
Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми нзточннш-f' 

ДОГОВОР ЗА ЦЕСИЯ № 176/2015 

Днес, 27.08.2015 г., в гр. София, между: 

ФОНД „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ", със 
седалище и адрес на управление: 1000 гр. София, ул. "Кузман Шапкарев" № 4, ЕИК 131330278, 
представлявано от Димитър Николов Дуков - Изпълнителен директор, наричан за краткост 
ЦЕСИОНЕР, от една страна 

и 

„АЛМИНА КОНСУЛТ" ЕООД, регистрирано под ЕИК 175382593 в Търговския 
•регистър при Агенцията по вписванията, със седалище и адрес на управление: 1421 гр. София, 
район „Триадица", ж.к. „Лозенец", ул. „Димитър Хаджикоцев" № 114, бл. 1, ОФИС 7, 
представлявано от Лъчезар Асенов Борисов, ЕГН 4807183208 - Управител, наричано за краткост в 
настоящия договор ЦЕДЕНТ, от друга страна, 

на основание чл. 99 и чл. 100 от ЗЗД се сключи настоящият Договор за възмездно прехвърляне на 
вземания (ЦЕСИЯ) при следните условия: 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 
Чл.1.(1). ЦЕДЕНТЪТ продава на ЦЕСИОНЕРА конкретизираната по-долу част от свои парични 
вземания от Община Мъглиж (наричан по-долу за краткост „ДЛЪЖНИК ПО ПРЕХВЪРЛЕНИТЕ 
ВЗЕМАНИЯ"), с ЕИК 000817867, представлявана от Господин Антонов Господинов - Кмет и 
Капка Иванова Бакалова - Директор Дирекция АОБФ в размер на 96 545,22 лева (деветдесет и 
щест хиляди петстотин четиридесет и пет лева и 22 стотинки), включващи главница в размер на 
84 365,00 лева (осемдесет и четири хиляди триста шестдесет и пет лева и 0 стотинки) и дължими 
лихви за период от 61 месеца в размер на 12 180,22 лева (дванадесет хиляди сто и осемдесет лева 
и 22 стотинки), възникнали по Договор № 99-15 от 25.08.2015 г. с предмет: „Проектиране и 
изпълнение на енергоефективни мерки с гарантиран резултат на обект Пенсионерски клуб 
„Мъдрост" - гр. Мъглиж, общ. Мъглиж", сключен с ДЛЪЖНИКА ПО ПРЕХВЪРЛЕНИТЕ 
ВЗЕМАНИЯ, с всички привилегии, обезпечения и другите им принадлежности, включително 
изтеклите лихви (редовни и наказателни), с изключение на тези вземания, които са 
непрехвърляеми. 
(2). Вземанията, предмет на настоящия договор, притежават следните характеристики: 
1. Основание на вземанията: Договор № 99-15 от 25.08.2015 г. с предмет: „Проектиране и 
изпълнение на енергоефективни мерки с гарантиран резултат на обект Пенсионерски клуб 
„Мъдрост" - гр. Мъглиж, общ. Мъглиж", сключен с ДЛЪЖНИКА ПО ПРЕХВЪРЛЕНИТЕ 
ВЗЕМАНИЯ (ЕСКО договор). 
2. Размер на вземанията: 96 545,22 лева (деветдесет и шест хиляди петстотин четиридесет и пет 
лева и 22 стотинки), включващи главница, в размер на 84 365,00 лева (осемдесет и четири хиляди 
триста шестдесет и пет лева и 0 стотинки) и дължими лихви за период от 61 месеца в размер на 12 
180,22 лева (дванадесет хиляди сто и осемдесет лева и 22 стотинки). 
3. Плащания и срокове: Месечните плащания (вноски) за погасяваНе на главницата по 
прехвърлените по силата на този договор вземания ведно с дължимата лихва за съответния месец 
следва да бъдат получавани в срок до 20-то число от месеца, за който се отнасят, като първото 
месечно плащане трябва да бъде извършено до 20.09.2015 г., а последното на 20.09.2020 г., 
съгласно Погасителен план - Приложение №1 към настоящия Договор. 
3.1. Промяна в срока: Страните се съгласяват, че датата на първото и респ. на последното плащане 
за погасяване на главницата и лихвите може да бъде променена чрез подписване на нов 
Погасителен план. ЦЕДЕНТЪТ се съгласява, че в случай на промяна в датата за първо плащане по 

