
                                                                                       ПРЕПИС! 
О Б Щ И Н С К И     С Ъ В Е Т    -   ГР.  С А Д О В О 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  E 
                                                № 268 

 

взето с Протокол № 21 от заседание на 
Общински съвет – Садово, проведено на 19.06.2017 година 

  

 

            По т. 19 от дневния ред „Предложение от Петър Георгиев – за кмет на 

Община Садово/по Заповед № 423 от 05.06.2017г. на кмета на Община Садово/ 

относно откриване на процедура за избор на доставчик на енергоефективни 

услуги по договор с гарантиран резултат в ОУ „Христо Ботев” с. Поповица, 

община Садово” 

предвид следните мотиви: реализиране на икономии за Община Садово 
на основание: Чл. 21 ал.1 т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, във връзка с избор на изпълнител по договор по чл. 73 от Закона 

за енергийната ефективност 
 Общински съвет-Садово  

Р  Е  Ш  И: 
                 

1. Разрешава откриване на процедура за избор на лице доставчик на  

енергоефективни услуги с гарантиран резултат и извършването на 

енергоспестяващи мерки в сградата на Основно училище „Христо Ботев” село 

Поповица, община Садово, с цел реализация на икономии за община Садово.             

2. Определя следните минимални условия за доставка на енергоефективни  

услуги с гарантиран резултат: 

2.1. Стартирането на процедурата за избор на лице доставчик на  

енергоефективни услуги с гарантиран резултат и извършването на 

енергоспестяващи мерки в сградата на ОУ „Христо Ботев” село Поповица, 

община Садово(демонтаж на съществуващи радиатори; демонтаж тръбна 

инсталация; доставка и монтаж радиатори и термостатични вентили; доставка и 

монтаж на тръбна разводка; демонтаж на котел; доставка и монтаж на палетен 

котел 250 кw – 2 броя; доставка и монтаж на помпи,  колектори,  разширителни 

съдове; доставка и монтаж на комин и др.,  посочени в раздел  втори от    

Указания за прилагане на енергоефективни услуги с гарантиран резултат  

 



(ESKO услуги в обществени и административни сгради) да се извърши на базата 

на енергийно обследване, показващо възможностите за реална икономия. 

              2.2.Инвестиционните разходи да са изцяло за сметка на лицето доставчик. 

              2.3.Финансовият, техническият и търговският риск за изпълнението на 

проектите за енергоефективните услуги да са за сметка на лицето доставчик, 

съгласни Чл. 73, ал.5 от ЗЕЕ. 

          3. Упълномощава кмета на Община Садово да извърши необходимото по 

изпълнението на това решение. 

 

         

           По т. 19 се извърши поименно гласуване. 
 

 

БРОЙ СЪВЕТНИЦИ               -   17 
БРОЙ ПРИСЪСТВУВАЛИ    -   15 
БРОЙ ГЛАСУВАЛИ „ЗА”     -    15 
БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ”ПРОТИВ”    -   НЯМА 
БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ”ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –   НЯМА 

                             
                                        
                                                                  
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ 
ПРОТОКОЛЧИК: /п/ 
                                  /Д. ДИНКОВА/                                             /АТ. ТЕЛЧАРОВ / 
  

 

 

 

 


