АВТОРСКИ   ДОГОВОР

№......




	Днес ................ 200..г., в град …………………. между ………………………………………………..…с Л.П.: сер. № ……………  изд. на …………….. г. oт……………………………………., наричан/а в договора "ПОЛЗВАТЕЛ", от една страна и носителят на авторското право ……………………………………………………………………, живущ в гр./с……………………….., общ. "……………………", ж.к. “……………” ул. "……………………………………………." N …, бл……., вх…., ет….., ап……. с Л.П.: сер.…. №………………., изд. на ……………….19…. г. от …………………….. гр…………………, ЕГН …………….., наричан в договора "АВТОР", от друга страна се сключи настоящият договор за следното:


	I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА:
1. АВТОРЪТ да предостави на ПОЛЗВАТЕЛЯ изключителните права за разпространение и публично показване на …………….. броя фотоси /оригинални, цветни диапозитиви, цветни респ. черно-бели снимки/ формат ….х…. см. /съгл. ПРИЛОЖЕНИЕ 1/ срещу общо възнаграждение в размер на ...............EUR. /....................................................................................... евро/.


	II. СРОК НА ДОГОВОРА:
2. Упражняването на изключителните права от ПОЛЗВАТЕЛЯ ще бъде осъществено в срок до края на месец …………………… ………… г. на територията на ……………………/вписват се държавите когато е извън РБ/


	III. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ:
3.1. Задължения на АВТОРА:
3.1.1. Да предостави на ПОЛЗВАТЕЛЯ оригинални, цветни диапозитиви с изображения на ................................................................, за избор най-късно до …………..200…г..
3.1.2. Да изтогви по две черно-бели позитивни копия върху хартия на избраните диапозитиви, които да приложи към двата екземпляра от настоящият договор като "ПРИЛОЖЕНИЕ 1".
3.1.3. Да предостави на ПОЛЗВАТЕЛЯ оригиналитена  договорените фотоси в срок до ……………….. 200….г.
3.1.4. Ясно и точно да обозначи всички допълнителни подробности, поискани му от ПОЛЗВАТЕЛЯ.

3.2. Задължения на ПОЛЗВАТЕЛЯ:
3.2.1. Да съхранява надлежно предадените му творби.
3.2.2. Да заплати на АВТОРА договореното възнаграждение в пълен размер, в  срок до ……………..200…. г..
3.2.3. При публикуване, както и при публично показване на договорените фототворби да декларира по подходящ начин, че те са дело на АВТОРА.
3.2.4. Да предоставя на АВТОРА по пет безплатни екземпляра от изданията, илюстрирани с един или повече от договорените фотоси.
3.2.5. Да върне на АВТОРА неговите оригинални диапозитиви не по-късно от един месец след изтичането на срока по т.2.

	IV. ПЛАЩАНЕ:
4. Изплащането на пълния размер на авторското възнаграждение от ПОЛЗВАТЕЛЯТ ще се осъществи  по банков път, еднократно и в левовата равностойност на евро, по фиксинга на БУЛБАНК определен за деня на превода.
	
	За банковия превод ще бъдат използвани услугите на:

	…………………………………………….БАНКА
	
	Клон …………………….

Банков код ………………………

	левова сметка N …………………………………


	V. САНКЦИИ:
5.1.АВТОРЪТ дължи неустойка в случай че:
5.1.1. наруши срока по подт.2.1.3., като трябва да изплати на ПОЛЗВАТЕЛЯ мораторна лихва в размер 1% от договореното в т.1. възнаграждение за всеки просрочен ден.
5.1.2. информацията за съдържанието на творбата, името на обекта, сезона, мястото или времето на заснемане е невярна, от което са последвали доказани загуби за ПОЛЗВАТЕЛЯ се начисляват -30% от единичната стойност договорена за съответния кадър.
5.1.3. предостави творба от друг автор за собствена, независимо дали се използва оригинал или копие, последвалите загуби както за ползвателя, така и за третото лице, се компенсират от автора в троен размер спрямо единичната стойност договорена за съответната фототворба.


