	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 ……………….199…. г. от …………………….. гр…………………, ЕГН …………….., наричан в договора "АВТОР", от друга страна се сключи настоящият договор за следното:
 

ДОГОВОР  ЗА  ИЗРАБОТКА
					№ ………


	І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА:
1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ поръча, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши както следва:
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
…… срещу получаване на договореното между страните възнагражение.


	ІІ. СРОК НА ДОГОВОРА:
2.1. Настоящият договор влиза в сила от деня на двустранното му подписване и е с краен срок …………………….200…. г.
2.2. Срокът по изпълнение на договора започва да тече от датата на получаване на авансовото заплащане по подт.3.2.1. и е не по-малко от …………………. дни.
2.3. При неспазване на срока, както и на размера на авансовия превод, договорени в подт.3.2.1. на договора, крайният срок на изпълнение на поръчката може да бъде променен без ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да е задължен да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за това.
2.4. По взаимно писмено споразумение между страните, срокът по т. 2.1. може да бъде променен


	ІІІ. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ:
3.1. За извършената работа по този договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер на …………….. EUR /………………….
……………………………………………….. евро/.
3.2. Договореното възнаграждение се изплаща по банков път и в левовата равностойност на евро по курса на БУЛБАНК определен за деня на банковия превод както следва:
3.2.1. Аванс в размер на 50% от договорената сума, който се превежда в …… дневен срок след двустранното подписване на настоящия договор;
3.2.2. Остатък в размер на 50%, от договорената сума, който се превежда в деня на получаването на готовата продукция по т.1.
3.3. Страните по договора могат да се договорят и за друго разпределение и срокове за изплащане на възнаграждението, а именно:
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

За банковият превод ще се използва следната сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
		………………………………………….. БАНКА
		Клон ……………………………………
		Банков код: …………………………….
		Банкова сметка № ……………………………….


	ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ:
4.1.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:
4.1.1. Да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок от …………. работни дни всички необходими за работата му материали, както следва:
- …………………………………………………………………………………
- …………………………………………………………………………………
- …………………………………………………………………………………
- …………………………………………………………………………………
4.1.2. Да оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във всички случаи, когато това е необходимо, в рамките на своята компетентност и възможности.
4.1.3. Да разгледа за одобрение предложените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ идейни или художествени проекти в рамките на ………….. работни дни, считано от датата на тяхното прадставяне от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
4.1.4. Да удостоверява всички изменения, забележки, препоръки, както и одобрението на проекта съотв. с дата, подпис и собствен печат поставени или директно в проекта, или в нарочен протокол.
4.1.5. Да приеме извършената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ работа с приемателно-предавателен протокол, подписан от двете страни.
4.1.6. Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ договореното в съответния срок и размер възнаграждение.
4.1.7. Да изпълнява разпоредбите на Закона за авторското право и сродните му права както при употребата така и при отношения с трети лица, касаещи интелектуалните продукти придобити по силата на настоящият договор.
4.1.8. Да пази фирмените тайни на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.


4.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
4.2.1. Да контролира работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по време на различните етапи на изпълнение на поръчката, в рамките на своите възможности и компетентност, без с това да пречи на неговата работа.
4.2.2. Да изисква спиране, изменение или повторение на дадени етапи от работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ако те доказуемо се различават от предварителните договорености, одобрените с протокол проекти или представени мостри, проби, образци и под.

