
5,850.00         210.60                                           7 10/11.01.2021г. ЕЕ

осигуряване на реда и 
опазване на имуществото в 

административните 
помещения на ИАГ 

01.01.2021г.-31.12.2021г. 7800.00

7,320.00         868.56                                           

6 23/24.01.2020г. ИХ
диейност свързана със 

посещение на граждани в ИАГ
01.01.2020г.-31.12.2020г. 7320.00 7,320.00         868.56                                           

5 26/24.01.2020г. ВЦ

осигуряване на реда и 
опазване на имуществото в 

административните 
помещения на ИАГ 

01.01.2020г.-31.12.2020г. 7320.00

7,320.00         263.52                                           

4 25/24.01.2020г. ЛД

осигуряване на реда и 
опазване на имуществото в 

административните 
помещения на ИАГ 

01.01.2020г.-31.12.2020г. 7320.00 7,320.00         263.52                                           

3 28/24.01.2020г. ВД

осигуряване на реда и 
опазване на имуществото в 

административните 
помещения на ИАГ 

01.01.2020г.-31.12.2020г. 7320.00

7,320.00         263.52                                           

2 24/24.01.2020г. ГК

осигуряване на реда и 
опазване на имуществото в 

административните 
помещения на ИАГ 

01.01.2020г.-31.12.2020г. 7320.00 7,320.00         263.52                                           

1 29/24.01.2020г. ЕЕ

осигуряване на реда и 
опазване на имуществото в 

административните 
помещения на ИАГ 

01.01.2020г.-31.12.2020г. 7320.00

ПЕРИОД  от 01.01.2021г.   до 30.09.2021г.

№
Граждански договор                               

/№, дата/
Изпълнител на 

услугата
Вид на възложената услуга Срок на договора

Договорено 
възнаграждение 

/лв./

Начислено 
възнаграждение 
/лв./

Осигурителни вноски от 
работодател  /лв./

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ
София,  бул. “Христо Ботев” №55, п.код 1040, тел. централа 98511199, факс 981 37 36

РЕГИСТЪР
НА ГРАЖДАНСКИТЕ ДОГОВОРИТЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ ЦА ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЧЛ.60, АЛ.4 ОТ ВЪТРЕШНИТЕ ПРАВИЛА ОТ ЦИКЪЛА ЗА 

ОП



осигуряване на реда и 

№
Граждански договор                               

/№, дата/
Изпълнител на 

услугата
Вид на възложената услуга Срок на договора

Договорено 
възнаграждение 

/лв./

Начислено 
възнаграждение 
/лв./

Осигурителни вноски от 
работодател  /лв./

935.00            3.60                                               

извършва проверка на 
постъпили в ИАГ оценки на 

влиза от датата на 
подписването му до 

17 12/28.01.2019г. ГП

извършва проверка на 
постъпили в ИАГ оценки на 
подземлени имоти в горски 

територии

влиза от датата на 
подписването му до 

изчерпване на сумата от 
20 0000 без ДДС                                                  

20000.00

3,727.33         103.11                                           

16 08/25.01.2019г. ХХ

извършва проверка на 
постъпили в ИАГ оценки на 
подземлени имоти в горски 

територии

влиза от датата на 
подписването му до 

изчерпване на сумата от 
20 0000 без ДДС

20000.00 3,861.00         139.00                                           

15 13/28.01.2019г. КС

извършва проверка на 
постъпили в ИАГ оценки на 
подземлени имоти в горски 

територии

влиза от датата на 
подписването му до 

изчерпване на сумата от 
20 0000 без ДДС

20000.00

3,750.00         -                                                  

14 57/01.04.2021г. МЧ

Приема и оказва техническа 
помощ на служителите в отдел 

ПАДЧР при употребата на 
ЕСУЧР

   01.04.2021г.-
01.04.2022г.

3000.00 1,500.00         -                                                  

13
 96/04.06.2019г.                  
60/02.04.2020г.

МЧ

Приема и оказва техническа 
помощ на служителите в отдел 

ПАДЧР при употребата на 
ЕСУЧР

01.04.2019г.-
01.04.2020г.             
02.04.2020г.-
01.04.2021г.