. Погасителният план — Приложение: №1, ще дължи лихва в размер на 5,50% (пет цяло и петдесет 
стотни процента) годишно върху размера на платената от ЦЕСИОНЕРА пълна цена по чл. 9.(1). от 
настоящия Договор, която лихва е дължима за срока до датата на първото плащане по новия 
Погасителен план за погасяване на главницата от страна на ДЛЪЖНИКА ПО ̂ ПРЕХВЪРЛЕНИТЕ 
ВЗЕМАНИЯ и се плаща от ЦЕДЕНТ А до 20-то число на месеца, за който се ртнася. 
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4. Вземанията са съществуващи, дължими и не са залагани или обременявани с каквито и да е 
ВЖМ™НИЯ о т г о в а р я за платежоспособността на ДЛЪЖНИКА ПО ПРЕХВЪРЛЕНИТЕ 

Чл.2. ЦЕСИОНЕРЪТ придобива паричните вземания, а именно главница и дължими лихви 
изчислени за период от 61 месеца с обща стойност 96 545,22 лева (деветдесет и шест хиляди 
петстотин четиридесет и пет лева и 22 стотинки), съгласно Погасителен план -Приложение т 
вчл ГоТцена Д ° Г 0 В 0 Р ' ™ Д а Т а Т З Ш с к л ю ч в а н е н а настоящия Договор, заплащайки определената 

Чл.З. В случай, че на 20-то число от всеки месец по сметката на ЦЕСИОНЕРА IBAN- BG41R7RR 
91551069840173, BIC: RZBBBGSF, водена в Райфайзенбанк (^лгария) ЕАД Г е п о с ™ 
сумата, дължима за съответния месец, съгласно Погасителен план - Приложение №1 към 
настоящия Договор от ДЛЪЖНИКА ПО ПРЕХВЪРЛЕНИТЕ ВЗЕМАНИЯ, както и при всяко 
неизпълнение от ЦЕДЕНТА на настоящия договор, сключения между страните Договор за особен 
залог на вземания по банкова сметка или който и да е друг договор, сключен между страните-
1 • върху дължимата главница по вноската заедно с непогасената част по главницата автоматично и 
без необходимост от уведомяване на ЦЕДЕНТА се начислява наказателна лихва в размер на 5% 
(пет процента) годишно до окончателното погасяване на всички дължими суми. Наказателната 
лихва се дължи от ЦЕДЕНТА; и . .; ш а ш 

2. ЦЕСИОНЕРЪТ има право да задължи сметката на ЦЕДЕНТА, последният като поръчител с 
пълната сума на задълженията (дължими от ДЛЪЖНИКА и/или ЦЕДЕНТА), в т.ч. начислени 
наказателни лихви, по силата на предоставеното съгласие за директен дебит. 

Чл.4.(1). ЦЕДЕНТЪТ декларира, че е пълноправен собственик на вземанията и че вземанията не са 
предмет на обезпечение, както и че върху тях няма каквито и да е ограничения 
(2).ЦЕДЕНТЪТ се задължава да издаде в полза на ЦЕСИОНЕРА Запис на заповед за сумата на 
прехвърлените вземания ведно с дължимите за периода лихви, както и да осигури авалиранего му 
от Лъчезар Асенов Борисов, ЕГН 4807183208. ЦЕДЕНТЪТ се задължава да подновява издадения 
Запис на заповед за всяка следваща година от срока на цесията. В случай, че не бъде подновен до 
5 (пет) дни преди изтичането на едногодишния период от издаването, ЦЕСИОНЕРЪТ има право 
да обяви всички суми по настоящия договор за предсрочно изискуеми и има правото да получи 
ВСИ1 шИтг5^?лИМоИ СУМИ П ° н а с т о я щ и я Договор, в т.ч. начислени наказателни лихви, ако има такива, 
от ЦЬДЬНТА. Записът на заповед се предявява при наличието на каквото и да е неизпълнение на 

