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до
Г-Н ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДОКЛАД
от НИКОЛАЙ СТОЙНЕВ - ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК,
ПРОШКО ПРОШКОВ - ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК и
СТЕФАН МАРКОВ - ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

Относно: Даване на съгласие ’’Топлофикация София” ЕАД да учреди банкова гаранция в
полза на Столична община, съгласно договор № РД-56-611/15.06.2011 г., сключен със
Столична община

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

В Столична община е получено писмо, вх. № СОА22-ТД26-5387/2022 г., от
Изпълнителния директор и Председателя на Управителния съвет на ’’Топлофикация
София” ЕАД, относно задължение на дружеството по договор № РД-56-611/15.06.2011 г.
със Столична община, да осигурява за всяка календарна година издаване, в полза на
Столична община на безусловна и неотменима банкова гаранция, която обезпечава
извършване на възстановителни работи и отстраняване за сметка на дружеството на
нанесени повреди върху имоти общинска собственост - улици, тротоари, пътища, елементи
на зелената система, трайна растителност, паркова мебел, осветление и др., както и в
прилежащите им площи, когато вредите са пряка и непосредствена последица от
строително - ремонтни работи, извършвани от ’’Топлофикация София” ЕАД, в рамките на 5
- годишен гаранционен срок.
Срокът на учредената в изпълнение на горепосочения договор банкова гаранция в
полза на Столична община е изтекъл на 15.05.2022 г. "Топлофикация София” ЕАД следва
да осигури издаване на нова банкова гаранция със срок на валидност до 15.05.2023 г., с
която да обезпечи възстановителните работи по засегнати имоти - общинска собственост,
свързани с изпълнението на инвестиционната и иемонтната си програма за 2022 г., вкл.
поддържане на топлопреносната мрежа за настоящата година.
В периода от сключване на посочения по горе договор със Столична община,
дружеството ежегодно е осигурявало в полза на общината банкова гаранция в размер на
300 хил. лв. /средно 5% върху общата стойност на ремонтната му програма за периода/.
Съгласно чл.23, ал.1, т.19 от Наредбата за реда за учредяване и упражняване на
правата на общината в публичните предприятия и търговски дружества с общинско
участие в капитала. Столичен общински съвет, като упражняващ правата на едноличния

собственик на капитала в общинските еднолични акционерни дружества приема решения
за даване обезпечения в полза на трети лица и сключване на договори за кредитни
ангажименти, каквото представлява учредяването на банкова гаранция от страна на
’’Топлофикация София” ЕАД.
Въз основа на гореизложеното и на основание чл.21, ал. 1, т.23 и ал.2 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, чл.23, ал. 1, т.19 от Наредбата за реда
за учредяване и упражняване на правата на общината в публичните предприятия и
търговски дружества с общинско участие в капитала и чл.21, ал.1, т.18 и чл. 37, ал. 2, т. 10
от Устава на "Топлофикация София” ЕАД, предлагам Столичен общински съвет да вземе
решение, съгласно предложения проект.

Приложения:
1. Писмо вх. № СОА22-ТД26-5387/2022 г. от Изпълнителния директор и
Председателя на Управителния съвет на ’’Топлофикация София” ЕАД, с
приложения;
2. Проект на решение.

ВНОСИТЕЛИ:

НИКОЛАЙ СТОЙНЕВ

.....

ПРОШКО ПРОШКОВ

.....

СТЕФАН МАРКОВ
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ПРОЕКТ!

РЕШЕНИЕ №
на Столичния общински съвет

от

20 година

За даване на съгласие "Топлофикация София" ЕАД да учреди банкова гаранция в
полза на Столична община, съгласно договор № РД-56-611/15.06.2011 г., сключен със
Столична община
На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.23, ал.1, т.19 от
Наредбата за реда за учредяване и
упражняване на правата на общината в публичните предприятия и търговски дружества с
общинско участие в капитала и чл.21, ал.1, т. 18 и чл. 37, ал. 2, т. 10 от Устава на
"Топлофикация София” ЕАД

СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ
РЕШИ:

СЪВЕТ

1. Дава съгласие "Топлофикация София" ЕАД, в изпълнение на договор № РД-56611/15.06.201 1 г., сключен със Столична община, да учреди в полза на Столична община
безусловна и неотменима банкова гаранция на стойност от 300 000 (триста хиляди) лв., със
срок на валидност дванадесет месеца - до 15.05.2023 г.
2. Одобрява предложения проект на на договор за издаване на банкова гаранция
(Приложение № А).
3. Одобрява проект на договор за финансово обезпечение с прехвърляне правото на
собственост - финансово обезпечение в размер на 315 000 (триста и петнадесет хиляди) лв.
(Приложение № Б), като неразделна част от договора за издаване на банкова гаранция.
4. Възлага на Изпълнителния директор и Председателя на Управителния съвет на
"Топлофикация София" ЕАД да сключат договорите по т. 2 и т. 3 от настоящото решение и
да представят оригинал на издадената банкова гаранция, в срок до 7 (седем) дни от датата на
издаването й.
Настоящото решение е прието на
заседание на Столичния общински съвет,
проведено на
20___ г., Протокол №
от
20___ г. и е
подпечатано с официалния печат на Столичния общински съвет.

Председател на Столичния
общински съвет:__________________________

