
ДОГОВОР ЗА ХОНОРУВАН ПРЕПОДАВАТЕЛ №…………/………………….
Днес ……………………в гр. София между:
1. Софийски университет “Св. Климент Охридски”, с адрес на управление: гр. София, бул. ”Цар Освободител” № 15,
с ЕИК BG000670680, представляван от Ректора - проф. дфн. Анастас Герджиков и гл. счетоводител Адриан Маринчев, наричан за
краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ
И
2.  ____________________________________________________________________________________________________________

име, презиме, фамилия
адрес: __________________________________________________________________________________________________________
ЕГН ____________________ гражданство _______________ Л.К.№ _________________ изд. на   _________ от _________________
Диплома за завършено образование №  __________________ изд. от   ______________ ,
НАУЧНА СТЕПЕН _______________ в научна област , съгласно документ № _________________
АКАДЕМИЧНО  ЗВАНИЕ _________________съгласно свидетелство/ диплома № __________________
български преподавател / чуждестранен преподавател
се сключи настоящият договор на основание чл.131 от ПУДСУ, чл.258-269 от ЗЗД и решение на Факултетен съвет
/Протокол № / / при ___________________________ (факултет), като страните се договориха за следното:

I. ПРЕДМЕТ И СРОК   НА ДОГОВОРА
1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да проведе по учебен план и учебна програма:

1.1.цикъл от ____________ лекции по _______________________________________________________________________ дисциплина;
 цикъл от ____________ лекции по ______________________________________________________________________  дисциплина;
1.2. курс от ____________ упражнения по ___________________________________________________________________ дисциплина;
  курс от ____________ упражнения по ___________________________________________________________________ дисциплина;
1.3. изпитани студенти по т. 1.1 и т. 1.2:________часа, за ръководство (рецензия) на дипломна (курсова) работа, ______________часа,
1.4. приема да проведе научно ръководство на докторанта _______________________________________________, зачислен със
заповед № ____________/_____________  в размер на ___________________ (______________________) часа лекции.

2. Договорените в т.1 дейности се извършват в периода от ....................................... до .........................................

II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение, след изпълнение на т.1 и постъпила справка от
съответния факултет в касата на Университета.

4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да упражнява контрол при изпълнението на дейностите, предмет на договора.
5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълни договорените дейности професионално,  качествено и в срок, съобразно учебния

план и учебната програма на факултета.
6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да декларира наличието или липсата на обстоятелства за облагане на дохода по този договор.
7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да декларира наличието или липсата на обстоятелства за социално и здравно осигуряване.

Декларирането на тези обстоятелствата се извършва с декларация по образец.
8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва разпоредбите на действащите вътрешни актове на СУ.
9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълнява  задълженията си по попълване  и  подписване на изпитните протоколи и

Главната книга.
10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отчита проведените часове лекции/упражнения и други осъществени учебни дейности по

предвидения за това ред във факултета.

III. ПЛАЩАНЕ И НЕУСТОЙКИ
11. Възложителят заплаща на изпълнителя за извършената от него работа по т.1 от договора в зависимост от изпълнения и

отчетен етап по т.10, възнаграждение от бюджета на факултета с хонорарен лист. Възнаграждението се определя почасово с
решение на Академическия съвет и заповед на Ректора.

12. Полученото възнаграждение подлежи на облагане чрез подаване на декларация от изпълнителя в данъчната служба по
местоживеене.

13. При неизпълнение, забавено или некачествено изпълнение на задълженията по т.1 от договора, страните уреждат
взаимоотношенията си съгласно разпоредбите на Закона за задълженията и договорите.

IV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
14.  Договорът се прекратява:

12.1. С изтичане на срока по т.2.
12.2. При констатирано неизпълнение на някоя от страните.
12.3. Със заповед на Ректора, едностранно, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплати на изпълнения възнаграждение за отчетения етап,
към момента на прекратяване.

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
15. Възникналите спорове между страните се решават по взаимно съгласие, а ако такова не се постигне, по реда на

гражданското законодателство на Република България.
16. Всички изменения и допълнения на настоящия договор трябва да бъдат в писмена форма и да са подписани от двете

страни.
Настоящият договор се съставя в три еднообразни екземпляра , по 2 – за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 1 – за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

РЕКТОР: ИЗПЪЛНИТЕЛ: ....................................
/проф. дфн Анастас Герджиков/

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:
/Адриян Маринчев /

ДЕКАН: / /