о т с т Р а н а на ЦЕДЕНТА или друго, задължено по Договора за цесия, лице. 
(3). ЦЕДЕНТЪТ, на основание чл. 138-148 от Закона за задълженията и договорите, неотменимо и 
безусловна се задължава, като поръчител, да изплати всички непогасени изискуеми задължения на 
Община Мъглиж към ЦЕСИОНЕРА в пълен размер, включително всички лихви (редовни и 
наказателни), такси, разноски и др. ЦЕДЕНТЪТ, като поръчител, се задължава при писмено 
т Т А ^ и п о Г С Т р а Ш Н а Ц Е С И 0 ™ ^ ' в СР™ от'пет работни дни, да плати посочената от 
Ц ь и и и н ь Р А сума, представляваща непогасено задължение на ДЛЪЖНИКА ПО 
ПРЕХВЪРЛЕНИТЕ ВЗЕМАНИЯ към ЦЕСИОНЕРА. U 

(4). ЦЕДЕНТЪТ се задължава, в срок от 7 (седем) дни от сключване на настоящия Договор да 
учреди в полза на ЦЕСИОНЕРА първи по ред особен залог на вземане по банкова сметка ША№ 
BG03IABG80741010608200, BIC: IABGBGSF, водена в Интернешънъл Acer Банк АД 
обезпечаващ вземанията на ЦЕСИОНЕРА по настоящия Договор, ведно с всички лихви 
(договорни, наказателни и законови), неустойки, комисионни, такси и разноските по тяхното' 
събиране до окончателното им изплащане. 

П. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЦЕДЕНТА 
Чл.5. По силата на настоящия договор ЦЕДЕНТЪТ безусловно: 
1_ Продава на ЦЕСИОНЕРА посочените по-горе парични вземания, ведно с привилегиите 
обезпеченията и другите им принадлежности, и се задължава да изпълни задълженията си по 
договора, вземанията по който са прехвърлени; ^ 
2. Се задължава да предаде на ЦЕСИОНЕРА всички документи, които установяват вземанията 
п п ^ т З ? ? и н о с и отговорност пред ЦЕСИОНЕРА, че цедираните вземания съществуват и 
ДЛ ЬЖНИК Ь Г е платежоспособен; 
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3 г г п х е ™ ^ а В а Д а ° Ъ О б щ И н а д л е ж н о и в тридневен срок от сключване на настоящия договор 
^ Д / ™ ™ П ° п Р е х в ъ Р л е н и т е вземания за извършеното прехвърляне, както и да представи на 
ЦЕСИОНЕРА писменото потвърждение на ДЛЪЖНИКА в оригинал, че направеното прехвърляне 
му е съобщено, че вземанията не са предмет на обезпечение, че върху тях няма каквито и да е 
ограничения, че се съгласява да ги изплаща на ЦЕСИОНЕРА при условията на настоящия 
договор, както и за съответствието на размера и основанието на вземанията-
4. Се задължава да съобщи незабавно на ЦЕСИОНЕРА за претенциите на трети лица към 
вземанията, когато такива са му станали известни; 
5. Се задължава да обезщети ЦЕСИОНЕРА за всички разноски/понесени с оглед принудителното 
събиране на цедираните вземания; . 
^£арантира изпълнението на задълженията от страна на ДЛЪЖНИКА ПО ПРЕХВЪРЛЕНИТЕ 
ВЗЕМАНИЯ, като при неизпълнение на едно или повече от тях отговаря като поръчител и 
солидарен длъжник с ДЛЪЖНИКА по предвидените в настоящия договор и в закона начини до 
окончателното и пълно погасяване на всички задължения на ДЛЪЖНИКА към ЦЕСИОНЕРА в 

