
 

 

ДОГОВОР ЗА ИЗРАБОТКА 
 

Днес … 2014 г. в гр. София, между: 

 

…, със седалище и адрес на управление в гр. …, ЕИК …, рег. по фирмено дело № 

…, представлявано от …, наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ от една страна  

и 

Национално издателство за образование и наука „Аз-буки”, със седалище и адрес на 

управление: гр. София, бул. „Цариградско шосе” № 125 блок 5, ЕИК 000709022, 

представлявано от Надя Кантарева-Барух, директор и Емилия Белчева, главен 

счетоводител, наричано за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ от друга,  

 

се сключи настоящият договор, като страните се споразумяха за следното: 

 

 

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл.1 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема срещу възнаграждение 

да изработва и предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ печатни изделия. 

(2) Печатните изделия, предмет на този договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изработва по 

писмена заявка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в която се указват: видът, броят, размерите, 

съдържанието и цветността на съответните изделия, срокът за изработването и 

предаването им, както и другите параметри, на които изделията следва да 

отговарят. В заявката се посочват и материалите, носители на авторски или други 

права на интелектуална собственост, които ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще трябва да предаде 

на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на поръчката, вида и времето на предаването им. 

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да изпрати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ заявката на адреса, 

посочен в този договор, или на друг адрес, указан му писмено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

(4) Заявката ще се счита за приета при условията, при които е направена, когато 

бъде потвърдена писмено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ – по електронната поща или с писмо, 

изпратено на адреса на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Липсата на изричен отговор на направена 

заявка не може да се тълкува като приемане. 

 

 

II. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Чл.2.  Цените на печатните изделия се заплащат от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ според уговореното 

в съответната писмена заявка, а ако в нея не е уговорено нищо, се заплащат в срок 

до три месеца след получаване на фактура за извършената по чл. 1 дейност. 

Чл.3.  Стойността на отпечатаните изделия се определя на база на техния брой и цветност 

и уговорените довършителни дейности, определени и описани в Приложение 1 – 

неразделна част от този договор. 

Чл. 4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща възнаграждението, както и всички други дължими по 

силата на този договор суми, по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: …. 

 

 



III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Чл.5.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уговореното 

възнаграждение в размера, по начина и в срока, определени съгласно Раздел II от 

настоящия договор. 

Чл.6.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да осигури свой представител, който да присъства 

при монтаж на изделията и одобрява с подпис пускането на изделията за печат. 

Чл.7.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право във всеки един момент от срока на действие на 

настоящия договор да извършва проверка относно хода на изпълнението, без с това 

да нарушава самостоятелността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл.8.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да дава допълнителни писмени указания на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ относно начина на изработване на печатните изделия, предмет на 

настоящия договор. 

 

 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл.9.  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълни качествено и в срок възложената по чл.1 

работа - с грижата на добър стопанин и според общоприетите стандарти за 

полиграфическа изработка, като изработи всяко едно от печатните изделия в 

съответствие с направената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заявка и допълнително дадените 

писмени указания. 

Чл.10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изработва печатните изделия със свои средства и 

материали, освен ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е поискал друго. В случай, че 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ желае да бъдат използвани осигурени от него материали, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да откаже само, ако осигурените материали не са 

подходящи за ползване при съответния технологичен процес, или оборудване. 

Чл.11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ печатните изделия на 

адреса, посочен в настоящия договор.  

Чл.12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в случай, че 

предоставените за печат материали не отговарят на качеството, необходимо за 

добро изпълнение на работата. Ако въпреки указанията ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ настои 

работата да бъде извършена с тези материали, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи 

отговорност за недостатъци. 

Чл.13 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при поискване 

информация за хода на изпълнение на възложената му работа. 

Чл.14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получава уговореното възнаграждение в размера, 

по начина и в сроковете, определени в настоящия договор. 

 

 

V. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗРАБОТЕНИТЕ ПЕЧАТНИ ИЗДЕЛИЯ 

Чл.15. Печатните изделия, предмет на настоящия договор, следва да бъдат предавани от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в редакцията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на адрес гр. София 1113, бул. 

Цариградско шосе 125, бл. 5, освен ако в съответната заявка изрично не е уговорено 

предаване на друго място. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема ангажимент и за доставяне в 

Народната библиотека на законоустановените бройки от всяко изработено изделие. 

Чл.16. При предаване и приемане на изработените печатни изделия, предмет на всяка една 

заявка, се съставя двустранен приемателно-предавателен протокол, който се 

подписва от надлежно упълномощени представители на двете страни. Моментът на 



подписване на съответния приемателно-предавателен протокол се смята и за 

момент на изпълнение на задължението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за всяка отделна 

заявка. Страните са длъжни да осигурят надлежно упълномощени представители за 

подписване на приемателно-предавателен протокол и в случаите, описани в чл. 17. 

Чл.17.(1) Рискът от случайно погиване или повреждане на изработените печатни издания 

преминава от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в момента на предаване на 

печатните изделия. 

(2) Рекламации за липси и за явни недостатъци се правят в момента на приемането. 

(3) Рекламации за скрити недостатъци (липсващи и бели коли, нечетлив текст, лошо 

обрязано книжно тяло и пр.) се предявяват в срок до 10 (десет) дни след 

предаването на готовата продукция, като забавеното й вдигане от склада на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не е основание за удължаване на този срок. 

