
  

  

     

  Р Е Ш Е Н И Е  № 6 3 8  

на Столичния общински съвет 

 от 07.10.2021 година 

 

За възлагане на „Топлофикация София“ ЕАД да проведе преговори с 

цел компенсиране на увеличените разходи на „Топлофикация София“ ЕАД 

вследствие на значителния ръст на цените на природния газ и 

въглеродните емисии през 2021 година. 

На основание чл.221, т.11 от Търговския закон, във вр. с чл.21, ал.1, 

т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във 

вр. с чл.23, ал.1, т.22 от Наредбата за реда за учредяване и упражняване 

правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с 

общинско участие в капитала, във вр. с чл.21, ал.1, т.16 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  

                  Р Е Ш И :  

1. Възлага на управителния съвет на „Топлофикация София“ ЕАД да 

предприеме всички необходими фактически и правни действия за 

компенсиране на увеличените разходи на „Топлофикация София“ ЕАД 

вследствие на значителния ръст на цените на природния газ и 

въглеродните емисии през 2021 година, включително, но не само: 

предявяване на искания за включване в компенсаторни механизми за 

намаляване на загубите (като енергийни помощи, трансфери, възмездни 

финансови помощи и др.), провеждане на преговори с Фонд „Сигурност на 

Електроенергийната система“, както и да проучат всяка друга възможност 

за финансиране от държавния бюджет. 

2. Избира преговорен екип със задача да проведе преговори с 

компетентните държавни органи, във връзка с постигане на справедливо 

обезщетение за „Топлофикация София“ ЕАД, с цел намаляване на загубите 

на дружеството, както и осигуряване на енергийни помощи за всички 

енергийно бедни домакинства в Столична община, в състав: 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА 

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
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- членове на Председателски съвет в Столичен общински съвет; 

- членове на Управителния съвет на „Топлофикация София“ ЕАД; 

- заместник-кмет на Столична община, Направление „Финанси и 

здравеопазване“; 

- eкспертите към Постоянната комисия по финанси и бюджет, 

Постоянната комисия по икономика, собственост и дигитална 

трансформация и Постоянната комисия по инженерна инфраструктура и 

енергийно планиране, които да подпомагат преговорния екип. 

 

   Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински 

съвет, проведено на 07.10.2021 г., Протокол № 40, точка 1 от дневния ред, 

по доклад № СОА21-ВК66-9055/01.10.2021 г. и е подпечатано с 

официалния печат на Столичния общински съвет. 

Председател на Столичния 
общински съвет: (п) 

 

       Георги Георгиев 

 