. т.ч. се съгласява да отговаря като поръчител при разсрочване и отсрочване на изпълнението' -
например в случай, че падежите и/или размерите на вноските по прехвърлените вземания бъдат 

вноските^ П Р И У В е Л И Ч а В а Н 6 Н а С р ° К а З а П Ъ Л Н 0 погасяване или на размера на 
вноските). ЦЕДЕНТЪТ остава задължен като поръчител и след падежа на прехвърлените 
вземания, без да е необходимо ЦЕСИОНЕРЪТ да предявява иск срещу ДЛЪЖНИКА в 
шестмесечен срок от настъпване на падежа, за да запази правата си спрямо поръчителя-ЦЕДЕНТ. 

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЦЕСИОНЕРА 
н а Ц Е Д Е Н Т А ' И м а п Р а в о д а Ув еД°м и ДЛЪЖНИКА ПО 

ПРЕХВЪРЛЕНИТЕ ВЗЕМАНИЯ за прехвърляне на вземанията по горепосочените договори с 
^ С И О Н Е Р А ^ У К Ч И Я ' К а К В 0 Т ° И Д а С П Л а Щ а Н 6 П° ТЯХ Д а ® ъ д е и з в ^ Р ш в а н о на новия кредитор -

Чл.7. ЦЕСИОНЕРЪТ има право да задължи банковите сметки на ЦЕДЕНТА и да се удовлетвори в 
I S Р^лМеР з а п с я ™ ™ о е темане, произтичащо от настоящия договор от имуществото на 

А ' з а к°ето ЦЕДЕНТЪТ издава съгласие/я за директен дебит по смисъла на Наредба № з 
на ЬНЬ от 16 юли 2009 г. за условията и реда за изпълнение на платежни операции и за 
използване на платежни инструменти. 

Чл.8.(1) ЦЕСИОНЕРЪТ е длъжен да заплати на ЦЕДЕНТА уговорената цена, съгласно правилата 
на този договор. 

ю е м ^ И 0 Н В Р Ъ Т 6 д л ъ ж е н д а УвеДОми ЦЕДЕНТА, ако има възражения по прехвърлените 

Чл.9.(1). ЦЕСИОНЕРЪТ кредитира сметката на ЦЕДЕНТА с цената за придобиване на 
вземанията, а именно 96 545,22 лева (деветдесет и шест хиляди петстотин четиридесет и пет лева 
и 22 стотинки), представляваща размерът на. вземанията минус дължимите лихви за период от 61 
месеца. . 
(2). ЦЕСИОНЕРЪТ е длъжен да заплати цената, уговорена в чл.9.(1).'еднократно или на траншове 
в срок до 20.09.2015 г., като условие за плащане ще бъде: 
1. учредяване на обезпечението по чл.4.(2). от настоящия договор; 
2. учредяване на обезпечението по чл.4.(4). от настоящия договор и представяне на удостоверение 
за вписване на особен залог от ЦРОЗ; . 
3. представяне на заверено от Интернещънъл Асет Банк АД Съгласие за директен дебит от 
сметката на ЦЕДЕНТА; 
4. предоставяне на документите, доказващи изпълнението на задълженията на ЦЕДЕНТА по чл 5 
т.З от настоящия Договор; • ' 
5. предоставяне на разходооправдателни документи (фактури и др,), удостоверяващи по безспорен 
начин, че ДЛЪЖНИКЪТ ПО ПРЕХВЪРЛЕНИТЕ ВЗЕМАНИЯ е приел безусловно възникналото 
задължение за плащане. 
(3). Цената ще бъде заплатена по следната сметка на ЦЕДЕНТА- IBAN-
BG03IABG80741010608200, BIC: IABGBGSF в Интернешънъл Асет Банк АД ' 

За ЦЕСИОНЕРА: За ЦЕДЕНТА:' 
т 7 : 
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(4). На падежа на последното плащане от настоящия договор, а именно - на 20.09.2020 г., ще се 
извърши изравняване на дължимите и платени суми, като съответно ще се кредитира/дебитира 
разплащателната сметка на ЦЕДЕНТА с надплатените/дължими суми. 