4.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:
4.3.1. Да използва всички свои възможности /технически, творчески, оргнизационни и др./, за да обезпечи своевременното и качествено изпълнение на поръчката.
4.3.2. Да уведомява незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при възникването на обективни или субективни причини, забавящи или правещи невъзможно изпълнението на договора, както и да изисква неговото съдействие или становище по възникналия проблем.
4.3.3. Да предаде готовата продукция с приемателно–предавателен протокол.
4.3.4. Да не използва за други цели предоставените му по този договор материали, обекти, информация, ноу-хау и др., без изричното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
4.3.5. Да пази търговските и фирмените тайни на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

4.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
4.4.1. Да избира материали, технологии, производствени бази и др., които да гарантират качеството и срока на изпълнение на поръчката, без за това да е необходимо одобрение или разрешение от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Изключения за тази точка се допускат само за материалите, конкретизирани в т.1 на настоящия договор.
4.4.2. Да изисква спазването от срана на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на неотчуждимите авторски права, упоменати в ЗАПСП.
4.4.3. Да получи …….. екземпляра от готовата продукция, които може да използва единствено за собствена реклама.

V. ОТГОВОРНОСТ И САНКЦИИ:
5.1. При забавяне на авансовото плащане, както и на остатъка ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дължи мораторна лихва в размер 1% /един процент/ от съответната сума, начислен за всеки просрочен ден.
5.2. За неизпълнение на поетите задължения по този договор неизправната страна дължи на изправната неустойка в размер на ……………………..EUR. на ден, но не повече от …………….%  от цялата сума на договореното за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение.
5.3. Ако е налице причинена щета, виновно причинилият я дължи обезщетение в размер на причинената вреда.


	VІ. СПЕЦИАЛНИ КЛАУЗИ:
6.1. Предаването на готовата продукция става само след изплащане в брой или представяне на заверен от банката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ екземпляр от платежно нареждане, оформящо окончателното плащане по договора.
Изключения по тази клауза не се допускат.
6.2. За изпълнението на поръчката ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с лично писмено уведомление или чрез факс, телеграма или писмо. При получаването могат да бъдат приложени и мостри от готова продукция.
6.3. За крайна дата по изпълнението на договора се счита датата на изпращане на уведомлението свидетелствана от пощенското клеймо или входящия номер на внасяне на писменото уведомление, а не датата на получаването му от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
6.4. Приемането и оценката на извършената работа от страна на ПОЛЗВАТЕЛЯ ще бъдат осъществени от ……………………………………………… с Л.П.  сер. …. N …………….., изд. на ……………….199…. г. от …………………... гр……………………………………., ЕГН ……………………………...
6.5. Получаването на готовата продукция става на посочено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ място в рамките на гр…………………………… с транспорт на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, освен в случаите когато е договорено друго.
6.6. Всички имуществени авторски права, касаещи интелектуалния продукт постигнат като резултат от настоящия договор, се предоставят от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при следните условия. 
/Вариант І-ви: Еднократно и за конкретна поръчка – в този случай повторното използване на произведенията от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за същите или за други цели, е обект на друг договор, което изисква определяне както на ново възнаграждение за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, така и на допълнителните условия. В случай, че става въпрос за същите условия, то уреждането на новите отношения може да стане чрез АНЕКС към настоящия договор.
Вариант ІІ-ри: Съгласно разпоредбите на ЗАПСП определени за произведения създадени в рамките на трудово правоотношение - в този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да изисква и отчуждаването на някои неимуществени права от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ./

	VІІ. ОБЩИ КЛАУЗИ:
7.1. За неуредените в този договор въпроси важат разпоредбите на Чл.258 и последващите го от Закона за задълженията и договорите, както и разпоредбите на Закона за авторското право и сродните му права
7.2. Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.


	ВЪЗЛОЖИТЕЛ:					ИЗПЪЛНИТЕЛ:


	/……………………………/				/……………………..…/









ПРИЕМО-ПРЕДАВАТЕЛЕН 

ПРОТОКОЛ









	Днес ..................200… г., …………..………………………………….., прие и одобри извършената работа по договор за изработка № ........./.........................200… г. 
	Предлага на изпълнителя ………………………………………………. да бъде изплатено възнаграждение в размер на .............. EUR. 
      /....................................................................... евро/ в левовата равностойност по фиксинга на БУЛБАНК за деня на превода.





	Приел:                                                Предал:



/……………………………./				/……………………………/



