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Р Е Ш Е Н И Е  
 

№ 180 / 29.12.2022 г. 

 

ПРОТОКОЛ № 17 / 29.12.2022 г. 

 

 

Относно: Предложение за поемане на дългосрочен инвестиционен дълг за 

осигуряване на средства за изпълнение на ЕСКО договор при реализацията на 

проект за внедряване на енергоспестяващи мерки, модернизация и ремонт на 

улично осветление на община Елена 

 

 

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. 17, ал. 1 от 

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

за енергийната ефективност, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА   

/При кворум от 13 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване с 

10 гласа „за”, „против”- 1 „въздържали се”- 2/ 

 

Р Е Ш И: 

 
1. Дава съгласие за поемане на дългосрочен инвестиционен дълг за осигуряване 

на средства за изпълнение на ЕСКО договор при реализацията на проект за 

внедряване на енергоспестяващи мерки, модернизация и ремонт на улично 

осветление на община Елена. 

2. Възлага на кмета на община Елена да проведе процедура по Закона за 

обществените поръчки за избор на изпълнител по ЕСКО договор при 

условията на поемане на общински дълг при следните параметри:  

2.1. Максимален размер на дълга: 1 200 000 лв. (Един милион и двеста хиляди 

лева); 

2.2. Валута на дълга: лева; 

2.3. Срок и начин на усвояване на дълга: При договаряне с гарантиран 

резултат, дългът възниква с приемо-предавателния протокол, който 

отразява надлежното завършване и предаване на дейностите от Етап 1 от 

договора. Този дълг ще намалява всяка година с договорените 

гарантирани икономии към Изпълнителя; Срок на погасяване: до 5 

години. 

 



 

2.4. Източници за погасяване на главницата: Финансови средства от местни 

приходи и изравнителна субсидия, отчитайки размера на реализираните 

икономии от годишните разходи за електрическа енергия в резултат на 

направената инвестиция; 

2.5. Максимален лихвен процент: Не повече от 2%. 

2.6. Начин на обезпечение: Без обезпечение. 

2.7. Други условия: Без начисляване на такси, комисионни и други 

възнаграждения.  

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 улично осветление на община Елена. 

 

 

СТОЯН ЗЛАТЕВ 

Председател на  

Общински съвет ЕЛЕНА 


