възстановяване/
прихващане на суми по изравнителни сметки на клиенти, вследствие на
нормативни промени и учредяване на обезпечения.
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.18 от
Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на
правата на собственост на общината в търговските дружества и чл.21, ал.1,
т.14 и 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 разрешение на „Топлофикация София” ЕАД, ЕИК 831609046,
да сключи с „Българска банка за развитие“ АД, ЕИК 121856059, договор за
банков кредит, в размер на 40 000 000 лв. (четиридесет милиона лева), с
цел възстановяване/прихващане на суми по изравнителни сметки на
клиенти на „Топлофикация София” ЕАД при условия на кредита,
предвидени в проект на договор за банков кредит, утвърден с т.2 от
настоящото решение.
2. Утвърждава проект на договор за банков кредит, ведно с
приложения от 1 до 4, неразделна част от същия: погасителен план;
договор за особен залог на вземания по договори за продажба на ел.
енергия; договор за особен залог по сметки в търговски банки в страната;
договор за финансово обезпечение с предоставяне на залог (Приложение
А).
3. Възлага на изпълнителния директор на „Топлофикация София”
ЕАД да сключи договора за банков кредит, съобразно утвърдения с т.2 от
настоящото решение проект, както и да предприеме всички правни и

фактически действия, необходими за предоставяне на средствата по
кредита, съобразно с нормативните изисквания и клаузите на същия
договор.
4. Дава съгласие „Топлофикация София” ЕАД да учреди в полза на
„Българска банка за развитие“ АД следните обезпечения по договора за
банков кредит, предмет на настоящото решение:
4.1. Да учреди първи по ред особен залог, по реда на Закона за
особените залози, върху всички свои настоящи и бъдещи вземания по
договори за продажба на електрическа енергия и по договори за
компенсиране с премии, съобразно чл.16, ал.1, б. „а“ от проекта на договор
за банков кредит, утвърден с т.2 от настоящото решение.
4.2. Да учреди първи по ред особен залог, по реда на Закона за
особените залози, върху всички свои настоящи и бъдещи вземания по
всички сметки на „Топлофикация София” ЕАД, открити в търговски банки
на територията на страната, както и всички вземания по новооткрити
впоследствие сметки, съобразно чл.16, ал.1, б. „б“ от проекта на договор за
банков кредит, утвърден с т.2 от настоящото решение.
4.3. Да учреди финансово обезпечение с предоставяне на залог без
блокировка по сметки, съобразно чл.16, ал.1, б. „в“ от проекта на договор
за банков кредит, утвърден с т.2 от настоящото решение.
5. Възлага на изпълнителния директор на „Топлофикация София”
ЕАД да сключи съответните договори по реда на Закона за особените
залози и Закона за договорите за финансово обезпечение и извърши всички
останали правни и фактически действия, необходими за учредяване на
обезпеченията по т.4 от настоящото решение, както и всички действия,
необходими за предоставяне на средствата по кредита, съобразно
утвърдения проект на договор за банков кредит.
6. Дава разрешение на „Топлофикация София” ЕАД, в 30-дневен
срок от сключване на договор за продажба на ел. енергия, да извършва
допълнително индивидуализиращо вписване към учредения особен залог в
полза на „Българска банка за развитие“ АД, във връзка с проекта на
договор за банков кредит, утвърден с т.2 от настоящото решение.
7. Дава разрешение на „Топлофикация София” ЕАД, за всяка
новооткрита сметка в търговска банка на територията на страната, да
извършва допълнително индивидуализиращо вписване към учредения
особен залог в полза на „Българска банка за развитие“ АД, във връзка с
проекта на договор, утвърден с т.2 от настоящото решение.
Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински
съвет, проведено на 09.07.2020 г., Протокол № 17, точка 24 от дневния

ред, по доклад № СОА20-ТД26-6273/1/02.07.2020 г. и е подпечатано с
официалния печат на Столичния общински съвет.

Председател на Столичния
общински съвет:

(п)
Елен Герджиков