IV. ДРУГИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ 
Чл. 10.(1). От датата на сключване на настоящия Договор до момента на пълно погасяване на 
всички дължими суми по този Договор, ЦЕДЕНТЪТ се задължава да предоставя на ЦЕСИОНЕРА 
всяка поискана финансова, техническа и друга информация, отчетни и други документи свързани 
с цялостната му дейност, както и с дейността на ДЛЪЖНИКА ПО ПРЕХВЪРЛЕНИТЕ 
ВЗЕМАНИЯ. Без за това да е нужно искане, ЦЕДЕНТЪТ ще предоставя на ЦЕСИОНЕРА 

1. Годишен счетоводен Баланс и Отчет за приходите и разходите, оформени съгласно 
изискванията на Закона за счетоводството, в срок до 90 (деветдесет) дни след края на 
всяка календарна година. 

2. Актуални сведения за свързаността си и свързаността на ДЛЪЖНИКА ПО 
ПРЕХВЪРЛЕНИТЕ ВЗЕМАНИЯ с други лица и кредитната задлъжнялост на свързаните 

: лица, по декларация - образец на ФОНДА, на всеки 6 (шест) месеца. 
3. Справки, данни и документи, включително годишните баланси и отчети за изминалите 

финансови години, заверени от Сметната палата, доказващи платежоспособността на 
ДЛЪЖНИКА ПО ПРЕХВЪРЛЕНИТЕ ВЗЕМАНИЯ, както и сборни отчети за касовото • 
изпълнение на бюджета на Община Мъглиж за всяко тримесечие с натрупване в срок до 
30 (тридесет) дни след края на всяко календарно тримесечие. 

4. Месечни извлечения от банковите си сметки и от банковите сметки на ДЛЪЖНИКА ПО 
ПРЕХВЪРЛЕНИТЕ ВЗЕМАНИЯ до 10-то число на всяко тримесечие. 

(2). ЦЕДЕНТЪТ се задължава да представя на ЦЕСИОНЕРА всякакви документи, удостоверяващи 
целевото използване на сумата от продажната цена на прехвърлените/ вземания, а именно за 
извършване на енергоефективни дейности по сградата на Община Мъглиж, съгласно ДОГОВОРА. 
(3). ЦЕДЕНТЪТ се задължава да уведомява незабавно ЦЕСИОНЕРА за: 

• Всяка промяна на данните и информацията, предоставени на ЦЕСИОНЕРА към датата '* 
на настоящия Договор. 

• Предявяването на искове срещу ЦЕДЕНТА или ДЛЪЖНИКА ПО ПРЕХВЪРЛЕНИТЕ 
ВЗЕМАНИЯ и/или насочени към ОБЕЗПЕЧЕНИЕТО изпълнителни или охранителни 
производства, както и направени от тях съдебни или извънсъдебни възражения по 
изпълнението на ЕСКО ДОГОВОРА или по изискуемостта на прехвърлените вземания. 

• Подадени искове от и срещу ЦЕДЕНТА или ДЛЪЖНИКА ПО ПРЕХВЪРЛЕНИТЕ 
ВЗЕМАНИЯ спрямо трети лица, включително и по застрахователни полици. 

