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 неизключителните права за публично показване на ………………… броя цветни /черно-бели/ фотоси /диапозитивни дупликати, снимки, файлове/ формат ….х…. см. съгл.ПРИЛОЖЕНИЕ 1.
ЗАБЕЛЕЖКА: В случай че сте затруднени да изготвите подобно приложение, може само да се изброят имената на фотосите като този вариант е по-рискован.
………………………………………………………….
.…………………………………………………………
………………………………………………………….
………………………………………………. и т.н.

	 срещу възнаграждение в размер на левовата равностойност на .…….. EUR. /………………………………………………………………….. евро/.

	Договорените фототворби ще послужат за ……………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
         тук се описва вида на начинанието и срока за упражняването на правата
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
	II. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ:
 2.1. Задължения на АВТОРА:
2.1.1. Да предостави на ПОЛЗВАТЕЛЯ /цветни, респ. черно-бели снимки, оригинални цветни диапозитиви формат …..х….. см. с изображения на .......................................................................... за избор най-късно до ………..200….. г.
2.1.2. Да изготви по две черно-бели позитивни копия върху хартия на избраните диапозитиви /снимки/, които да приложи към двата екземпляра от настоящият договор, като "ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
ЗАБЕЛЕЖКА: Само в случай, че е предвидено такова!
2.1.3. Äà ïðåäàäå íà ÏÎËÇÂÀÒÅËß îðèãèíàëèòå íà èçáðàíèòå îò íåãî ôîòîñè â ñðîê äî ……………ðàáîòíè äíè îò äâóñòðàííîòî ïîäïèñâàíå íà íàñòîÿùèÿ äîãîâîð.
ÇÀÁÅËÅÆÊÀ: Â ñëó÷àé, ÷å ÀÂÒÎÐÚÒ ñàì ùå èçãîòâÿ ñíèìêèòå, äèàïîçèòèâíèòå äóïëèêàòè èëè êîìïþòúðíèòå ôàéëîâå, òîâà ñå óïîìåíàâà â ò.1. è ïîäò.2.1.3. ñå ïðîìåíÿ òàêà: 	Äà ïðåäàäå íà ÏÎËÇÂÀÒÅËß äîãîâîðåíèòå èçîáðàæåíèÿ íà èçáðàíèòå îò íåãî ôîòîñè â ñðîê äî ……………ðàáîòíè äíè îò äâóñòðàííîòî ïîäïèñâàíå íà íàñòîÿùèÿ äîãîâîð.
2.1.4. ßñíî è òî÷íî äà îáîçíà÷è âñè÷êè äîïúëíèòåëíè ïîäðîáíîñòè, ïîèñêàíè ìó îò ÏÎËÇÂÀÒÅËß.
2.2. Çàäúëæåíèÿ íà ÏÎËÇÂÀÒÅËß
2.2.1. Äà ñúõðàíÿâà íàäëåæíî âñÿêà åäíà îò ïðåäàäåíèòå ìó òâîðáè.
2.2.2. Äà çàïëàòè íà ÀÂÒÎÐÀ äîãîâîðåíîòî âúçíàãðàæäåíèå â ïúëåí ðàçìåð, â  ñðîê äî ............. 200… ã.
2.2.3. Ïðè ïóáëè÷íîòî ïîêàçâàíå íà äîãîâîðåíèòå ôîòîñè äà èçïèñâà èìåòî íà ÀÂÒÎÐÀ ñúñ çíàêà çà çàùèòà íà àâòîðñêîòî ïðàâî èëè äà ñúîáùàâà óñòíî, ÷å òå ñà äåëî íà ÀÂÒÎÐÀ.
2.2.4. Äà îðãàíèçèðà ðåïðîäóöèðàíåòî íà èçáðàíèòå îðèãèíàëè âúðõó ïîäõîäÿù ìàòåðèàë, êàòî êîíòðîëèðà ïðîöåñà ñ öåë íåäîïóñêàíå íà ïîâðåäè ïî îðèãèíàëèòå, à èìåííî: 
- íåóìèøëåíè èëè óìèøëåíî ïðåãúâàíå;
- ìà÷êàíå, ïðå÷óïâàíå, íàäðàñêâàíå;
- îòïå÷àòúöè îò ïðúñòè;
- ëåïåíå ñ òèêñî;
- íàíàñÿíå íà ïðîöåíòè, îñíîâè, îòñå÷êè è ïîä.
	êàêòî è âñÿêàêâè äåéñòâèÿ, âîäåùè äî ÷àñòè÷íà èëè ïúëíà íåãîäíîñò íà îðèãèíàë.
2.2.5. Äà âúðíå íà ÀÂÒÎÐÀ íåãîâèòå îðèãèíàëíè äèàïîçèòèâè, /ðåñï. íåãàòèâè/ íàé-êúñíî äî …………... 200… ã..

