
ДОГОВОР  
 

№ 62./ДР/14.02.2019г 

 
 

 Днес 14.02.2019 год. в с.Старо Оряхово, се сключи настоящият договор ,  между 

страните: 

            1.ТП Държавно ловно стопанство “Шерба” при „СИДП” – гр.Шумен, 

седалище и адрес на управление:   с. Старо Оряхово, обл.Варна, ул.”Дунав” №8, 

Булстат: 2016174120080, представлявано от Директор- (заличено на осн. чл.2 от ЗЗЛД) 

и (заличено на осн. чл.2 от ЗЗЛД-РСО-главен счетоводител,  наречен по-долу за 

краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ и 

           2 „Геосервиз“ ООД, седалище и адрес на управление: с.Чепинци, обл.София, 

ул.Светльовци №48, еик 130224446, представлявано заедно и поотделно  от управители 

(заличено на осн. чл.2 от ЗЗЛДи (заличено на осн. чл.2 от ЗЗЛД,с Удостоверение 

№7808/08.03.2017г. по чл.241 от Закона за горите наричано за краткост 

ИЗПЪЛНИТЕЛ, се сключи настоящият договор , за следното: 

     

I. ПРЕДМЕТ НА  ДОГОВОРА 

 

          Чл. 1.(1)ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема срещу 

възнаграждение да  изготви  задание за инвентаризация на горските територии, 

изработване на Горскостопански план за държавните горски територии, 

ловностопански план и план за опазване на горските територии от пожари на СИДП 

ДП ТП Държавно ловно стопанство Шерба- част и да го предостави на хартиен 

носител в пет еднообразни екземпляра , от които един с Приложение. 

 

II. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

 

         Чл. 2. При осъществяване предмета на договора,   ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава 

да изплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер на 5 600 /пет хиляди и 

шестотин  лева/, по банков път по банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ :  (заличено на 

осн. чл.2 от ЗЗЛД 

        Чл. 3. (1) Плащането се извършва от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ в 14 (четиринадесет) 

дневен срок след разгеждане на заданието от експертен съвет на Изпълнителната 

агенция по горите и отстраняване на констатираните бележки. 

          

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

 

         Чл. 4.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да получи документацията, предмет на 

настоящия договор. 

         Чл.5.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до 

цялата отчетна документация, свързана с изпълнението на заданието за 

Горскостопански план. 

         Чл.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да изплати договореното възнаграждение в 

размер и срокове, регламентирани с настоящия договор. 

 

 

 



IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

 

         Чл.7.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извърши работата, предмет на настоящия 

догоовр , съгласно всички изисквания , регламентирани от Наредба №18 от 07.10.2015г. 

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

         Чл.8.Да завърши в срок – до 10.05.2019г. задачата предмет на настоящия договор. 

         Чл.9.При изпълнение на договореното във вид, съдържание и размер да получи 

уговореното в настоящия договор възнаграждение. 

     

V. САНКЦИИ 

 

        Чл.10. При забавяне изпълнението на задълженията по настоящия договор , 

неизправната страна дължи неустойка ва размер на 0,05%  на ден от договорената цена , 

но не по-вече от 10 % от нейния размер.  

       Чл.11. Ако договорът се прекрати едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ , без за това да 

има непреодолими причини и виновно поведение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ , то 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща в пълен размер извършените до момента на прекратяването 

работи , плюс неустойка в размер на 10% от цената по чл.2. 

       Чл.12.Ако договорът се прекрати едностранно от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ , без за това да 

има непреодолими причини и виновно поведение от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ , то 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща в пълен размер извършените до момента работи , плюс 

неустойка в размер на 10% от цената по чл.2. 

       Чл.13.Ако извършването на работата по чл.1, независимо от стадия на достигнатото 

изпълнение, се окаже невъзможно поради непреодолими причини, за които и двете 

страни по договора не отговарят, то ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

възнагражденето в размер на изработената част. 

        Чл.14.Плащането на неустойки не лишава изправната страна по договора от 

правото й да търси обезщетение за претърпени вреди  и пропуснати ползи над размера 

на неустойката. 

        Чл.15.Ако настъпят промени в условията, при които настоящият догоовр е 

подписан (нормативна база, законова уредба) , всяка от страните е длъжна да уведоми 

писмено ответната страна и да иска промяна на съответните клаузи.. 

   

VІ.ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. 

 

          Чл. 16 Настоящият договор може да бъде прекратен 

          16.1. По взаимно съгласие 

          16.2. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по 

договора с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна. 

         16.3. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на поръчката, 

предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл 

да предвиди и предотврати или да предизвика, с писмено уведомление, веднага след 

настъпване на обстоятелствата. 

          16.4.При изпълнение на договора; 

 

VІІ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ. 

 

        Чл. 20. Изменения и допълнения в настоящия договор, се извършват по взаимно 

писмено съгласие на страните . 



         Чл. 21. Споровете по изпълнение на този договор се решават чрез преговори 

между страните, а при непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване от 

компетентния съд. 

        Чл. 21. За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на 

действащото в страната законодателство. 

      

         Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра - по един 

за всяка от страните. 

 

 

 

 
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:.........../п/ печат                  ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: /п/ печат 

(заличено на осн. чл.2 от ЗЗЛД/                                                 / (заличено на осн. чл.2 от ЗЗЛД/  

 

 

РСО-главен счетоводител         

 ............./п/.................................. 

(заличено на осн. чл.2 от ЗЗЛД      

  

 
Изготвил и съгласувал:......./п/............ 

(заличено на осн. чл.2 от ЗЗЛДюрисконсулт  

 