250.00

5,850.00         694.08                                           

12 07/11.01.2021г. ИХ
диейност свързана със 

посещение на граждани в ИАГ

01.01.2021г.-
31.12.2021г. Договора е 

прекратен с Анекс 
№98/15.07.2021г.

7800.00 3,900.00         462.72                                           

11 09/11.01.2021г. ВЦ

осигуряване на реда и 
опазване на имуществото в 

административните 
помещения на ИАГ 

01.01.2021г.-31.12.2021г. 7800.00

5,850.00         210.60                                           

10 12/11.01.2021г. ЛД

осигуряване на реда и 
опазване на имуществото в 

административните 
помещения на ИАГ 

01.01.2021г.-31.12.2021г. 7800.00 5,850.00         210.60                                           

9 11/11.01.2021г. ВД

осигуряване на реда и 
опазване на имуществото в 

административните 
помещения на ИАГ 

01.01.2021г.-31.12.2021г. 7800.00

8 08/11.01.2021г. ГК

осигуряване на реда и 
опазване на имуществото в 

административните 
помещения на ИАГ 

01.01.2021г.-31.12.2021г. 7800.00 5,850.00         210.60                                           



осигуряване на реда и 

№
Граждански договор                               

/№, дата/
Изпълнител на 

услугата
Вид на възложената услуга Срок на договора

Договорено 
възнаграждение 

/лв./

Начислено 
възнаграждение 
/лв./

Осигурителни вноски от 
работодател  /лв./

20  112/12.08.2020г.          КЙ

консултира и подпомага 
служителите на ИАГ, на които 
е възложена поддръжката на 
техническото състояние на 

автомобилите, собственост на 
агенцията

9 месеца   считано от 
20.08.2020г.                        

до 19.05.2021г.
5490.00 6,100.00         723.80                                           

21  95/13.07.2021г.          КЙ

консултира и подпомага 
служителите на ИАГ, на които 
е възложена поддръжката на 
техническото състояние на 

автомобилите, собственост на 
агенцията

9 месеца   считано от 
13.07.2021г.                        

5850.00 1,950.00         231.36                                           

23 02/07.01.2020г. ЛВ

PR експерт по проест "Мерки 
за опазване на малкия креслив 
орел и неговите месообитания 

в България" LIFE 
18/NAT/BG/001051

до приключване 
изпълнението на 

проекта и верифициране 
на извършените разходи 

по неговия бюджет

часова ставка 
19,56лв.

6,451.44         765.45                                           

3,920.00         465.08                                           

22
127/27.07.2019г.                       

Спорузомение №65/27.04.2020г. 
За прекратяване на договора 

ГГ

консултира и подпомага ИАГ 
и списание "Гора", във връзка 
с възникналата епизоотична 

обстановка в страната, 
свързаан с разпространението 

на болестта "Африкансака 
чума" по свинете

1 година до 27.04.2020г. 
Преклатен с 

спорузомение
16800.00 5,600.00         664.44                                           

19
 124/22.07.2019г.          
191/19.11.2019г.     

КЙ

консултира и подпомага 
служителите на ИАГ, на които 
е възложена поддръжката на 
техническото състояние на 

автомобилите, собственост на 
агенцията

 4 месеца                       9 
месеца                           

  2132                            
5040                           

18 15/31.01.2019г. ДГ
постъпили в ИАГ оценки на 
подземлени имоти в горски 

територии

подписването му до 
изчерпване на сумата от 

20 0000 без ДДС                                                  

20000.00 961.00            



осигуряване на реда и 

№
Граждански договор                               

/№, дата/
Изпълнител на 

услугата
Вид на възложената услуга Срок на договора

Договорено 
възнаграждение 

/лв./

Начислено 
възнаграждение 
/лв./

Осигурителни вноски от 
работодател  /лв./

24 03/07.01.2020г. КТ

Ръководител на проест 
"Мерки за опазване на малкия 

креслив орел и неговите 
месообитания в България" 
LIFE 18/NAT/BG/001051

до приключване 
изпълнението на 

проекта и верифициране 
на извършените разходи 

по неговия бюджет

часова ставка 
23,47лв.

