
Д О Г О В О Р  
№ 21/05.06.2019 г. 

 

За възлагане на услуга с предмет: „Извършване на надзор по изпълнението 

горскостопанския план, плана за ловностопанските дейности, плана за дейностите 

по опазване от пожари планирани и предвидени в изпълнение на горскостопанския 

план /лесоустройствения проект/ на ДГС Провадия гр. Провадия ТП на СИДП ДП 

Шумен,  

 

Днес, 05.06.2019 г., в гр. Провадия между: 

1. ТП ДГС ,,Провадия” гр.Проадия с ЕИК 2016174120111, със седалище и адрес 

на управление: гр. Провадия, обл.варна, кв.Север, електронна поща: 

dgs.provadia@dpshumen.bg,  представлявано от инж. заличено на основание чл. 59 от 

ЗЗЛД, - Директор и  заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД РСО- главен счетоводител, 

наричано по-долу за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“, от една страна  

и  

2.,,Кавеко инженеринг’’ ООД, с ЕИК заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД, със 

седалище и адрес на управление: гр. заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД, 

представлявано от заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД в качеството си на управител, 

наричано по-долу  за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ“,  

 

        На основание чл.20, ал.4, т.3, от ЗОП, чл.144, ал.1, т.1 от Наредба №18 от 

07.10.2015г. за инвентаризация и планиране в горските територии (обн.ДВ, бр.82 от 

23.10.2015г,  Протокол № 207 от 24.01.2019 г. на УС на СИДП ДП Шумен, Заповед № 

549/21.12.2018 г. на Директора на СИДП  ДП Шумен, се сключи настоящия договор за 

следното:  

 

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

 1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши следната 

услуга: „Извършване на надзор по изпълнението на горскостопанския план, плана 

за ловностопанските дейности,  плана за дейностите по опазване от пожари 

планирани и предвидени за изпълнение в горскостопанския 

план/лесоустройствения проект/ на ДГС „Провадия“ гр.Провадия” ТП на СИДП ДП 

Шумен,  

1.2. В изпълнение на предмета по т.1.1.  Изпълнителят приема да изготви 

доклад съдържащ   анализ и оценка за изпълнението на отделните горскостопански 

дейности , даде конкретни препоръки за отстраняване на допуснати пропуски и слабости 

при изпълнение на плана(в случай че такива са констатирани), а при необходимост  дава 

и препоръки за промяна на планирани дейности. 

 

ІІ. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ. РАЗМЕР, СРОК И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

2.1. За изпълнение предмета на Договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплати на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер на 5 000,00 лв. ( пет хиляди лева) без вкл. 

ДДС. Така договореното възнаграждение не подлежи на корекции. 

2.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждението по 

предходната точка в срок до 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата на 

приемане на изпълнението на извършената по Договора работа и представяне на фактура 

от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

2.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще извърши плащането на договореното възнаграждение в 

български левове, по банков път, по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,: 

заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД с IBAN: заличено на основание чл. 59 от 

ЗЗЛД, BIC: заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД. 

2.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички 

последващи промени на банковата сметка по т.2.3 по-горе в срок до 3 (три) дни, считано 

от момента на промяната. В противен случай се счита, че плащането е надлежно 

извършено и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за забава. 
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ІІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

3.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:  

3.1.1. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да извърши в срок и без отклонения 

възложената с Договора работа. 

3.1.2. Да извършва проверка във всеки момент от изпълнението на Договора 

относно качество, количества, стадии на изпълнение, технически параметри и др., без с 

това да пречи на оперативната дейност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

3.1.3. Възложителят има право при възникване на непреодолими причини 

независещи от Изпълнителя  да прекрати едностранно  с двуседмично писмено 

предизвестие , изпълнението на договора, без да дължи плащане на санкции и неустойки, 

като заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ възнаграждение в размер само за изработената част, 

ако тя може да му бъде полезна и същият я е приел при условията на настоящия договор. 

3.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен: 

         3.2.1. Да осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до цялата отчетна 

документация, свързана с изпълнение предмета на настоящия договор. 

3.2.2.   Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ договореното възнаграждение в 

размера, срока и по начина, посочени в чл.ІІ от Договора.  

3.2.3. Да приеме доклада за извършената по Договора работа в случай че 

същият е изготвен при изискванията на разпоредбите на. Наредба №18 от 07.10.2015г. за 

инвентаризация и планиране в горските територии (обн.ДВ, бр.82 от 23.10.2015г.) в 

случай че е изготвен в договорените с  Изпълнителя срок, количество  и качество.  

3.2.4. Да  публикува приетия доклад на интернет страницата си, както и да го 

представи в съответната РДГ. 

