ДОГОВОР   ЗА   ИЗРАБОТКА
№…….


	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. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ поръча, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  приема да извърши следните фотоуслуги: 
1.1. проявяване на ……………………………………броя филми по Процес …… при единична цена …….EUR;
1.2. репродуциране на ............................... броя оригинални цветни диапозитиви /формат 24х36 мм. и 6х6 см./ върху 35 мм. дупликейтинг/интернегативен филм при единична цена ……….EUR; 
1.3. копиране , репродукции на плосък оригинал и под….

	срещу общо възнаграждение в размер на …………………. EUR. /.................................…………………………………………..... евро/.

	II. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ:
2.1. Задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
2.1.1. Да се запознае подробно с изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до ………………….200….г.
2.1.2. Да извърши договорената работа съгласно изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и да му предостави готовата продукция в срок до ……………200…г..
2.2. Задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
2.2.1. Да осигури на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всички необходими за манипулиране материали, както следва:
-	………… бр. филми за проявяване;
-	………….. бр. оригинали за репродуциране;
-	…………..бр. негативи/диапозитиви за копиране  и т.н. 
най-късно до …………………. 200….г.
2.2.2. Да осигури транспорт и командировка в случай, че се налага работа извън студиото на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
2.2.3 .След предоставяне на готовата продукция по подт. 1.1 и 1.2. да я прегледа и най-късно в десет дневен срок да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дали я приема.
2.2.4. При положителна оценка на извършената работа да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ договореното възнаграждение в пълен размер в срок до ……………………200….г.

	III. ПЛАЩАНЕ:
3.1. Изплащането на пълния размер на авторското възнаграждение от ПОЛЗВАТЕЛЯ ще се осъществи  по банков път, еднократно и в левовата равностойност на евро по фиксинга на БУЛБАНК определен за датата на превода.
	За банковия превод ще бъдат използвани услугите на:
	……………………………………….. БАНКА
	
	Банков клон ……………………………………….

            Банков код …………………………………..

	левова сметка №…………………………………….

	IV. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ:
4.1. Договорената в т.1. работа е извършена с материали на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
4.2. Приемането и оценката на извършената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ работа от страна на ПОЛЗВАТЕЛЯ ще бъдат осъществени от ……….………………………………… ……………с Л.П. сер. …. N …………….., изд. на ……………….19…. г. от …………………... гр……………………………………., ЕГН ……………………...
4.3. При неспазване на срока по подт. 2.1.2. от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да удържи неустойка в размер на 10% от договореното възнаграждение или да развали договора, ако вследствие закъснението интересът от възложената работа е отпаднал. 
4.4. Договорът може да бъде изменен и допълнен по взаимно съгласие на двете страни.
4.5. Основание за сключване на договора е Законът за задълженията и договорите. За неупоменати клаузи важат разпоредбите му.
 		 Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра - по един за всяка страна.


	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 .............. ЕУР. 
      /....................................................................... евро/ в левовата равностойност по фиксинга на БУЛБАНК за деня на превода.






	Приел:                                                Предал:



/……………………………./				/……………………………/

