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ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т  ПРИ  ОБЩИНА К Р И Ч И М 
4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3, 

тел. 03145/23-46, факс 03145/23-51 

e-mail: obs_krichim@abv.bg 
  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 188 

Протокол № 26 от 29.12.2021 година 
 

ОТНОСНО:  Предложение от Атанас Калчев – Кмет на община Кричим, относно даване 

на съгласие за провеждане на процедура за избор на изпълнител - доставчик на 

енергоефективни услуги с гарантиран резултат /ЕСКО договор/ и внедряване на 

енергоспестяващи мерки за повишаване на енергийната ефективност на външното изкуствено 

осветление на град Кричим. 

Вносител: Атанас Калчев – Кмет на община Кричим 

Докладва: Атанас Калчев - Кмет на община Кричим 

Становища: ПК по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие; ПК по 

местно самоуправление, обществен ред и законност; ПК по устройство на територията, 

инфраструктура, благоустрояване, строителство, енергийна политика, общинска собственост и 

комунална дейност и  ПК по социални дейности, образование, култура към ОбС. 
 

 

На основание чл. 17, ал. 1, т. 1 и т. 2, чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 10, и ал. 2 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 17б и чл. 17, ал. 1 

от Закона за общинския дълг, и разпоредбите на Глава Четвърта, Раздел Втори от Закона 

за енергийната ефективност, и след проведеното ПОИМЕННО гласуване, Общински 

съвет при община Кричим, 

РЕШИ: 

1. Дава съгласие за изпълнение на дейности и мерки за повишаване на енергийната 

ефективност на външното изкуствено осветление на град Кричим чрез механизъм на 

договор с гарантиран резултат – ЕСКО договор, в съответствие с доклад от обследване за 

енергийна ефективност на система за външно изкуствено осветление на община Кричим, 

изготвен от „Център за изпитване и европейска сертификация“ ЕООД към 2021г. 

 2. Възлага на Кмета на община Кричим да проведе процедура по реда на Закона за 

обществените поръчки с предмет: „Реконструкция и модернизация на външно изкуствено 

осветление на гр. Кричим” чрез договор с гарантиран резултат – ЕСКО договор, при 

условията на поемане на общински дълг за осигуряване на средствата за плащания към 

изпълнителя по договора, които за срока на изпълнението на договора следва да 

съответстват на нормализираното енергопотребление на обектите, в които се внедряват 

енергоспестяващите мерки, при следните параметри: 

  2.1. максимален размер на дълга, изразен чрез номиналната му стойност - 321 

096 лв., съответстващ на максималната стойност на инвестицията, необходима за 

въвеждане на енергийно спестяващите мерки; 

  2.2. вид валута – лева; 

  2.3. вид на дълга – дълг за реализиране на дългосрочен договор с гарантиран 

резултат (ЕСКО договор) съгласно чл. 17б от ЗОД; 

  2.4. начин на финансиране и осигуряване на средствата: 

   2.4.1. реализирането на енергоспестяващите мерки се финансира 

изцяло със средства на избрания изпълнител и/или осигурени от него чрез трето лице, 

съгласно чл. 73, ал. 4 от ЗЕЕ; 

   2.4.2. инвестицията се изплаща изцяло със средства от реализираните 

икономии от електроенергия и поддръжката на външното изкуствено осветление, които 

за срока на изпълнението на договора с гарантиран резултат съответстват на 
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нормализираното енергопотребление на обектите, в които се внедряват 

енергоспестяващите мерки; 

  2.5. начин на обезпечаване – финансови средства от местни приходи и обща 

изравнителна субсидия; 

            2.6. условия за погасяване на задължението към изпълнителя – съгласно 

погасителен план, предложен от избрания изпълнител, за срока за откупуване на 

инвестицията; 

            2.7. условия за погасяване на дълга – чрез средствата от реализираните 

икономии от електроенергия и поддръжката на външното изкуствено осветление, които 

за срока на изпълнението на договора с гарантиран резултат съответстват на 

нормализираното енергопотребление на обектите, в които се внедряват 

енергоспестяващите мерки; 

           2.8. максимален срок за изплащане на инвестицията по внедряване на 

мерките - до 3,94 години; 

           2.9. максимален срок за изплащане на дълга – срока на договора за 

гарантиран резултат; 

           2.10. такси и комисионни – без начисляване на такси, комисионни и други 

възнаграждения; 

           2.11. процедура за избор на финансова или кредитна институция, или 

финансов посредник – неприложимо. 

3. За периода на изплащане на инвестицията по договора с гарантиран резултат – 

ЕСКО договора, в съответствие с условията на поетия общински дълг и клаузите на 

сключения договор с гарантиран резултат, в бюджетите на общината да се планират и 

осигуряват средства, които за срока на изпълнението на договора съответстват на 

нормализираното енергопотребление за външно изкуствено осветление на гр. Кричим. 

4. Упълномощава Кмета на Община Кричим да предприеме всички необходими 

законосъобразни действия във връзка изпълнение на настоящото решение. 
 

 

Приложение: 1. Доклад от обследване за енергийна ефективност на система за външно 

изкуствено осветление на община Кричим – октомври 2021 година; 

2. Резюме на Доклад от обследване за енергийна ефективност на система за 

външно изкуствено осветление. 
 

 

МОТИВИ: Настоящото решение се прие след направените разисквания и проведеното 

поименно гласуване в изпълнение на изискванията на чл. 27, ал. 5 от ЗМСМА и на основание 

чл. 17, ал. 1, т. 1 и т. 2, чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 10, и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 17б и чл. 17, 

ал. 1 от ЗОД, и разпоредбите на Глава Четвърта, Раздел Втори от ЗЕЕ, като взе предвид 

фактическите и правни основания в Предложение с вх. № РД-01-08-190/17.12.2021 год. от  

Кмета на община Кричим, както и положителните становища на постоянните комисии към ОбС 

– Кричим: ПКБФЕППМР, ПКМСОРЗ, ПКУТИБСЕПОСКД и ПКСДОК. 
 

 

Общ брой общински съветници: 13 

Брой присъствали на гласуването: 11 

ГЛАСУВАЛИ:  

„ЗА” – 11  /единадесет/ 

„ПРОТИВ” –  няма; 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. 
 

Протоколчик:  

  /Кр. Манолова/ 

                 Председател на ОбС: ……………. 

                                                      / А. Хаджиева / 