3.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 

             3.3.1. Да получи достъп до цялата отчетна документация, свързана с 

изпълнение предмета на настоящия договор. 

  3.3.2.Да получи договореното възнаграждение в размера, срока, по начина 

и при условията, уговорени в Договора. 

                        3.3.3. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил част от възложената работата и 

по - нататъшното й изпълнение се окаже невъзможно поради възникване на 

непреодолими причини за които никоя от Страните не отговаря, същият има право да 

получи възнаграждение в размер само за изработената част, ако тя може да бъде полезна 

на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и същият я е приел същият я е приел при условията на настоящия 

договор. 

3.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен: 

3.4.1. В деня на сключване на настоящия договор да представи необходимите 

доказателства, че отговаря на изискванията на чл.144, ал.3 от Наредба №18 от 

07.10.2015г. за инвентаризация и планиране в горските територии (обн.ДВ, бр.82 от 

23.10.2015г.). 

3.4.2.Да извърши с грижата на „добър стопанин“ възложената работа 

качествено, в срок, в количество и обем, съгласно задълженията произтичащи от  

настоящия договор при спазване на изискванията Наредба №18 от 07.10.2015г. за 

инвентаризация и планиране в горските територии (обн.ДВ, бр.82 от 23.10.2015г.). 

3.4.3. Да изготви доклад съдържащ  анализ и оценка за изпълнението на 

отделните горскостопански дейности , в който да даде конкретни препоръки за 

отстраняване на допуснати пропуски и слабости при изпълнение на плана (в случай че 

такива са констатирани), а при необходимост да  даде и препоръки за промяна на 

планирани дейности. 

3.4.4.В случай на констатирани неточности при изпълнение на възложената 

работа да отстрани същите като разходите по отстраняването им са за негова сметка. 

3.4.5. Да предаде доклада по изпълнената по Договора работа в срока по т.3.2 

по-горе (с екземпляр за Възложителя, съответната  Община или частно лице- в случаите 

на наличие на договор за управление на недържавни горски територии)  и в тридневен 

срок след приемането му да издаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  съответна фактура. 

 



 

IV. ВЛИЗАНЕ В СИЛА НА ДОГОВОРА. СРОК И МЯСТО НА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ 

4.1. Договорът влиза в сила от датата на подписването му от Страните. 

4.2. Срокът за изпълнение на  Договора е до  31.12.2019 г. 

4.3. Мястото на изпълнение: административната сграда на ТП ДГС „Провадия“ 

гр.Провадия, кв.Север. 

 

V. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

5.1. Страните се договарят, че предаването и приемането на извършената по 

Договора работа ще се извършва, съгласно разпоредбите на Наредба №18 от 07.10.2015г. 

за инвентаризация и планиране в горските територии (обн.ДВ, бр.82 от 23.10.2015г.) с 

подписване предавателно приемателен протокол. 

5.2. В случай на несъгласие съответната страна след подписване на протокола е 

длъжна да представи подробно писмено становище отразяващо позицията й, което става 

неразделна част от предавателно приемателния протокол. 

  

VІ.САНКЦИИ И  НЕУСТОЙКИ 

6.1. При виновно неизпълнение, на задълженията по Договора неизправната страна  

дължи на насрещната страна неустойка в размер на 10% (десет процента) от общото 

уговореното по Договора възнаграждение. 

6.2. При забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължаща се на негово виновно неизпълнението 

на възложената по Договора работа, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в 

размер на 0,05% (нула цяло и пет стотни процента) на ден, за всеки просрочен ден и за 

срок не по- дълъг от 10 дни, като след изтичане на този срок ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има 

право да прекрати едностранно договора . Разпоредбата не се прилага при установено 

наличие на обстоятелства посочени в  гл. VІІІ от настоящия договор. 

6.3. В случаите по т.6.2. предложение първо от настоящия договор и след 

прекратяването му, освен договорената неустойка от 0,05% закъснение за всеки 

просрочен ден, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължи и неустойка за неизпълнение на договора в 

размер на  10% (десет процента) от общото уговореното по Договора възнаграждение. 

6.4. Изплащането на неустойката по някоя от горните точки не лишава изправната 

страна  от правото да търси обезщетение за претърпени вреди, надвишаващи размера на 

платената неустойка. 

6.5. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени вреди и 

загуби, в случай, че последните са причинени от непреодолима сила (форсмажорни 

обстоятелства) по смисъла на гл.VІІІ от същия. 

 

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

7.1. Настоящият Договор се прекратява: 

7.1.1. С изпълнение предмета на Договора. 

7.1.2. По взаимно съгласие между Страните, изразено в писмена форма. 

