
ДОГОВОР  
 

Днес, ________________ 200___ г., в гр. София, между: 
1._________________________________________________________ 

представляван(а) от ______________________________________________ и 
гл. счетоводител _______________________________________________, със 
седалище гр. _______________ ул. ______________________________, тел. 
________, факс _________, наричан(а) за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, и  
 2. НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ СЕКТОР при СУ "Св. Кл. 
Охридски", представляван от директора ____________________________, със 
седалище гр. София, бул. „Драган Цанков“, №8, тел. 865-46-86, факс 865-64-
13 от една страна, и 
_________________________________________________, наричан за 
краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, се сключи настоящия договор за следното: 
 

I. ОБЩИ УСЛОВИЯ. 
 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да 
извърши: 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
в съответствие с технико-икономическо задание - Приложение 1, предмет на 
договора. 
 2. Изпълнението по обем, етапи, качество и срокове е конкретизирано в 
работната програма - Приложение 2, неразделна част от настоящия договор. 
 3. За изпълнение предмета на договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изплаща на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цена в размер на _______________ лв., (словом 
_________________________________) ,. 
 Срок на договора до _________________________. 
 
 II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
 
 4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши възложената му работа 
по обем, качество и срок в съответствие с технико-икономическото задание 
(Приложение 1) и Работната програма (Приложение 2). 
 5. За изпълнение на задачата, предмет на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 
формира работен колектив с права да ползва материално-техническата база 
на СУ "Св. Кл. Охридски". 
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 6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ получава уговорената цена в сроковете и при 
условията на Приложения 1 и 2. 
 7. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е изпълнил част и е при обективна 
невъзможност да довърши изцяло предмета на договора, получава 
възнаграждение само за изработеното. 
 8. Ръководителят на работния колектив, приел изпълнението по 
договора се разпорежда с предоставените му ресурси (финансови, трудови, 
материални) и носи отговорност за целевото им изразходване. Транспортни и 
други разходи и услуги се извършват по преценка на ръководителя. 
 9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ незабавно уведомява възложителя, когато 
предоставените от него материали, апаратура и други са неподходящи. За 
целта се съставя констативен протокол. 
 

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
 
 10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предоставя: 

− утвърдено технико-икономическо задание (Приложение 1), 
− утвърдена работна програма (Приложение 2), 
− ..................................................... 
− ..................................................... 

към датата на подписването на настоящия договор. 
 11. В 3-дневен срок от подписването на договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се 
задължава на преведе аванса по сметката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
 12. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да извършва проверка на 
изпълнението, без да пречи на оперативната работа на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
 

IV. ДРУГИ УСЛОВИЯ 
 
 13. Приемането и предаването на изпълнените етапи по работната 
програма се извършва с двустранен акт (протокол). В същия се описват 
обема, съдържанието, качеството и срока, както и това, че изпълнението е 
станало съгласно условията на договора. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да 
иска отстраняването на констатираните недостатъци за сметка на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок, посочен в акта (протокола). 
 14. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изплаща приет етап в 7-дневен срок от 
подписването на акта (протокола) с платежно нареждане. След този срок 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право на платежно искане. 
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 15. При неизпълнение на поетите задължения по договора 
неизправната страна дължи на изправната неустойка в размер на .... % от 
цената на договора за всеки просрочен ден, но не повече от ...... %. 
 16. При необходимост настоящия договор се допълва и изменя с 
допълнително споразумение. 
 17. Спорните въпроси страните решават с преговори, а при 
невъзможност - по реда на Гражданско процесуалния кодекс. 
 18. 
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................ 
 19. Този договор влиза в сила от датата на получения аванс по сметката 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. При забава с повече от 15 (петнадесет) дни сроковете 
съответно се удължават. 
 За изрично неуредени въпроси по настоящия договор се прилагат 
разпоредбите на Закона за задълженията и договорите. 
 Банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е 
_______________________________при ___________________________ гр. 
___________________. 

Банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е: 
Банка, клон:   БНБ – ЦУ, пл. “Александър I” № 1, София-1000  
Банкова сметка:  IBAN – BG68 BNBG 9661 3100 1744 01,  

    BIC - BNBGBGSD 
Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра - по 

един за всяка страна. 
 
 Приложения: 
 № 1. Технико-икономическо задание. 
 № 2. Работна програма. 
 № 3. ............................... 
 
 

ДОГОВАРЯЩИ : 
 
 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                 ИЗПЪЛНИТЕЛ: 
 

1.          1.  
2.          2.     


