ИЗДАТЕЛСКИ ДОГОВОР ЗА УЧЕБНО ИЗДАНИЕ
Днес, ................................. г., в гр. Пловдив, между:
1. 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
ИЗДАТЕЛ, от една страна, и
2. ....................................................................................................... , ЕГН ......................................
с адрес: гр. ................................................................................................................................................ ,
наричан по-долу за краткост АВТОР,
СЕ СКЛЮЧИ ТОЗИ ДОГОВОР ЗА СЛЕДНОТО:
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1. (1) С издателския договор авторът отстъпва на издателя правото да възпроизведе и
разпространи произведение с наименование „ ...................................................................................
................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. “,
а издателят се задължава да извърши тези действия и да заплати на автора възнаграждение при
условията на този договор.
(2) Авторът изготвя доклад до ресорния заместник-ректор, в който излага необходимостта
от изданието, посочва вариант, формат и тираж на изданието, след одобрението на който прилага
към настоящия договор.
(3) По изрично желание на Автора, изразено писмено в Доклада по предходната алинея,
Издателят се задължава да изготви учебното издание на хартиен или електронен носител.
(4) Тиражът на учебното издание по настоящият договор е …………. бр.
II. ПРЕДАВАНЕ НА ПРОИЗВЕДЕНИЕТО. РЕДАКТИРАНЕ
Чл. 2. (1) Авторът се задължава да предаде окончателния вариант на произведението в срок
до .................................. и необходимия за съответното издание брой рецензии в оригинал. След
предаването на материала корекции не се допускат.
(2) Ако страните се споразумеят за изменение на изискванията към произведението и
новите изисквания са от такова естество, че могат да забавят създаването на произведението,
срокът по предходната алинея съответно се увеличава.
(3) Ако авторът просрочи предаването на произведението с повече от 20 календарни дни,
договорът се счита за предсрочно прекратен.
Чл. 3. (1) Авторът се задължава до изтичане на срока по чл. 2, ал. 1 да предаде ръкопис на
произведението, който да отговаря на следните изисквания:
− Ръкописът да е изготвен на компютър с текстови редактор със шрифт Arial или Times
New Roman със съответната номерация на страниците.
− При формат на странницата А4 – височина на буквите 14 Pt и полета по 25 мм от всички
страни на печатното поле.
− При формат на странницата А5 – височина на буквите 10 Pt и полета по 20 мм от всички
страни на печатното поле.
− Обяснителният текст на всяка фигура се поставя под нея, а на всяка таблица – преди нея.
− Всички фигури и графики да бъдат предвидени за черно-бял печат.
− Снимките трябва да бъдат в графичен формат – jpg, tif, eps и да са сканирани на 300 dpi
grayscale за черно-бял печат.
(2) Авторът предава на Издателя произведението в електронен вариант, като двете страни
подписват приемо-предавателен протокол.
(3) Ръкописът се счита за приет, ако в 10-дневен срок след предаването му Издателят не
направи възражения за несъответствие с изискванията към самия ръкопис.
(4) Окончателният тираж на произведението се определя от одобрения на АС издателски план.
Чл. 4. (1) Издателят няма право без съгласието на Автора да внася изменения и допълнения
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в произведението.
(2) Издателят задължително съгласува с Автора поправките, направени при редактирането
на произведението.
(3) Коректурата се изпраща по електронна поща на Автора и е на негово разположение в
издателството. Авторът е длъжен да направи преглед на коректурата, като посочи забележките
си. Прегледът следва да бъде извършен в 5 /пет/ дневен срок.
(4) Ако в срока по предходната алинея Авторът не направи своите забележки,
редакционните поправки се считат одобрени.
III. АВТОРСКО ПРАВО
Чл. 5. (1) Авторът отстъпва на Издателя изключителното право да възпроизведе и
разпространи на територията на Република България едно издание на произведението в тираж,
посочен в приложение № 1, неразделна част от настоящия договор.
(2) Изключителното право на Издателя по предходната алинея се погасява след
реализиране на тиража, но не по-късно от 3 /три/ години след предаване на произведението. След
изтичането на този срок Издателят може само да реализира отпечатаните, но непродадени екземпляри от произведението, за които е платил авторско възнаграждение съгласно чл. 7 от този
договор.
(3) От датата на сключване на този договор и до погасяване на изключителното право на
Издателя, съгласно предходната алинея, Авторът се задължава да не отстъпва издателски права
на други издатели, както и да не издава и разпространява произведението за своя сметка.
(4) Изключителното право на Издателя, съответно ограничението по предходната алинея,
отпада предсрочно, ако в хипотезата на чл. 6, ал. 2 Издателят не възпроизведе и разпространи
следващо издание в 6-месечен срок след писменото искане на Автора.
Чл. 6 (1) Издателят е длъжен да отпечата тиража най-късно до 60 /шестдесет/ дни след
предаване на произведението съгласно чл. 2.
(2) Ако в срока по ал. 2 на предходния член тиражът на първото издание бъде изчерпан,
Авторът има право писмено да поиска от Издателя отпечатването на второ издание. Тиражът се
смята за изчерпан, ако непродадените екземпляри са не повече от пет на сто от тиража на
изданието.
(3) Тиражът на второто издание се договаря между страните, но не може да бъде по-малък
от 100 броя. По останалите въпроси относно второто издание се прилагат съответно правилата на
този договор.
IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АВТОРА
Чл. 7. (1) Авторът се задължава:
1. Да предаде произведението в сроковете и според изискванията на настоящия договор;
2. Да не отстъпва издателски права на други издатели, както и да не издава и
разпространява произведението за своя сметка;
3. Да предостави на Издателя писмено разрешение от издателството, чиито материали
използва при вторичното им публикуване в настоящото произведение. Посочените материали
трябва да бъдат надлежно цитирани в текста и списъка с цитирания. При неспазване Авторите
поемат пълната отговорност в случай на предявен съдебен иск.
4. Авторът се съгласява Издателят да използва унифицирания дизайн на кориците на
издателството.
(2) Авторът има право:
1. Да получи уговореното в настоящия договор възнаграждение;
2. Да получи 5 (пет) броя безплатни екземпляра от всяко издание;
3. Да изисква от Издателя отпечатване на второ издание в случаите, посочени в чл. 6, ал. 2
от настоящия договор.
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗДАТЕЛЯ
Чл. 8. (1) Издателят е длъжен:
1. Да отпечата и разпространи произведението съгласно условията и сроковете в този
договор;
2. Да посочва име на Автора върху всеки екземпляр от произведението;
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3. Да съгласува с Автора техническото и художественото оформление на произведението.
(2) Издателят има право да продава отпечатаното произведение, като приходите от
продажбата остават изцяло в негова полза, ако след изтичане срока на настоящия договор
тиражът не е изчерпан. Авторът се задължава да изкупи от Издателя наличните бройки на
обявената цена, при направено изрично искане за това от страна на последния.
(3) Издателят предоставя съответните безплатни екземпляри според изискванията на
Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения.
VI. АВТОРСКО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
Чл. 9. Авторът има право на авторско възнаграждение в размер, определен в
приложение № 1, неразделна част от настоящия договор.
VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 10. (1) Този договор се прекратява:
1. При изчерпване на тиража, ако Авторът не е поискал и не е договорено второ издание;
2. При изтичане на срока по чл. 5, ал. 2, ако не е уговорено второ издание и съответно
срокът не е продължен;
3. С едномесечно писмено предизвестие от всяка една от страните при неизпълнение на
задълженията на другата страна по договора.
VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 11. (1) Всички съобщения и уведомления между страните ще бъдат в писмена форма за
действителност. За писмена форма се приемат и съобщенията по електронна поща.
За целите на този договор адресите на страните са:
на Издателя: Медицински университет – Пловдив, гр. Пловдив, бул. „В. Априлов” №15а
ел. поща: mu.preprint@gmail.com
на Автора:

