ИЗДАТЕЛСКИ ДОГОВОР ЗА НАУЧНО ИЗДАНИЕ
Днес, ............................................ г. в гр. Пловдив, между:
1. ………………………………………………………………, ЕГН ..................................................
с адрес: гр. ............................................................................................................................................
наричан/а по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна,
и
2. МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – Пловдив, със седалище и адрес на управление на
дейността: гр. Пловдив, бул. „В. Априлов” №15а, представляван от Ректора – проф. д-р
Мариана Мурджева, дм, мзм, и Главния счетоводител – Георги Тилов, наричан по-долу за
краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,
и съгласно разпоредбите на Закона за задълженията и договорите /ЗЗД/ и Закона за авторското
право и сродните му права /ЗАПСП/ се сключи настоящият договор за следното:
ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1. /1/ Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извърши следното: предпечатна
подготовка, печат и разпространение на „ ........................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. ”,
наричано по-долу за краткост „изданието”, със съдържание, предоставено от Възложителя.
/2/ Разходите по изпълнението на възложеното по ал. 1 ще бъдат за сметка на Изпълнителя.
/3/ Възложителят изготвя доклад до ресорния заместник-ректор, в който излага
необходимостта от изданието, посочва вариант, формат и тираж на изданието. Ако ресорният
заместник-ректор даде положителна резолюция и определи тираж, то той изпраща копие от
доклада на Отдел „Счетоводство”, откъдето следва да предложат на заместник-ректора
проекто-цена за разпространението на изданието. Заместник-ректорът уведомява
Възложителя за продажната цена, без последният да има право да я променя. Одобреният
доклад се прилага към настоящия договор.
/4/ По изрично желание на Възложителя, изразено писмено в Доклада по предходната алинея,
Изпълнителят се задължава да изготви научното издание на хартиен или електронен носител.
/5/ Тиражът на научното издание по настоящият договор е …………. бр.
/6/ Договорът се подписва след определянето на цената от страна на Изпълнителя.
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл. 2. /1/ Възложителят има право във всеки момент от изпълнението на договора да извършва
проверка относно изпълнението, без с това да пречи на оперативната самостоятелност на
Изпълнителя.
/2/ Възложителят е длъжен да оказва своевременно съдействие на Изпълнителя, като при
поискване дава допълнителни сведения, мнения или препоръки, касаещи изданието.
Чл. 3. Възложителят има право да получи от Изпълнителя 10% (десет процента) от тиража на
изданието, които да използва като свои такива, но не по-малко от 5 бр. /пет броя/.

Стр. 1 от 3

Чл. 4. Възложителят се съгласява ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да предостави безвъзмездно
регламентирания брой от отпечатаното издание на Националната библиотека при издаване на
ISBN/ISSN, както и на БИЦ към Медицински университет – Пловдив.
Чл. 5. Възложителят се задължава да предостави на Изпълнителя материали, отнасящи се до
изданието, както и точно да укаже на последния всички подробности, които се отнасят до
изпълнение на чл. 1, ал. 1 от този договор преди започване на изпълнението.
Чл. 6. Възложителят се съгласява, че с факта на издаването авторските права върху изданието
преминават върху Изпълнителя – Медицински университет – Пловдив, който единствено има
право както да разпространява изданието, предмет на този договор, от свое име и за своя
сметка, така и да определя продажната цена на същото.
Чл. 7. /1/ Ако след изтичане на 1 (една) календарна година от отпечатването на изданието
тиражът не е изчерпан, Възложителят се задължава да изкупи от Изпълнителя наличните
бройки на обявената цена, при направено изрично искане за това от страна на Изпълнителя.
/2/ Ако Възложителят желае, същият може да изкупи определени количества от изданието и
преди изтичането на определената в ал. 1 една календарна година на обявената цена. В този
случай разпространението на изданието е негов личен ангажимент, а не на Изпълнителя.
/3/ Възложителят има право да изиска по всяко време информация за броя продадени издания
от тиража.
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл. 8. /1/ Възложителят предава на Изпълнителя (в ОУНД) съдържанието на изданието на
електронен носител и две рецензии от доказани специалисти по проблема/специалността на
хартиен носител с оригинален подпис. За предаването се съставя протокол, подписан от двете
страни и съставляващ неразделна част от настоящия договор.
/2/ Възложителят е длъжен в десет дневен срок да одобри окончателното съдържание след
предпечатната подготовка и редакция.
/3/ Изпълнителят се задължава да извърши посоченото в чл. 1, ал. 1 от този договор съгласно
указаното от Възложителя в срок от един месец от предаване на одобреното съдържание на
изданието от Възложителя при обем до 150 страници и тираж до 150 броя.
/4/ При по-големи от посочените страници и брой на тиража срокът по ал. 3 се договаря
допълнително между страните и договорът подлежи на изпълнение след постигане на
съгласие.
Чл. 9. Изпълнителят разпространява изданието от свое име и за своя сметка.
Чл. 10. /1/ Изпълнителят има право да поиска по всяко време съдействие и допълнителни
уточнения от страна на Възложителя при изпълнение предмета на този договор.
/2/ Изпълнителят е длъжен да уведоми Възложителя своевременно при изчерпване на тиража
на изданието.
ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 11. Този договор се прекратява:
а) с изтичане на договорения срок;
б) по взаимно съгласие на страните, изразено писмено;
в) с писмено предизвестие, отправено от Възложителя до Изпълнителя. В този случай
Възложителят дължи на Изпълнителя стойността на всички направени до момента от
последния разходи в двоен размер.
г) с двуседмично писмено предизвестие, отправено от Изпълнителя до Възложителя.
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ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 12. При обоснована необходимост страните подписват анекс за следващ тираж на същото
издание при уговорените вече условия, вкл. и определената цена.
Чл. 13. Условията на този договор могат да бъдат променяни при постигнато взаимно
съгласие на страните.
Чл. 14. За всеки спор относно съществуването и действието на този договор, както и за всички
въпроси, неуредени в него, се търси взаимното съгласие на страните, а в случай, че такова не
може да бъде постигнато, се прилага действащото българско законодателство.
Чл. 15. В случай, че Изпълнителят промени адреса си, посочен в този договор, то същият е
длъжен да уведоми Възложителя за промяната в срок от седем календарни дни.
Чл. 16. При наличие на повече от един автор на научното издание, Възложителят попълва и
подава пълномощно по образец подписано от всички автори.
Неразделна част от настоящия договор са:
1. Доклад за научно издание;
2. Две рецензии от двама отделни рецензенти – в оригинал;

3. Пълномощно към издателски договор (прилага се при наличие на повече от един автор).
Този договор се състави и подписа в четири еднакви екземпляра, с еднаква юридическа сила,
един за Възложителя и три за Изпълнителя и поражда действие от деня на подписването му.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ......................................
/ ............................................/

ИЗПЪЛНИТЕЛ: .................................................
/Ректор – проф. д-р Мариана Мурджева, дм, мзм/
...................................................................................
/Главен счетоводител – Георги Тилов/

Съгласувал:.........................................................
/РО „Правно обслужване“ – Димитър Кръстев/
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