(4). ЦЕДЕНТЪТ е длъжен да осигури предоставянето от страна на ДЛЪЖНИКА ПО 
ПРЕХВЪРЛЕНИТЕ ВЗЕМАНИЯ на следната информация: 

• Справки за енергийната консумация за обекта - от момента на приключване на 
физическото изпълнение на финансираните и одобрени от ФЕЕВИ мерки в период от 5 
(пет) години (без значение дали кредитът е погасен предварително), в срок до 31 януари 
до ФЕЕВИ се изпраща информация за енергийното потребление на обекта за 

: ' предходната година. Справките за енергийна консумация се. изготвят по образец на 
ФЕЕВИ и се изпращат на хартиен носител ежегодно до, приключване на определения в 
Договора срок на проекта. . ' 

Разходът на енергия се отчита с прибори за търговско измерване. Когато разходът на гориво и/или -
енергия не се измерва с прибори за търговско измерване се представя справка за покупките на 
гориво и/или енергия като натурални показатели към момента на покупката въз основа на Отчетни 
документи. . 
При условие, че системата обхваща повече от един потребител (присъединен абонат, титуляр на 
партида, абонатен номер, и т.н.) на енергия или повече от един прибор за търговско измерване, то 
справката съдържа информация за ; консумацията на енергия и енергийните разходи на всички 
потребители (прибори за търговско измерване). , 
Аналогични справки с количествени и стойностни показатели се изготвят и за материали, 
консумативи, такси, глоби, санкции и др„ които са елемент от технологичния процес и могат да'" 
окажат влияние в посока намаляване или увеличаване на разходите за експлоатация и поддръжка 
като следствие от изпълнението на проекта, Такива могат да бъдат например глоби (надбавки) за 
върната реактивна енергия, разход на химикали и консумативи, санкции за замърсяваме и др. 

За ЦЕСИОНЕРА: Г ^ Я у - = За ЦЕДЕНТА: 
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(5). ЦЕДЕНТЪТ е длъжен да предоставя информацията по чл.10;(4).. за срок до 20.09.2020г., 
включително в случай на предсрочно погасяване на задълженията на ДЛЪЖНИКА към 
ЦЕСИОНЕРА. 

V. ОТГОВОРНОСТ 
Чл. 11.(1). ЦЕСИОНЕРЪТ има право да развали настоящия Договор по чл. 87 от ЗЗД, както и 
самостоятелното право да обяви всички дължими суми за предсрочно изискуеми, като и в двата 
случая да иска от ЦЕДЕНТА връщане на платената цена и неустойка в размер на 12 180,22 лева 
(дванадесет хиляди сто и осемдесет лева и 22 стотинки) (стойността на дължимите лихви от 
ДЛЪЖНИКА, без значение каква част от тях е платена) в следните случаи: 
1. вземанията не съществуват или са обременени с тежести, които по какъвто и да е начин 
препятстват упражняването на правата на ЦЕСИОНЕРА; 
2. ДЛЪЖНИКЪТ отказва да погасява задълженията си; 
3. вземанията не отговарят на изискванията, посочени в чл.1.(2). от настоящия Договор или когато 

' според обстоятелствата трябва да се приеме, че ЦЕСИОНЕРЪТ не би сключил настоящия 
Договор; ако знаеше това; 
4. размерът на прехвърлените вземания, който ДЛЪЖНИКЪТ е съгласен да плати, падне под 
прехвърления размер, съобразно чл.1 .(2). от настоящия Договор; 
5. ЦЕДЕНТЪТ не спази някое от условията на настоящия Договор. 

Чл.12. В случай, че ЦЕСИОНЕРЪТ е освободил вземанията от правата, които трети лица са 
претендирали върху тях, чрез заплащане на парична сума, ЦЕДЕНТЪТ може да се освободи от 
отговорност като заплати на ЦЕСИОНЕРА тази сума, лихвите върху нея от деня на плащането и 
разноските. 