гр. .........................................................................................................................................
ул./бул. ................................................................................................................................
тел. .............................................. ; ел. поща: .....................................................................

(2) Ако някоя от страните промени посочените в предходната алинея адреси, без да уведоми
другата страна, последната не отговаря за неполучени съобщения, призовки и други подобни.
Чл. 12. Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия
не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.
Чл. 13. За всеки спор относно съществуването и действието на сключения договор или във
връзка с неговото нарушаване, включително спорове и разногласия относно действителността,
тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението му, както и за всички въпроси,
неуредени в този договор, страните уреждат отношенията си чрез споразумение. При непостигане
на съгласие се прилага действащото българско законодателство.
Неразделна част от настоящия договор са:
1. Приложение № 1;
2. Доклад за учебно издание;
3. Рецензии ............... бр. – в оригинал;
4. Пълномощно към издателски договор (прилага се при наличие на повече от един автор).
Настоящият договор се състави и подписа в четири еднакви оригинални екземпляра,
един за Автора и три за Издателя и влиза в сила от датата на подписването му.

АВТОР: ..................................................
/ ......................................................... /

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

Съгласувал: ...........................................................
/РО „Правно обслужване“ – Димитър Кръстев/
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
КЪМ ИЗДАТЕЛСКИ ДОГОВОР, СКЛЮЧЕН НА ............................................ г.
МЕЖДУ

1.) 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, – ИЗДАТЕЛ,
И
2.) ...................................................................................................... , ЕГН ......................................
с адрес: гр. ................................................................................................................................................ ,
– АВТОР

Наименование на произведението

Тираж
(Броя)

Възнаграждение на Автора
На автора се дължи
възнаграждение в размер на 15 на
сто от цената на дребно за всеки
продаден екземпляр от
произведението.
Възнаграждението се изплаща на
Автора по посочена от него
банкова сметка два пъти годишно
до изчерпване на тиража или до
приключване срока на договора.

АВТОР
(ИМЕНА)

ДАННИ ЗА БАНКОВА СМЕТКА
(БАНКА, IBAN, BIC)

Банка: ...............................................................................
IBAN:................................................................................
BIC: ...................................................................................

АВТОР: ..................................................
/ ......................................................... /

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

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