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Длъжности упражняващи предварителен и последващ контрол при сключване на договори по 

извънтрудови правоотношения 

 
 

Договори по 

извънтрудови 

правоотношения 

Основание за 

сключване на договор 

Предварителен 

контрол 

Последващ контрол Основание за 

изплащане на 

хонорара 

1 2 3 4 5 

Договори за услуги Мотивиран доклад от 

длъжностно лице, 

одобрен с резолюция 

на ректор или ресорен 

зам. ректор 

Началник отдел 

„Човешки ресурси” 

Длъжностното лице, 

подало доклада и/или 

получаващо 

съответната услуга 

Подпис за приел в 

констативен 

протокол 

Договори за хонорувани 

преподаватели 

Решение на катедрен 

съвет, избор от 

Факултетен съвет 

 „Учебно-методичен 

отдел ” 

Ръководител катедра, 

Декан, Учебно-мето-

дичен отдел 

Справка от 

Учебно-методи-

чен отдел 

Договори към Център за 

електронно и 

следдипломно обучение 

Провеждане на курс 

към центъра 

Финансов 

контрольор 

Директор на центъра и 

Финансов контрольор 

Протокол от 

центъра и план-

сметка 

Издателски договори Приет от Академичен 

съвет издателски план 

Финансов 

контрольор 

Зам. Ректор по НИД Договор, протокол  

Научно жури Провеждане на 

заседания  

Началник отдел 

„Човешки ресурси“ и 

Началник 

„Финансово-

счетоводен отдел 

Председател Научно 

жури 

План-сметка 

Договор 

 



Договори за кандидатсту-

дентска кампания 

Провеждане на кан-

дидатстудентска кам-

пания 

 „Учебно-методичен 

отдел” 

Зам.ректор по учебната 

дейност, качество и 

акредитация 

Подпис за приел в 

констативен 

протокол 

Договори за годишник Подготовка на свитък  Началник отдел 

„Човешки ресурси” 

Редактор на свитък Подпис за приел в 

констативен 

протокол 

Договори по ЕРАЗЪМ Договор с Център 

„Развитие на 

Човешките Ресурси“ 

Директор Център 

“Международна дей-

ност и мобилност” 

Директор Център 

“Международна дей-

ност и мобилност” 

Договор 

Договори по 

международни проекти 

Административен 

договор за дейности по 

проекта 

Ръководител на 

проекта или друг 

член от екипа за 

организация и 

управление 

Ръководител на проекта Договор 

 

 

Гражданският договор се подготвя в два/три екземпляра, като един се класира и съхранява в деловодството, 

един за лицето, а другия в касата служи за основание на плащането. Плащането се извършва след комплектоване на 

договор и констативния протокол. 
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