7.1.3. При виновно неизпълнение на задълженията на която и да е  от страните 

по Договора - с десетдневно писмено предизвестие от изправната до неизправната 

страна. 

7.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати Договора без предизвестие, когато 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ: 

7.2.1. Просрочи изпълнението на който и да е от сроковете по Договора с 

повече от 10 дни (десет дни). 

7.2.2. Не изпълни точно някое от задълженията си по Договора. 

 7.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да прекрати Договора без предизвестие, когато 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ: 

7.3.1. Не изпълни някое от задълженията си по Договора 

 

 
 



 

VІІІ. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА 

8.1. Страните по настоящия договор приемат,  без да считат изброяването за 

изчерпателно, че непреодолима сила (форсмажорни обстоятелства) са следните 

настъпили събития:  

 - Наводнение, горски пожар , свлачища на скални маси и/ или пръст ограничаващи 

работата или достъпа до обекта предмет на договора. 

 - Пропадане, разрушаване и/или повреждане на пътища (горски и/или от 

републиканската пътна мрежа) водещи до обекта предмет на договора.  

 - Падането на обилни валежи от дъжд, довели до затрудняване на достъпа  и/или 

работа в обекта предмет на договора с цел предотвратяване на трудови злополуки и 

производствени аварии.  

- падането на обилен сняг, довел до затрудняване на достъпа  или работа в обекта 

предмет на договора, с цел предотвратяване на трудови злополуки и производствени 

аварии.  

-  Издаване на индивидуални административни актове от държавни и/ или 

общински органи, както и органи и организации различни от страните по договора, 

довели до ограничаване достъпа  или работа в обекта предмет на договора, в случай че 

така издадените административни актове, не се дължат на виновно изпълнение и /или 

неизпълнение на задължения на някоя страна по договора. 

8.2. В случай че страната, която е следвало да изпълни свое задължение по 

договора, е била в забава преди настъпване на съответното събитие, тя не може да се 

позовава на непреодолима сила. 

8.3. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички 

действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и 

загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок от 24 (двадесет и четири) часа 

от настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за 

настъпилите от това вреди и страната не може да се позовава на непреодолима сила 

(форсмажорни обстоятелства). 

8.4. След изпълнение на задълженията си по предходната точка страната, която се 

позовава на непреодолима сила (форсмажорни обстоятелства) е длъжна да съдейства на 

другата страна за съвместно съставяне на Констативен протокол отразяващ началото на 

непреодолима сила (форсмажорни обстоятелства). В същият протокол се отразява и 

прекратяване на действието на непреодолима сила (форсмажорни обстоятелства). 

8.5.  Докато трае непреодолима сила (форсмажорни обстоятелства) и при съставяне 

на Констативния протокол по предходната точка изпълнението на задълженията на 

свързаните с тях насрещни задължения се спира.  

 

IX.ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
9.1. Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на 

Договора и разменяни между Страните са валидни, когато са направени в писмена форма 

и са изпратени  

на посочен в Договора адрес на съответната страна чрез препоръчана поща с 

известие за доставяне, електронна поща или куриер. 

9.2. Когато някоя от Страните е променила адреса си и/ или електронната си поща, 

без да уведоми за новия си адрес и/ или електронната си поща другата страна, 

съобщенията изпратени на посочения в Договора адрес и/ или електронната си поща  ще 

се считат за надлежно връчени. 

9.3. Договорът може да бъде изменян и/или допълван единствено по взаимно 

съгласие на Страните, изразено писмено. 

9.4. Всички спорове по Договора ще се уреждат чрез преговори между Страните, а 

при непостигане на съгласие – споровете ще се отнасят за решаване от компетентния съд 

в Република България. 

         9.5. За всички неуредени в Договора въпроси ще се прилагат разпоредбите на 

действащото в страната законодателство. 

 



 

Неразделна част от Договора са: 

1.Доказателства, че изпълнителя отговаря на изискванията на чл.144, ал.3 Наредба 

№18 от 07.10.2015г. за инвентаризация и планиране в горските територии (обн.ДВ, бр.82 

от 23.10.2015г.). 

Този Договор съдържа пет страници,състави се и се подписа в два еднообразни 

екземпляра – по един за всяка от Страните. 

 

 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:                                          ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

подписано и заличено                                          подписано и заличено 

на основание чл. 59 от ЗЗЛД                               на основание чл. 59 от ЗЗЛД 
инж. заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД    заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД 

Директор ТП ДГС Провадия                                 Управител                    

 

 

подписано и заличено 

на основание чл. 59 от ЗЗЛД                    

заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД  
Р-тел счетоводен отдел ТП ДГС Провадия 

      
 

 

 

ИС/АЯ 
 