14,461.00       606.54                                           

25 04/07.01.2020г. ТК

експерт "Управление на 
горите" на проекта  "Мерки за 
опазване на малкия креслив 

орел и неговите месообитания 
в България" LIFE 

18/NAT/BG/001051

до приключване 
изпълнението на 

проекта и верифициране 
на извършените разходи 

по неговия бюджет

часова ставка 
19,56лв.

9,273.80         55.36                                             

26 05/07.01.2020г. НВ

юрисконсулт на проекта   
"Мерки за опазване на малкия 

креслив орел и неговите 
месообитания в България" 
LIFE 18/NAT/BG/001051

до приключване 
изпълнението на 

проекта и верифициране 
на извършените разходи 

по неговия бюджет

часова ставка 
19,56лв.

6,993.43         829.76                                           

27 06/07.01.2020г. МТ

експерт "Обучения и 
включване на 

заинтересованите страни" на 
проекта  "Мерки за опазване 

на малкия креслив орел и 
неговите месообитания в 

България" LIFE 
18/NAT/BG/001051

до приключване 
изпълнението на 

проекта и верифициране 
на извършените разходи 

по неговия бюджет

часова ставка 
19,56лв.

4,003.75         475.04                                           



осигуряване на реда и 

№
Граждански договор                               

/№, дата/
Изпълнител на 

услугата
Вид на възложената услуга Срок на договора

Договорено 
възнаграждение 

/лв./

Начислено 
възнаграждение 
/лв./

Осигурителни вноски от 
работодател  /лв./

28 07/07.01.2020г. ДБ

главен проектен сътрудник на 
проекта  "Мерки за опазване 

на малкия креслив орел и 
неговите месообитания в 

България" LIFE 
18/NAT/BG/001051

до приключване 
изпълнението на 

проекта и верифициране 
на извършените разходи 

по неговия бюджет

часова ставка 
17,60лв.

5,136.25         214.84                                           

29 08/07.01.2020г. НВ

експерт "Горска политика и 
анализ" на проекта  "Мерки за 

опазване на малкия креслив 
орел и неговите месообитания 

в България" LIFE 
18/NAT/BG/001051

до приключване 
изпълнението на 

проекта и верифициране 
на извършените разходи 

по неговия бюджет

часова ставка 
19,56лв.

14,158.89       803.06                                           

30 09/07.01.2020г. НН

служител социологически 
проучвания на проекта  

"Мерки за опазване на малкия 
креслив орел и неговите 

месообитания в България" 
LIFE 18/NAT/BG/001051

договора е приклчен 
след напускане на 

служителя от ИАГ от 
16.11.2020г.

часова ставка 
19,56лв.

5,050.43         191.12                                           

31 10/07.01.2020г. ЛГ

главен проектен счетоводител  
на проекта  "Мерки за 

опазване на малкия креслив 
орел и неговите месообитания 

в България" LIFE 
18/NAT/BG/001051

до приключване 
изпълнението на 

проекта и верифициране 
на извършените разходи 

по неговия бюджет

часова ставка 
19,56лв.

8,222.73         975.63                                           



осигуряване на реда и 

№
Граждански договор                               

/№, дата/
Изпълнител на 

услугата
Вид на възложената услуга Срок на договора

Договорено 
възнаграждение 

/лв./

Начислено 
възнаграждение 
/лв./

Осигурителни вноски от 
работодател  /лв./

32 11/07.01.2020г. ПС

експерт "Горска педагогика"  
на проекта  "Мерки за 

опазване на малкия креслив 
орел и неговите месообитания 

в България" LIFE 
18/NAT/BG/001051

до приключване 
изпълнението на 

проекта и верифициране 
на извършените разходи 

по неговия бюджет

часова ставка 
19,56лв.

4,842.96         574.62                                           

33 12/07.01.2020г. ВП

главен финасов мениджър на 
проекта  "Мерки за опазване 

на малкия креслив орел и 
неговите месообитания в 

България" LIFE 
18/NAT/BG/001051

договора е приклчен с 
спорузомение 

№64/12.04.2021г.

часова ставка 
21,51лв.

3,459.75         197.62                                           

34 174/02.12.2020г. ГТ

служител социологически 
проучвания на проекта  

"Мерки за опазване на малкия 
креслив орел и неговите 

месообитания в България" 
LIFE 18/NAT/BG/001051

до приключване 
изпълнението на 

проекта и верифициране 
на извършените разходи 

по неговия бюджет

часова ставка 
19.56лв.

