ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ
РЕШЕНИЕ
№ 240
ВЗЕТО С ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ С ПРОТОКОЛ № 39 ОТ РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ, ПРОВЕДЕНО НА
29.10.2014 Г. В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ
По Докладна записка с вх.№ 221/09.09.2014 г. от Веселин Личев – Кмет
на община Сопот.
Относно: Участие в програма на Европейска Банка за Възстановяване и
Развитие /ЕБВР/ за оказване на безвъзмездна техническа помощ при изпълнение на
договори с гарантиран резултат /ДГР/ 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".
Общински съвет – Сопот, на основание чл.21 ал.2, в изпълнение на
правомощията по чл. 21, ал.1, т.23, прие следното

Р Е Ш Е Н И Е:
1.
Дава съгласие Община Сопот, да участва в пилотната програма на
Европейската банка за възстановяване и развитие /ЕБВР/: "Разширяване на
възможностите на пазара на енергоефективни услуги, предлагани от ESCO
компании, за публичния сектор" за обект: „Улично осветление на община Сопот“.
2.
Делегира права на Кмета на общината да подпише необходимите
документи с ЕБРВ във връзка с участието на община Сопот в програмата –
меморандум, писмо за отговорност и договор за поемане на ангажимент за
заплащане от общината на стойността на енергийното обследване на уличното
осветление на общината, на цена не по-висока от 10 лв. на обследвана осветителна
точка, за определяне на техническите параметри на проекта, в случай че общината
се оттегли от проекта и не избере способ за неговото реализиране.
3.
Възлага на Кмета на Община Сопот, да предприеме необходимите
действия за оценка и анализ на ефектите и ползите за общината от реализирането
на проект с предмет: „Енерго-ефективни услуги с гарантиран резултат и
съпътстващи дейности за уличното осветление на Община Сопот”.
4.
Възлага на Кмета на Община Сопот, при доказан гарантиран резултат
от извършеното енергийното обследване, да представи на ОбС – Сопот,
мотивирано, законосъобразно и целесъобразно предложение за избор на реда и
начина за реализиране на проекта по т.3 от настоящето решение.
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МОТИВИ: Настоящето решение се приема:
- на основание чл.21 ал.2 в изпълнение на правомощията по чл.21, ал.1 т. 23 от
ЗМСМА;
и като взе предвид, параметрите на пилотната програма на ЕБРВ 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
дружества за предоставяне на енергийни услуги (ESCO), за публичния сектор в България,
чиито предмет са обекти като сгради (общинска и/или държавна собственост) и системи за
улично осветление, както и възможността за постигане на финансови и екологични ефекти
и ползи за община Сопот.

Общ брой Общински съветници – 17
Присъствали
- 17
Гласували
- 16
„За”
- 10
„Против”
-2
„Въздържал се” - 4

Зам.председател на ОбС:……………...
/Катя Адърска-Даскова/
Зам.председател на ОбС:……………………….
/Марин Бодуров/
Председател на ОбС.:………………..
/Мариана Кацарова/
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