(4) Предявяването на рекламациите е задължително условие за претенции за 

неустойки, обезщетения и пр. 

Чл.18. Изрично се уговаря, че като възражения за недостатъци се приемат тези за обем на 

продукция над 2% от общия обем на поръчката. Този процент е в допустимите 

норми на естествения производствен риск и поръчката в този случай се счита за 

точно изпълнена.  

 

 

VI. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. НЕУСТОЙКИ. 

Чл.19. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изработи печатните изделия или някои от тях 

некачествено или в несъответствие с параметрите, определени в направената заявка 

и допълнителните писмени указания, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

- да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ допълнително отпечатване на изделия, които са 

качествено изработени, в съответствие с писмената заявка и допълнителните 

указания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като му даде за това подходящ срок за изпълнение, 

без да му заплаща допълнително възнаграждение, или 

- да откаже да приеме некачествените печатни произведения, като в този случай 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи възнаграждението за тях. 

Чл.20. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не предаде готовите печатни изделия в 

количеството, определено в съответната заявка и според допълнителните указания 

на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, отношенията между страните се уреждат по реда на чл. 19, 

който намира приложение за непредадените печатни изделия. 

Чл.21. В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не извърши окончателно плащане в срока по чл. 2, 

той дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,1% (една десета процента) 

върху неплатената сума за всеки ден забава. 

Чл.22. Разпоредбите на предходните членове не лишават страните от възможността да 

претендират за пълния размер на реално претърпените вреди. 

 

 

VII. СРОК НА ДОГОВОРА. ПРЕКРАТЯВАНЕ 

Чл.23. Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му и е със срок на 

действие до 31.12.2015 г. 

Чл.24. Настоящият договор може да се прекрати предсрочно: 

а) по взаимно съгласие на страните, изразено писмено; 



б) с едностранно писмено предизвестие от всяка от страните, направено в 

едномесечен срок. 

Чл.25. Всяка от страните има право да прекрати без предизвестие настоящия договор ако 

другата страна не е изпълнила свое задължение повече от десет дни след падежа му, 

уговорен според клаузите на настоящия договор, а ако такъв не е определен – десет 

дни след отправяне на писмена покана за това. 

Чл.26. В петдневен срок след прекратяване на договора в случаите по чл.24 и чл.25, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да вдигне всички изработени до момента въз основа на 

негови заявки печатни изделия, които отговарят на заявените изисквания. В същия 

срок той следва да заплати и цената им на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. При неизпълнение на 

това си задължение ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка съгласно чл.21, освен ако 

не се подпише писмено споразумение с нотариална заверка на подписите за 

погасяването им по уговорена между двете страни схема. 

 

 

VIII. ОБЩИ УСЛОВИЯ. 

Чл.27. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ удостоверява, че притежава съответните права за издаване и 

разпространение на изданията, предмет на договора, както и на съответните 

разрешения и лицензи, когато това се изисква от закона. Отговорността за 

непритежаването на необходимите права и разрешения или за нарушаване на права 

на интелектуална собственост и произтичащите от това последици се носи изцяло 

от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Чл.28.(1) Всякаква кореспонденция между страните във връзка с изпълнението на този 

договор ще бъде осъществявана на следните адреси: 
 

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

пощенски адрес:  … 

- e-mail:    … 

- телефон:   … 

- лице за контакт:  … 

 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:  

пощенски адрес:  София 1113, бул. Цариградско шосе 125, блок 5 

- e-mail:    azbuki@mon.bg 

- телефон:   + 359 2 4250470 

- лице за контакт:  Николай Кънчев – зам.-директор. 
 

(2) Всяка от страните се задължава, при промяна в посочените в предходната 

алинея адреси, да уведоми писмено в тридневен срок другата страна. В случай на 

неизпълнение на това задължение, всички съобщения ще се считат за редовно 

връчени на страните, ако са доставени на посочените по-горе адреси. 

Чл.29. Всички изменения и допълнения на настоящия договор могат да се извършват само 

по съгласие на двете страни, изразено в писмена форма.  

Чл.30. В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има неплатени и просрочени по смисъла на чл. 2 

фактури за произведени изделия и между страните няма подписана спогодба за 

отсрочване или разсрочване на задълженията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, то 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право едностранно и без предизвестие да прекрати 



производството на заявените артикули, както и да не изпълнява неговите заявки за 

ново производство на стоки до покриване на просрочените задължения. 

Чл.31. За всички неуредени в настоящия договор въпроси се прилага действащото 

българско законодателство. 

Чл.32. При възникване на спорове страните ще ги уреждат в дух на взаимно 

разбирателство и взаимна изгода, а при непостигане на съгласие – спорът ще се 

решава по исков ред от компетентния съд в гр.София. 

 

 

Настоящият договор се състави в … страници и подписа в два еднообразни 

екземпляра – по един за всяка една от страните. 

 

 

 

 

 

 

 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

 

 

 

__________________________ __________________________ 

 

/Н. КАНТАРЕВА-БАРУХ - директор/ … 

 

 

 

__________________________ 

 

/Е. БЕЛЧЕВА – гл. счетоводител/ 

 

 

 

 