2,753.02         278.48                                           

35
66/08.05.2020г. Анекс 

№95/13.07.2020г.
ГМ

външна оценка на одитната 
дейност на отдел ВО при ИАГ 
,съотвествие с изискванията 
на ЗВО в публичния сектор, 

Наредба №1/30.03.2017г.

30 дни считано от 
18.05.2020г. 

Чл.20,ал.4,т.3                               
до 27.07.2020г.

4765.00 4,765.00         300.58                                           



осигуряване на реда и 

№
Граждански договор                               

/№, дата/
Изпълнител на 

услугата
Вид на възложената услуга Срок на договора

Договорено 
възнаграждение 

/лв./

Начислено 
възнаграждение 
/лв./

Осигурителни вноски от 
работодател  /лв./

36 74/26.05.2020г. ЛД

първо ниво на контрол по 
изпълнението на дейностите 
по проект  "Предоставяне на 

услуги за управление на 
природните ресурси " RE-
Sources, съфинансиран по 

Програма за транснационално 
сътрудничество "Балкани -

Средиземно море" 2014-2020г.

30 дни считано от 
18.05.2020г. 

Чл.20,ал.4,т.3                               
до 27.07.2020г.

1652.00 1,652.00         -                                                  

37 115/18.08.2020г. ГП          ИМ

изготвяне на становища по 
постъпили в ИАГ доклади и 

констативни потоколи от 
проверка относно материални 
промени в имотите, предмет 

на замени , за които има 
образувани АП по издаване на 

актове за удост.на 
пубич.държ.вземане в 

изпълнение на Решение на ЕК 

до 31.12.2020г. 15000.00 3,500.00         207.65                                           

да актуализира 
номенклатурата на делата на 

делата със срокове за 
съхранение

краен срок 28.08.2020г.

да изготви опис за 
наличността и състоянието на 

документите със "П" и знак 
"ЕК" за 2019г.

краен срок 30.09.2020г.

да извърши еспертиза и 
техническа обработка на 
документите на ИАГ за 

период 1998-2009г.

краен срок 30.11.2020г.

съгласно чл.49,ал.1 за нАФ да 
състави за подлежащите на 

унищожение документи 
"Актове за унищожение на 

неценните документи с 
изтекъл срок"док.

краен срок 29.12.2020г.

38 86/01.07.2020г. ДЗ 6,600.00                        3,300.00                                                  118.80     



осигуряване на реда и 

№
Граждански договор                               

/№, дата/
Изпълнител на 

услугата
Вид на възложената услуга Срок на договора

Договорено 
възнаграждение 

/лв./

Начислено 
възнаграждение 
/лв./

Осигурителни вноски от 
работодател  /лв./

39 117/24.08.2020г. ПД

първо ниво на контрол по 
изпълнението на дейностите 

по проект  "Регонални 
политики за утойчива 
биоенергия" BIO4EKO

30.01.2020г. 2400.00 2,400.00         -                                                  

40 124/31.08.2020г. ИА

първо ниво на контрол по 
изпълнението на дейностите 
по проект  "Предоставяне на 

услуги за управление на 
природните ресурси " RE-
Sources, съфинансиран по 

Програма за транснационално 
сътрудничество "Балкани -

Средиземно море" 2014-2020г.

30.09.2020г. 632.20 632.20            75.02                                             

41 70/28.04.2021г. ИА

първо ниво на контрол по 
изпълнението на дейностите 
по проект  "Предоставяне на 

услуги за управление на 
природните ресурси " RE-
Sources, съфинансиран по 

Програма за транснационално 
сътрудничество "Балкани -

Средиземно море" 2014-2020г.

