ДОГОВОР за (извършваната услуга) 

Днес ............................ г. в гр. ……………………
се сключи настоящият договор за (извършваната от вас услуга)
между .................................................................., с търговски адрес:....................................................
Представлявана от ........................................................ 
Наричан по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна,
и
(три имена; номер на лична карта; място и дата на издаване; ЕГН; адрес по лична карта), наричан(а) по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна. Страните се споразумяха за следното:

I.	Общи условия по договора
Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изработи (точно описание на това, което ще правите) според заданието и исканията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отстъпва на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ изключително право на (опишете точно какви ще са готовите материали: статии, слоган, лого, etc.) на територията на страната и в чужбина на основание чл.36 ал.1 от Закона за авторското право и сродните му права.
Чл. 2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение за отстъпеното авторско право в размер на ....................................... (ако клиентът ще ви превежда възнаграждението на няколко пъти, задължително напишете точните суми, като и на колко време ще ги получавате)
Чл. 3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ договореното в чл. 2 възнаграждение, след удържане на дължимия данък върху доходите в брой, в срок до (пише се конкретна дата или брой дни – 5/10/30).

II.	Права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл. 4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши посоченото в чл. 1 от настоящия договор, според изискванията за качество.
Чл. 5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши посоченото в чл. 1 от настоящия договор в срок до (дата за предаване на поръчката; ако работата ще се предава поетапно, се описва подробно какво кога трябва да се предаде)
Чл. 6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи уговореното в настоящия договор авторско възнаграждение в посочените срокове и при договорените условия.
Чл. 7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще извърши работата със свои материали, проект и технически средства и в извън работното си време по трудовото правоотношение.
Чл. 8. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е изпълнил част от работата и по-нататъшното изпълнение се окаже невъзможно поради причини, за които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не отговаря, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи възнаграждение в размер само за изработената част от обекта, ако тя може да бъде полезна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.




II. Права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл. 10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право по уговорка с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да извърши проверка относно (качество, количества, стадии на изпълнение, технически параметри и др.), без с това да пречи на оперативната дейност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл. 11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да представи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходимите документи, информация или други материали, свързани с изпълнение на посоченото в чл. 1 от настоящия договор.

IV.	Приемане на резултата от свършената работа
Чл. 12. Ако поръчката е изпълнена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в договорените срокове и качество, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да приеме изпълнението в срок до (конкретна дата или брой дни).
Чл. 13. Ако при приемането на резултата от свършената работа се установи, че има недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да иска отстраняването им за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в нов срок, договорен между страните.

V.	Разваляне на договора
Чл. 15. Настоящият договор може да бъде развален от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ако предоставените му от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ данни и информация се окажат непълни и недостатъчни и след своевременното уведомяване на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, последният не ги осигури. В тези случаи ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да развали договора в срок от 3 дни след уведомяване на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Чл. 16. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали договора в момента на приемане на резултата, ако са на- лице недостатъци, които правят обекта негоден за ползване по предназначение.

VI.	Цени, разплащания, неустойки
Чл. 17. При забава на една от страните по настоящия договор, неизправната страна дължи на изправната неустойка в размер на 10% от договорената сума.
Чл. 18. Ако вредите, претърпени от изправната страна са в по-голям размер от неустойката, изправната страна има право да търси по съдебен ред обезщетение за разликата, в съответствие с общите правила на гражданското законодателство.

Настоящият договор се подписа в два еднакви екземпляра – по един за всяка от страните.


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
 ИЗПЪЛНИТЕЛ:


