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ДO 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГР. ЕЛЕНА 

 

ПП РР ЕЕ ДД ЛЛ ОО ЖЖ ЕЕ НН ИИ ЕЕ   

от инж. Дилян Стефанов Млъзев - кмет на община Елена 

 

Относно: Участие на община Елена в проект на Европейската банка за 

възстановяване и развитие за оказване на безвъзмездна техническа помощ при 

изпълнение на договори с гарантиран резултат или концесии с цел повишаване на 

енергийната ефективност за публичния сектор - „Разширяване на възможностите на 

пазара на енерго-ефективни услуги, предлагани от ESCO компании, за публичния 

сектор“ 

  

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

През ноември 2013 г. стартира пилотната програма на Европейската банка за 

възстановяване и развитие (ЕБВР) за оказване на безвъзмездна техническа помощ при 

изпълнение на договори с гарантиран резултат (ДГР) с цел разширяване на възможностите 

на пазара на енергоефективни услуги, предлагани от ESCO компании, за публичния сектор. 

Допустими за участие в тази програма на ЕБВР са обекти като сгради (общинска и/или 

държавна собственост) и системи за улично осветление. 

Отделните компоненти на тази техническа помощ включват: 

- изготвяне на енергийни обследвания; 

- подкрепа при подготовката и провеждането на тръжни процедури, в това число и 

подкрепа при подготовката на тръжната документация; 

- изготвяне на договори и всички други нужни документи във връзка с провеждането на 

тръжните процедури; 

- консултации, насоки за изпълнение, процедури за мониторинг и верификация; 

- обучение на служители на Община Елена. 

Техническата помощ включва също така правни, икономически и технически консултации, 

които ще се предоставят от консултантски екип. Стойността на предоставяната техническа 

помощ се покрива с безвъзмездна финансова помощ от ЕБВР, като Община Елена няма да 

има ангажимент да заплаща стойността на консултантските услуги. 

Според Общинския план за развитие на община Елена (2014 - 2020), приет с Решение № 54 

/ 12.06.2014 г. на Общински съвет Елена, част от който е Програмата за реализацията му, 

изграждането на енергоефективно улично осветление е един от проектите, предвидени за 
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реализация в рамките на Мярка 4.2.1. „Улична мрежа и улично осветление“ по Специфична 

цел 4.2. „Подобряване на облика на населените места“ в рамките на Приоритет 4 

„Изграждане на техническа инфраструктура, осигуряваща оптимални условия за развитие 

на икономиката и качествена и здравословна околна среда за населението“. В 

Краткосрочния план за енергийна ефективност на община Елена (2014 - 2015) с Програма 

за неговото изпълнение, приети с Решение № 18 / 06.03.2014 г. на Общински съвет Елена, 

уличното осветление също е залегнало в Раздел V. „Обекти и мерки по енергийна 

ефективност“.  

Конкретния териториален обхват на интервенциите, свързани с внедряване на 

енергоефективно улично осветление, техническите параметри на избраното решение, както 

и финансовите показатели (очаквани бюджетни икономии, срок на ESCO-договора и др.), 

ще бъдат определени след изготвяне на задължителното според Закона за енергийна 

ефективност (ЗЕЕ) енергийно обследване, което е включено в обхвата на техническата 

помощ и няма да ангажира финансов ресурс. 

Предвид гореизложеното, предлагам на Общински съвет Елена следния 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 

На основание чл.21, ал.1, т.23 и чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, в изпълнение на Общинския план за развитие на община Елена 

(2014 - 2020) и Краткосрочния план за енергийна ефективност на община Елена (2014 - 

2015), Общински съвет - Елена: 

1. Дава съгласие Община Елена да участва в пилотната фаза на проект 

„Разширяване на възможностите на пазара на енергоефективни услуги, 

предлагани от ESCO компании, за публичния сектор“ със следния обект: 

Улично осветление на община Елена. 

2. При доказан гарантиран резултат от енергийното обследване, възлага на Кмета 

на Община Елена да предприеме подготвителни действия съгласно глава трета 

от Закона за концесиите с цел откриване на процедура за предоставяне на 

концесия с предмет: „Енергоефективни услуги с гарантиран резултат и 

съпътстващи дейности за уличното осветление на Община Елена”. 

3. В резултат на извършените подготвителни действия, Кметът на общината да 

внесе мотивирано предложение за откриване на процедура за предоставяне на 

концесия съгласно изискванията на нормативната уредба. 

 

 

 

С уважение, 

 

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ 

Кмет на община ЕЛЕНА 


