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ГРАЖДАНСКИ ДОГОВОР 
за възлагане на услуга 

 № 13/28.03.2022 година 

 

 

Днес,  28.03.2022 г. в ТП ДГС Провадия, на основание чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП във връзка с 

чл.13, ал.11 от ЗГ и чл.63, ал.4 от Наредба №18 от 17.10.2015 год. за инвентаризация и планиране 

в горските територии и т.49 от Раздел II на Заповед №478/19.11.2021г., изм. със Заповед 

№56/27.01.2022г. на Директора на СИДП ДП гр. Шумен, се сключи настоящият договор между: 

 

1.ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ПРОВАДИЯ, със седалище и адрес на 

управление: гр. Провадия, кв. Север, обл. Варна, ЕИК 2016174120111, представлявано от  инж. 

заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД в качеството му на директор и заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД 

– РСО - главен счетоводител, наричани за краткост в договора ВЪЗЛОЖИТЕЛ , от една страна и 

 

2.инж. Илия заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД Ангелов,  ЕГН:  заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД,  

с постоянен адрес: гр. заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД, л.к № заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД, 

издадена от МВР град София на заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД г., наричан за краткост 

ИЗПЪЛНИТЕЛ, притежаващ удостоверение за регистрация № заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД 

г. от ИАГ, от друга страна, се сключи настоящият договор за следното: 

 

I.ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

 

1,1.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изработи общо задание за 

инвентаризация на горските територии и изработване на горскостопански карти, план за 

ловностопанските дейности и план дейностите по опазване от пожари, както и горскостопански 

план за държавните горски територии в района на дейност на ТП ДГС Провадия в обхвата на 

СИДП ДП Шумен, наричано в договора за краткост „заданието“ съгласно изискванията в Наредба 

№18/07.10.2015г. за инвентаризация и планиране в горските територии и настоящия договор. 
1,2.3аданието по т.1.1. да бъде представено на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 5 /пет/ еднообразни 

екземпляра на хартиен носител /приложения само в един/. 
 

II. СРОК НА ДОГОВОРА 

 

2.1.Краен срок за изготвяне и представяне на заданието - 31.10.2022 г. 

 

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

 

3.1.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е в правото си да получи разработката на заданието за района на 

дейност на ТП ДГС Провадия, във вида и срока уговорен в настоящия договор. 

3.2.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право във всеки момент от изпълнение на договора да контролира 

качеството, обема и сроковете на извършваната дейност, без това да пречи на изпълнението й, като 

предоставя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ своите изисквания в писмен вид. 

3.3.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уговореното в настоящия 

договор възнаграждение по определения в договора начин.  

3.4.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да осигури на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и предостави  

поисканата информацията и документите, необходими за качественото извършване на 

възложената работа. 

3.5.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ става собственик на заданието съгласно т.1.1 от договора и се 

задължава да го използва само за свои цели. 
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3.6.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ преработване или доработване 

на заданието по възложената работа, до неговото приемане.  

3.7.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да не приеме изготвеното задание, ако същото не отговаря 

на изискванията на настоящия договор. 

 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

4.1.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи уговореното възнаграждение в размера и 

съгласно определените в договора начин и срок. 

4.2.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се  задължава да изпълни качествено възложената му задача, съгласно 

този договор, при спазване на разпоредбите на Наредба №18/07.10.2015г. за инвентаризация и 

планиране в горските територии и указанията, дадени с Писмо № ИАГ-31353 /17.12.2021 г. 

4.2.1.Заданието да се оформи съобразно изискванията на Закона за горите и разпоредбите на 

Наредба №18/07.10.2015 г. за инвентаризация и планиране в горските територии, като се 

разграничат ясно дейностите по инвентаризация на горските територии и тези, които ще залегнат 

в горскостопанския план. Изготвянето на сметките за обема и стойността на проучвателните и 

проектни работи да бъдат съобразени със Заповед № 412/17.03.2016 г. на изпълнителния директор 

на Изпълнителна агенция по горите. 

4.2.2.Заданието да съдържа точна информация за обхвата и характеристиката на площта, 

подлежаща на инвентаризация, общо и по видове собственост. Да се състави подробен списък на 

инвентаризираните през последното устройство гори в земеделски и други територии според 

тяхната собственост. Да се анализира за кои от тях са налице влезли в сила административни 

актове за промяна на предназначението. 

4.2.3.Да се укаже площта на горите, включени в различни регулационни планове, за които не 

са извършени действия по промяна на предназначението на вида територия, по реда и при 

условията на Закона за горите. 

4.2.4.Категоризацията на горските територии да е съгласно чл.5 от Закона за горите, като се 

посочат документите и/или реда за тяхното категоризиране.  

4.2.5.Да се посочат площите, попадащи в защитените зони по Закона за  биологичното 

разнообразие - Натура 2000, като отделно се посочат площите в защитените зони по Директива 

92/43 ЕИО  за  опазване на естествените местообитания  и на дивата флора и фауна  и тези  по 

Директива79/409 ЕИО за опазване на дивите  птици.  