5.2. ПОЛЗВАТЕЛЯТ дължи неустойка в случай че:
5.2.1. наруши срока по подт.2.2.2., както и по подт.2.2.4., като тогава той трябва да изплати на АВТОРА мораторна лихва в размер 1% от договореното в т.1. възнаграждение за всеки просрочен ден.
5.2.2. не оповести авторството на някоя от използваните творби, като тогава върху договорената за нея единична стойност се начисляват +30%.
5.2.3. са нанесени неотстраними повреди на оригинал като надраскване, пречупване, петна от пръсти, проценти, основи, отсечки, остатъци от тиксо, повреди на емулсионния слой и др. водещи до частична негодност. Тогава обезщетението за АВТОРА е в размер на левовата равностойност на 150 EUR. /евро/ 
5.2.4. се стигне до загубване на оригинал или връщането му в състояние на пълна негодност обезщетението за АВТОРА е в размер на левовата равностойност на 
300 EUR. /евро/ за всеки повреден оригинал.
5.2.5. упражни неправомерно правата, предоставени му от АВТОРА, като продаде собствеността на една или повече от творбите на трети лица, без да поиска неговото съгласие, ПОЛЗВАТЕЛЯТ изплаща неустойка на АВТОРА в троен размер, спрямо единичната стойност договорена за съответната фототворба.


	VІ. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ:
6.1. Всички оригинали и копия са изготвени с материали на АВТОРА.
6.2. Приемането и оценката на договорените оригинали от страна на ПОЛЗВАТЕЛЯ ще бъдат осъществени от ……………………………………………… с Л.П.  сер. …. N …………….., изд. на ……………….199…. г. от …………………... гр……………………………………., ЕГН ……………………………...
6.3. С предаването на диапозитивите /негативите/ от АВТОРЪТ на ПОЛЗВАТЕЛЯ, отговорността за съхранението на оригиналите вече се носи от последния.
6.4. В рамките на срока по т. 2 ПОЛЗВАТЕЛЯТ придобива следните имуществени права:
6.4.1. Правото на публично показване на фототворбите;
6.4.2. Правото за разпространение на фототворбите.
6.5. До изтичане срока на настоящия договор се отчуждават следните неимуществени права:
6.5.1. Правото на АВТОРА да определя времето, мястото и начина за разгласяване на произведенията;
6.5.2. Правото на АВТОРА да променя произведенията.
ЗАБЕЛЕЖКА: ПОЛЗВАТЕЛЯТ може да изисква отчуждаване на още неимуществени права. Затова е най-добре сами да се запознаете с разпоредбите на Закона за авторската право и сродните му права, касаещи тази процедура.
6.6. В рамките на срока по т. 2., ПОЛЗВАТЕЛЯТ може да следи и да контролира коректното разпространение на всеки от договорените фотоси.
6.7. В случай, че някой от договорените оригинали бъде оценен с цел откупка, осъществяването й е обект на друг договор.  
6.8. Договорът може да бъде изменен и допълнен по взаимно съгласие на двете страни.
6.9. Основание за сключване на договора е Законът за авторското право и сродните му права. За неупоменати клаузи важат разпоредбите му.

	 Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра - по един за всяка страна.

	Неразделна част от настоящия договор е ПРИЛОЖЕНИЕ 1.







	ПОЛЗВАТЕЛ:					 АВТОР:





/......................................./			/……………………………/































ПРИЕМО-ПРЕДАВАТЕЛЕН 

ПРОТОКОЛ









	Днес ..................200… г., …………..………………………………….., прие и одобри цветните диапозитиви /снимки/ по авторски договор 
N........./.........................200… г. 
	Предлага на автора ……………………………………………………. да бъде изплатено възнаграждение в размер на .............. EUR. 
      /....................................................................... евро/ в левовата равностойност по фиксинга на БУЛБАНК за деня на превода.







	Приел:                                                Предал:



/……………………………./				/……………………………/