	I²². ÏËÀÙÀÍÅ:
3.1.	 Èçïëàùàíåòî íà ïúëíèÿ ðàçìåð íà àâòîðñêîòî âúçíàãðàæäåíèå îò ÏÎËÇÂÀÒÅËßÒ ùå ñå îñúùåñòâè  ïî áàíêîâ ïúò, åäíîêðàòíî è â ëåâîâàòà ðàâíîñòîéíîñò íà åâðî, ïî ôèêñèíãà íàÁÓËÁÀÍÊ îïðåäåëåí çà äåíÿ íà ïðåâîäà.

	
Çà áàíêîâèÿ ïðåâîä ùå áúäàò èçïîëçâàíè óñëóãèòå íà:

	…………………………………………….ÁÀÍÊÀ

	Êëîí …………………….
Áàíêîâ êîä ………………………
	ëåâîâà ñìåòêà N …………………………………

	²V. ÑÀÍÊÖÈÈ:
4.1. АВТОРЪТ дължи неустойка в случай че:
4.1.1. 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.
4.1.2. 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.
4.1.3. 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.

4.2. ПОЛЗВАТЕЛЯТ дължи неустойка в случай че:
4.2.1. 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.
4.2.2. не оповести авторството на някоя от използваните творби, като тогава върху договорената за нея единична стойност се начисляват +30%.
4.2.3. 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. 
/сто и петдесет евро/ 
4.2.4. 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.
4.2.5. упражни неправомерно правата, предоставени му от АВТОРА, като промени както вида, така и предназначението на крайния продукт или пък употреби за други цели, различни от описаните в т.1, една или повече от договорените фототворби, както и ако ги предостави на трети лица, без да поиска съгласието на АВТОРА. При всеки един от гореописаните случаи, освен незабавното връщане на творбата и унищожаването на всички фотокопия, цветоотделки и дигиталната информация, загубите на АВТОРА се компенсират от ПОЛЗВАТЕЛЯ в троен размер, спрямо единичната стойност договорена за съответната фототворба.
	V. ÎÁÙÈ ÏÎËÎÆÅÍÈß:
5.1. Êîïèÿòà ñà èçãîòâåíè ñ ìàòåðèàëè íà ÏÎËÇÂÀÒÅËß.
5.2. Ïðèåìàíåòî è îöåíêàòà íà äîãîâîðåíèòå îðèãèíàëè îò ñòðàíà íà ÏÎËÇÂÀÒÅËß ùå áúäàò îñúùåñòâåíè îò ………………………………………… …………………………………………….ñ Ë.Ï.  ñåð. …. N …………….., èçä. íà ……………….200…. ã. îò …………………... ãð……………………………………., ÅÃÍ ……………………………...
5.3. Äîãîâîðåíèòå êîïèÿ /ñíèìêè, äèàïîçèòèâíè äóïëèêàòè, ôàéëîâå/ îñòàâàò íà ðàçïîëîæåíèå íà ÏÎËÇÂÀÒÅËß, êàòî èçïîëçâàíåòî èì èçâúí ðàìêèòå íà äîãîâîðåíîñòèòå ïî ò.1. å îáåêò íà äðóã äîãîâîð.
5.4. Äîãîâîðúò ìîæå äà áúäå èçìåíåí è äîïúëíåí ïî âçàèìíî ñúãëàñèå íà äâåòå ñòðàíè.

Îñíîâàíèå çà ñêëþ÷âàíå íà äîãîâîðà å Çàêîíúò çà àâòîðñêîòî ïðàâî è ñðîäíèòå ìó ïðàâà. Çà íåóïîìåíàòè êëàóçè âàæàò ðàçïîðåäáèòå ìó.	

Íàñòîÿùèÿò äîãîâîð ñå ñúñòàâè è ïîäïèñà â äâà åäíàêâè åêçåìïëÿðà- ïî åäèí çà   âñÿêà ñòðàíà.

	Íåðàçäåëíà ÷àñò îò íàñòîÿùèÿ äîãîâîð å ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ 1.




	ÏÎËÇÂÀÒÅË:                                                      ÀÂÒÎÐ:




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


















ÏÐÈÅÌÎ-ÏÐÅÄÀÂÀÒÅËÅÍ 

ÏÐÎÒÎÊÎË









	Äíåñ ..................200… ã., …………..………………………………….., ïðèå è îäîáðè öâåòíèòå ôîòîñè ïî àâòîðñêè äîãîâîð N........./.........................200… ã. 
	Ïðåäëàãà íà àâòîðà ……………………………………………………. äà áúäå èçïëàòåíî âúçíàãðàæäåíèå â ðàçìåð íà .............. EUR. 
      /....................................................................... åâðî/ â ëåâîâàòà ðàâíîñòîéíîñò ïî ôèêñèíãà íà ÁÓËÁÀÍÊ çà äåíÿ íà ïðåâîäà.







	Ïðèåë:                                                Ïðåäàë:


/……………………………./				/……………………………/

