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ПРЕПИС!
- ГР. С А Д О В О

Р Е Ш Е Н И E
№ 286
взето с Протокол № 22 от заседание на
Общински съвет – Садово, проведено на 07.08.2017 година

По т. 18 от дневния ред „Предложение от кмета на Общината относно
подписване на Договор за поръчителство по чл. 138 и сл. от Закона за
задълженията и договорите”
предвид следните мотиви: смисъла на ЕСКО договорите е инвестицията да се
извършва от доставчика на услугата, като в определен период от време ОУ
Христо Ботев с. Поповица да изплаща инвестицията до размера на направените
икономии. В случая, инвестицията ще се извършва според предвидените мерки в
изработен проект за реконструкция на отоплителната система, като прогнозният
размер на инвестицията ще бъде повече от 150 000 лева. В този смисъл,
училището не разполага с друго имущество с което да гарантира задълженията си
към доставчика, освен годишния си бюджет. За да се реализира успешно ЕСКО
проект по договор с гарантиран резултат е необходимо кмета на Общината да
сключи договор за поръчителство, по силата на който Общината ще гарантира
задълженията на училището пред кредитора(доставчика на услугата) и
на основание: Чл. 21 ал.1 т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с Чл. 138 и сл. от Закона за задълженията и договорите
Общински съвет-Садово
Р Е Ш И:
Общински съвет – Садово дава права на кмета на Общината (поръчител) да
сключи договор за поръчителство по чл. 138 и следващите от Закона за
задълженията и договорите, с който договор Общината се задължава спрямо
кредитора на училището да отговаря за изпълнението на финансовите задължения
на Основно училище „Христо Ботев” с. Поповица, община Садово по проект
„Енергийно ефективна реконструкция на отоплителна система в сградата, която
се ползва от Основно училище „Христо Ботев” село Поповица, община Садово”,

възникнали съгласно бъдещ сключен договор между ОУ „Христо Ботев” с.
Поповица и избрания доставчик на енергийноефективните услуги (кредитор на
училището).
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