4.2.6.В заданието да се посочат насоките за организацията на стопанството; вида, обема и 

стойността за инвентаризацията на горските територии, изработването на ловностопанския  план 

и плана за опазване от пожари. Отделно да се посочи обема, видовете дейности  и стойността за 

изработването на горскостопанския план за държавните горски територии в границата на обекта. 

4.2.7.Да се опишат необходимите теренно-проучвателни дейности при инвентаризацията на 

горските територии, както и проектните дейности, необходими за изработването на плановете за 

горскостопанска и ловностопанска дейност и дейностите по опазване от пожари. Отделно следва 

да се посочат дейностите необходими за изработването на горскостопанския план за държавните 

горски територии. 

4.2.8.Да се опише съдържанието на информацията, която следва да се съдържа в записките, 

които ще се изработят във връзка с инвентаризацията на горските територии, плана за 

ловностопанските дейности и плана за дейностите за опазване от пожари, както и за тези, във 

връзка с изработването на горскостопанския план /съдържанието на всяка обяснителна записка, 

раздели, глави, текстови и таблични характеристики, диаграми, картен материал и др./ 

4.2.9.Като приложения да се представят копия от всички налични документи, съставени през 

ревизионния период, които се отнасят до статута на горските територии /  промяна на 

предназначението  и учредяване на ограничени вещни права/, списък на имотите, обект на 

покупко-продажба от СИДП, списъци на отделите и подотделите по наличните досиета на 

съществуващите и заложените пробни площи, обект на научни и изследователски дейности от 

страна на ЛТУ, ИГ при БАН, бившата Опитна станция по бързорастящи горскодървесни видове 
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гр. Свищов, бившата Опитна станция по дъбовите гори гр. Бургас, заповедите за ловностопанското 

деление и други засягащи територията на устройвания обект. 

4.3.Да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички обстоятелства, препятстващи или 

затрудняващи изпълнението на възложената  задача. 

4.4.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предаде заданието съгласно т.1.1 и 1.2  от договора в 

уговорения вид и в срока по т.2.1. 

4.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  се задължава да не разгласява по какъвто и да е начин информацията, 

предоставена му от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или станала му известна във връзка или по повод 

извършването на работата. 

 

V. ЦЕНА НА ДОГОВОРА И НАЧИН МА ПЛАЩАНЕ 

 

5.1.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ определя разход за извършената по т.1.1 от договора работа в размер 

на 6000,00 лв (шест хиляди лева), от които съгласно сметка за изплатени суми по чл.45, ал.4 от 

ЗДДФЛ: 

5.1.1.5856,00лв начислена сума на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

5.1.2.144,00лв осигурителни вноски към НЗОК за сметка на работодателя. 

5.1.3.От начислената по т.5.1.1 сума, след приспадане на 25% нормативно признати разходи, 

се удържат ДОД в размер на 429,60лв и лични осигурителни вноски за ЗО в размер на 96,00лв. 

5.2.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, възнаграждение в 

размер на 5330,40 лв (пет хиляди триста и тридесет лева и 40ст.), по сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД,    

5.3.Възнаграждението се заплаща от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 14 (четиринадесет) дневен срок 

след утвърждаване на заданието от Изпълнителният директор на ИАГ. 
 

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

 

6.Настоящият договор може да бъде прекратен: 

6.1 С изпълнение на всички задължения на страните; 

6.2.С изтичане срока на договора;  

6.3.По взаимно съгласие между страните, изразено писмено; 

6.4.С едностранно писмено изявление от изправната страна за развалянето му при 

неизпълнение от другата страна; 

6.5.При настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа.  

 

VII. САНКЦИИ ПО ДОГОВОРА 

 

7.1. При неизпълнение на задълженията от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не 

подписва приемателно-предавателен протокол и не дължи заплащане на възнаграждение за 

извършената работа. 

7.2. При забава в изпълнението на възложената работа ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в 

размер 0.1% на ден от договореното възнаграждение за всеки просрочен ден, но не повече от 10% 

от дължимото възнаграждение. Сумата се удържа от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при изплащането й. 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и обезщетение за нанесени вреди и пропуснати 

ползи, ако те надхвърлят стойността на неустойката. 

7.3 При забава в плащането на уговореното възнаграждение ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи лихва 

за забавено плащане в размер 0.1% за всеки ден на забава, но не повече от 10% от дължимото 

възнаграждение. Сумата се добавя от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ към уговореното възнаграждение при 

изплащането му.  

7.4.Страните запазват правото си да търсят обезщетение за вреди по общия ред, ако тяхната 

стойност е по-голяма от изплатените неустойки по реда на този раздел. 
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VIII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

8.1.Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му. 

8.2.Страните по настоящия договор ще решават възникнали спорове, относно изпълнението 

му чрез взаимно съгласие, а когато такова липсва, съгласно действащото законодателство в 

Р.България. 

8.3.Изменения и допълнения в настоящия договор страните не могат да договарят и да 

подписват анекси към него. 

 

Настоящият договор се изготви в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните. 

 

 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                         ИЗПЪЛНИТЕЛ:  

                                                                   

ДИРЕКТОР: подписано и заличено                             подписано и заличено                    
/инж. заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД/                        /инж. заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД/ 

 

РСО: подписано и заличено 

/заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД/ 

 

 

 