31.05.2021г. 1367.70 1,367.70         162.28                                           

42 84/21.06.2021г. ЦЦ

разработка на анализ на ЗГ от 
приемането му до настоящия 

момент, като се има в предвид 
всички изменения и 

допълнения

2 месеца считано от 
08.07.2021г.  до 

07.09.2021г.
9000.00



осигуряване на реда и 

№
Граждански договор                               

/№, дата/
Изпълнител на 

услугата
Вид на възложената услуга Срок на договора

Договорено 
възнаграждение 

/лв./

Начислено 
възнаграждение 
/лв./

Осигурителни вноски от 
работодател  /лв./

43 85/21.06.2021г. МЛ

разработка на правен анализ 
на ЗГ от приемането му до 
настоящия момент, като се 

има в предвид всички 
изменения и допълнения

3 месеца считано от 
08.07.2021г.  до 

07.09.2021г.
9000.00

44 27/10.02.2021г. ГИ

Спец.проучване на 
възобновяването и развитието 

на подраста в 
гор.територии.Разработване 

на методика за оценка на 
възобновяването и развитието 
на подраста в гор.територии в 
изпълнение на чл.44а,ал.2 от 

Наредба 8/05.08-2011г. За 
сечите в горите.Предоставяне 

на резултатите от 
извършеното спец.проучване 

на възобновяването и 
развитието на подраста.по 

проект 
LIFE18NAT/NG/001051

до изпълнение на 
възложените в чл.1 
дейности, но не по -

късно от 9месеца

2000.00 1,791.65         208.36                                           

45 28/11.02.2021г. АВ

Разработване на методика за 
оценка на възобновяването и 

развитието на подраста в 
гор.територии в изпълнение на 
чл.44а,ал.2 от Наредба 8/05.08-

2011г. по проект 
LIFE18NAT/NG/001051

до изпълнение на 
възложените в чл.1 
дейности, но не по -

късно от 9месеца

2000.00 1,912.67         87.33                                             



осигуряване на реда и 

№
Граждански договор                               

/№, дата/
Изпълнител на 

услугата
Вид на възложената услуга Срок на договора

Договорено 
възнаграждение 

/лв./

Начислено 
възнаграждение 
/лв./

Осигурителни вноски от 
работодател  /лв./

46 29/11.02.2021г. МЧ

Спец.проучване на 
възобновяването и развитието 

на подраста в 
гор.територии.Разработване 

на методика за оценка на 
възобновяването и развитието 
на подраста в гор.територии в 
изпълнение на чл.44а,ал.2 от 

Наредба 8/05.08-2011г. За 
сечите в горите.Предоставяне 

на резултатите от 
извършеното спец.проучване 

на възобновяването и 
развитието на подраста.по 

проект 
LIFE18NAT/NG/001051

до изпълнение на 
възложените в чл.1 
дейности, но не по -

късно от 9месеца

2000.00 1,859.83         140.17                                           

47 30/11.02.2021г. НА

Спец.проучване на 
възобновяването и развитието 

на подраста в 
гор.територии.Разработване 

на методика за оценка на 
възобновяването и развитието 
на подраста в гор.територии в 
изпълнение на чл.44а,ал.2 от 

Наредба 8/05.08-2011г. За 
сечите в горите.Предоставяне 

на резултатите от 
извършеното спец.проучване 

на възобновяването и 
развитието на подраста.по 

проект 
LIFE18NAT/NG/001051

до изпълнение на 
възложените в чл.1 
дейности, но не по -

късно от 9месеца

2000.00 2,000.00         -                                                  



осигуряване на реда и 

№
Граждански договор                               

/№, дата/
Изпълнител на 

услугата
Вид на възложената услуга Срок на договора

Договорено 
възнаграждение 

/лв./

Начислено 
възнаграждение 
/лв./

Осигурителни вноски от 
работодател  /лв./

48 31/12.02.2021г. ГГ

Спец.проучване на 
възобновяването и развитието 

на подраста в 
гор.територии.Разработване 

на методика за оценка на 
възобновяването и развитието 
на подраста в гор.територии в 
изпълнение на чл.44а,ал.2 от 

Наредба 8/05.08-2011г. За 
сечите в горите.Предоставяне 

на резултатите от 
извършеното спец.проучване 

на възобновяването и 
развитието на подраста.по 

проект 
LIFE18NAT/NG/001051

до изпълнение на 
възложените в чл.1 
дейности, но не по -

късно от 9месеца

2000.00 1,868.63         131.37                                           

   221,231.46                                      14,519.87     

Забележка: Регистъра се акуализира текущо и за годината с новоподписаните договори във връзка с ЗОП и ПЗОП.

Директор дирекция ФУС :

                                  Светла Давидкова

Изготвил:

Лозина Гилова

/главен специалист ФУС/
























