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РЕД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРИ,  
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА 

ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ 
 
 

Настоящият ред за изпълнението на договори, правата и задълженията на 
изпълнителите конкретизира основни моменти в процеса на сключване, изпълнение, 
отчитане и приключване на договорите, както и задълженията на ръководителя на 
договора, ръководителите на основните звена на УАСГ и ръководството и 
администрацията на ЦНИП. 

1. Договорът е основна форма за осъществяване на дейността на ЦНИП. 
Нормативната основа на тази дейност е Законът за задълженията и договорите /ЗЗД/ и 
Търговският закон /ТЗ/. 

2. Основна роля в сключването, изпълнението и приключването на договора 
изпълнява неговият ръководител. 

3. При подготовка и уговаряне на нов договор бъдещият ръководител е 
длъжен да прецени: 

а) степента на риска за неизпълнение на договора по същество, по 
качество, по време, достатъчност на средствата и възможни непредвидени разходи; 

б) степента на риска за недостиг на научен потенциал - по капацитет, по 
натовареност, по време и по необходими средства; 

в) степен на риска за недостиг на подходящо за изпълнение на договора 
лабораторно оборудване; 

г) степен на риска при недостиг на софтуерно обезпечаване; 

4. Номенклатура от типови договори, използвани в практиката на ЦНИП, се 
изготвят от администрацията на ЦНИП и се съгласуват с юриста на УАСГ. 
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5. При подготовката на договора, ръководителят е длъжен да осигури пълни 
данни за идентификация на другата страна: 

5.1 Когато ответната страна е юридическо лице: 
а) Наименованието на юридическите лица (фирмата) - трябва да се 

изпише изцяло, както официално е вписано в регистъра към съда, а наименованието на 
тези юридически лица, които възникват по силата на нормативен акт /министерства, 
ВУ, общински и държавни органи/ – съгласно посоченото в него; 

б) Адрес на седалището на фирмата; 
в) Данни за съдебната регистрация, Булстат, данъчен номер; 
г) Банкови сметки, вкл. ако има такава за ДДС; 
д) Представляващите страната по договора, вкл. Длъжностите им. 

5.2 Когато ответната страна е физическо лице /за граждански договори/ : 
а) трите имена, постоянния и настоящия адрес, вкл. пощенския код; 
б) единния граждански номер (ЕГН); 
в) документ за самоличност – номер, дата на издаване и от кое 

териториално поделение на МВР е издаден. 
г) община. 

5.3 За всяка от страните допълнително може да се посочи: лице за контакти, 
адрес за съобщения, телефони, факс, електронна поща. 

6. В случай, че договорът се различава от установения типов договор, 
ръководителят на договора е длъжен да представи проектa на договора  в ЦНИП за 
съгласуване с Директора на ЦНИП. 

7. Договорът се подписва от Зам.-ректора по НИПД, упълномощен да 
представлява ректора и от ръководителя на договора. С подписването на договора 
ръководителят му поема задължение за цялостно изпълнение на предмета на договора 
с изискваното качество и в определените срокове. 

8. Оригинал от подписания от двете страни договор се завежда в Регистър на 
договорите в администрацията на ЦНИП. Директорът на ЦНИП разкрива се партида и 
администрацията поема задълженията по финансово-счетоводното и 
административното обслужване. 

9. За изпълнение на договора ръководителят му сформира колектив за 
изпълнение, сключва граждански договори с привлечените изпълнители от и извън 
УАСГ, осигурява определените отчисления. 

10. ЦНИП е гарант пред Възложителя за изпълнението на поетите 
задължения. 
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11. Ръководителят на договора организира осигуряването на договора с 
материали, услуги, консумативи и ДМА по установения за УАСГ ред за доставки и 
отчетност. 

12. При командироване на служители на УАСГ ръководителят на договора е 
длъжен да съгласува командировката с прекия ръководител на командирования - при 
командироване на ръководители на катедри това е съответният декан, а при 
командироване на декани, директори и зам.- ректори командировъчната заповед се 
подписва от ректора. 

13. При поява на основателни причини в хода на изпълнение на договора за 
неспазване на срокове, вкл. и крайния, или установяване на невъзможност за постигане 
на дадено качествено изискване ръководителят на договора заедно с ръководството на 
ЦНИП са длъжни да предложат на Възложителя допълнително споразумение за 
промяна на сроковете или за промяна на определено изискване. След обсъждане и 
съгласуване страните подписват съответно допълнително споразумение. 

14. Ръководителят на договора носи лична отговорност за своевременното 
уреждане на възникналите проблеми по изпълнение на договора. 

15. Ръководителят на договора е длъжен да подготви и представи 
договорения предмет и отчет за проведените изследвания съгласно изискванията на 
договора, в съответствие с актуалната нормативна база и на ниво, отговарящо на 
нивото на УАСГ. 

16. Ръководителят на договора е длъжен да отрази в документа за предаване 
и всички закупени уреди, апарати, програмни продукти и др. 

17. За потвърждение на предаването на резултатите ръководителят трябва да 
си осигури надеждно доказателство: приемо-предавателен протокол, подписан от 
двете страни, уведомително писмо с обратна разписка, авизо. В документа следва да се 
впише датата, какво е предадено /изпратено/, количеството и придружаващите 
документи. Изпращането на отчет, документация или данни по електронна поща се 
удостоверява с обратно потвърждение. 

18. При потвърдено приемане на предмета на договора  администрацията на 
ЦНИП следва да фактурира договорената сума и да осигури получаването й. 

19. При приключване на договора администрацията на ЦНИП е длъжна да 
представи на ръководителя пълен финансов отчет, вкл. и наличните средства. 

20. Ръководителят на договора е длъжен да заведе по съответния ред 
закупени Дълготрайни материални активи. Нарежда изплащането на възнагражденията 
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на участниците в договора, като първо осигурява разплащането с привлечените на 
трудов договор, а след това - разплащането по сключените граждански договори и 
накрая – собственото си възнаграждение. 

21. Ръководителят на договора заедно с колектива е длъжен в рамките на 
гаранционния период своевременно да отстранява възникнали неточности или да 
прави необходимите уточнения. За всеки такъв случай трябва да се съставя протокол, 
подписан и от представител на Възложителя – час и дата на уведомяване за 
възникналия проблем, час и дата на явяване на обекта, начин на отстраняване на 
пропуска. 

22. При неизпълнение на договора ръководителят на договора и 
администрацията на ЦНИП следва да поемат отговорност и да предприемат мерки за 
свеждане на загубите до минимален размер чрез сключване на допълнително 
споразумение за отложено цялостно или частично изпълнение, договаряне на 
оптимално възмездяване на Възложителя с неустойки, компенсиране на пропуснати 
ползи. 

23. При виновно неизпълнение на договора по същество, по количество и по 
качество, по неспазване на договорен срок или неизпълнение на задължения, 
отговорност за причинените щети на ЦНИП носи ръководителят на договора. 

24. При възникване на непреодолима сила ръководителят на договора и 
администрацията на ЦНИП са длъжни незабавно да уведомят писмено Възложителя и 
как това ще се отрази върху изпълнението на договора. 


