
ДО 
Проф. Беджев 
Председател на Общински съвет 

Шумен 
  
  
  

ДОКЛАДНА   ЗАПИСКА 
  
  

ОТ Добромир Драев, 
общински съветник при Общински съвет Шумен 

  
  

ОТНОСНО: Възлагане на поръчки по ЗОП чрез договор с гарантиран резултат (ДГР) 
  
  
  
  
  
  

Уважаеми проф. Беджев, 

 
 
 Договорът с гарантиран резултат обикновено се използва за проекти сключени 

за постигане за енергийна ефективност, като основен принцип при тях, е че техните 

изплащания стават на база постигнат качествен показател, а именно икономия на 

електроенергия. Подобен договор е честен и сигурен, както и гарантиращ прозрачни 

процедури по възлагане на обществена поръчка. В Наредба No РД-16-347 от 

2.04.2009 г. за условията и реда за определяне размера и изплащане на планираните 

средства по договори с гарантиран резултат, водещи до енергийни спестявания в 

сгради – държавна и/или общинска собственост е ясно изразен механизмът за 

използване на подобен договор. Договор с гарантиран резултат е специфичен 

търговски договор, с които целия финансов, търговски и технически риск се поема от 

изпълнителя. Подобна схема за търговски взаимоотношения при разходване на 

обществени средства се прилага много активно в САЩ, Канада, държави членки на ЕС  

като – Германия, Франция, Швейцария, Швеция, Чехия и др.  

Според Директива 2012/27/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 

октомври 2012 г. Договаряне с гарантиран резултат означава договорно споразумение 

между бенефициента и доставчика на мерки за подобряване на енергийната 

ефективност, проверявани и наблюдавани по време на целия срок на договора, като 

инвестициите за мерките (работа, доставки или услуги) се заплащат съгласно 

договореното ниво за повишаване на енергийната ефективност или друг договорен 

критерий за енергоспестяване, като например финансови икономии.  

Договорът с гарантиран резултат като системен подход за устойчива 

ефективност,  води до следните видове възвращаемост: 



 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Използването на подобна възможност ще допринесе на Община Шумен да 

извършва прозрачни процедури по ЗОП, да сключва честни и справедливи договори и 

най-вече да ги изплаща от постигнати икономии. Разбира се, подобен договор 

изисква добра качествена подготовка, както и събиране, обработване на 

предварителни данни и ясни параметри от очакваните резултати. Опитът показва, че 

подобни договори могат да бъдат използвани не само за енергийна ефективност, но и 

за други възлагателни поръчки -  улично осветление, вътрешно/външно осветление 

на сгради – публично/частна общинска собственост (сграда на Община Шумен и 

други),  снегопочистване и др. Основно този тип договор е насочен към подобряване 

•осветление;

•енергийна ефективност;

•опазване на водните ресурси;

Бърза 

възвращаемост

•подобряване на отоплителни, климатични 

и вентилационни системи;

•изолация на външни стени;

•смяна на дограма;

•изолация на подови настилки;

Дългосрочна 

възврaщаемост

Бърза възвращаемост Дългосрочна възвращаемост

Разходи Икономии

 
 
 
 
 
 

Цялостен 
проект за 

подобряване  
на обекта 



на инфраструктура, намаляване на капиталови разходи и разплащане от постигнати 

икономии.  Поради факта, че използването на подобна схема би имала технологични 

и организационни пречки е нужно време за проучване на опит от други общини, 

европейска и световна практика.   

 

  
С оглед на гореизложеното, предлагам на Общински съвет Шумен да 

вземе следното 
  

Р Е Ш Е Н И Е: 
 
 

1. Общинска администрация в периода 1.02.-31.05.2017 г. да направи 

проучване на добри практики за използване за възлагане на Договор с 

гарантиран резултат (ДГР) на дейности по ЗОП, да изготви анализ за 

възможни варианти при прилагането на ДГР за ремонт, поддръжка на 

публична/частна общинска собственост. 
2. Общинска администрация считано от 01.06.2017 г. да въведе използването 

на ДГР за всички възлагани договори по ЗОП, за които е възможно да се 

приложи ДГР. 
 
 

Добромир Драев 
Общински съветник при 

Общински съвет Шумен 
гр. Шумен 
16.01.2017 г. 

 