Чл.13.(1). В случай, че се установи, че ДЛЪЖНИКЪТ ПО ПРЕХВЪРЛЕНИТЕ ВЗЕМАНИЯ не е 
надлежно и в срока по настоящия договор уведомен за прехвърляне на вземанията, ЦЕСИОНЕРЪТ 
има право да иска от ЦЕДЕНТА платената цена, направените разноски, както и неустойка в 
размер на 5% (пет процента) годишно за срока до последната вноска по Погасителен план -
Приложение № 1. 

Чл.14. Независимо от отговорността по предходните текстове, ЦЕДЕНТЪТ дължи обезщетение в 
пълен размер за вредите, които ЦЕСИОНЕРЪТ е претърпял вследствие неизпълнението на 
настоящия Договор. 

Чл. 15.(1). С подписването на настоящия Договор ЦЕДЕНТЪТ дава пълното си и безусловно 
съгласие ЦЕСИОНЕРЪТ да блокира всичките му сметки и да събере вземанията си, произтичащи 
от настоящия договор, в пълен размер, включително, но не само главница, лихви, разноски, такси, 
комисионни и др., произтичащи или свързани с този договор. ЦЕДЕНТЪТ се задължава да 
предостави в полза на ЦЕСИОНЕРА Съгласие за директен дебит по сметките си по смисъла на 
Наредба № 3 от 16 юли 2009 г. за условията и реда за изпълнение на платежни операции и за 
използване на платежни инструменти. 
(2). За всяко служебно събиране на суми от сметката на ЦЕДЕНТА, ЦЕСИОНЕРЪТ изпраща 
незабавно писмено уведомление. , 

Чл.16. В случай, че ЦЕДЕНТЪТ изплати на ЦЕСИОНЕРА стойността на прехвърлените вземания 
в размера, посочен в чл.1.(2)., т.2 от настоящия Договор, както и дължимите лихви, разноски, 
такси и др., той има право да събира прехвърленото вземане. 

Чл.17. ЦЕСИОНЕРЪТ отговаря пред ЦЕДЕНТА за вредите, причинени единствено в резултат на 
умисъл и груба небрежност. 

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ КЛАУЗИ 
Чл. 18.(1). Страните по настоящия Договор следва да отправят всички съобщения и уведомления 
помежду си само в писмена форма. 
(2). Писмената форма се смята за спазена и когато те са отправени по телекс, телефакс или друго 

За ЦЕСИОНЕРА 

техническо средство на адреса или номера, посочени в настоящия договор. 

За ЦЕДЕНТА: 
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За ЦЕДЕНТА: 
Адрес: 1421 гр. София, район „Триадица", ж.к. „Лозенец", ул. „Димитър Хаджикоцев" № 114 бл 
1, ОФИС 7 ' ' 
За ЦЕСИОНЕРА: 
Адрес: 1000 гр. София, ул. "Кузман Шапкарев" № 4 

Чл.19. Настоящият Договор може да бъде изменен или допълнен от страните с отделно 
споразумение, сключено в писмена форма. 

Чл.20.(1). Страните ще решават споровете, възникнали по повод изпълнението на настоящия 
Договор, чрез разбирателство и взаимни отстъпки. 
(2). Когато постигането на съгласие се окаже невъзможно, страните ще отнесат спора пред 
компетентния български съд в гр. София. 

Чл.21. За неуредените с този Договор въпроси се прилагат разпоредбите на гражданското 
законодателство на Република България. 

Чл.22. Настоящият Договор се състои от 6 (шест) страници, като включва Приложение 1 -
Погасителен план, състоящо се от 2 (две) страници и Приложение 2 - Одобрени от Управителния 
съвет на Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници" енергоспестяващи мерки, 
състоящо се от 2 (две) страници. Договорът и приложенията към него се съставиха и подписаха в 
по 2 (два) еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните. 

ЗА И ОТ ИМЕТО НА ЦЕСИОНЕРА: ЗА И ОТ Ш ^ Т О Н А ^ Е Д Е Н Т А : 

Димитър Николов Дуков 
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