




ДОГОВОР ЗА ПИСМЕН ПРЕВОД


Днес, ............ 20.... г., в гр./с. ................. се сключи настоящият договор за извършване на писмен превод между:

......................................................................., наричан по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ,

и

........................................................................ наричан по-долу ПРЕВОДАЧ. 

Страните се споразумяха за следното: 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. Възложителят възлага, а преводачът се задължава да извърши срещу възнаграждение писмен превод на ............................................. от .................... език на .......................... език. 

Чл. 2. Преводачът се задължава да извърши възложения му превод в срок до ............. г.

Чл. 3. Текстът, който следва да бъде преведен, ще бъде предоставен от възложителя в срок до ............ г.

Чл. 4. Приемането на изработеното се извършва с протокол.

Чл. 5. (1) При изпълнение на възложеното възложителят се задължава да изплати на преводача възнаграждение в размер на ............................. ................................. лева. 

(2) Възложителят заплаща на преводача договореното възнаграждение в брой.

(3) Възложителят заплаща уговореното възнаграждение в срок до .......... ................. 

II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРЕВОДАЧА


Чл. 6. Преводачът се задължава:

1. да преведе възложения му от възложителя текст в срока по чл. 2, така че да отговаря на следните изисквания:

- да няма правописни, граматични, стилистични или друг вид грешки и неточности; 

- преведеното да се доближава в максимална степен до изказа и смисъла на оригиналния текст;

- да се използват специфични термини и понятия, доколкото такива са употребени в оригинала;

- ..................................................................... ............................................................................;

2. да върне предоставения му текст за превод и предаде преведеното на възложителя, като до приемането му от последния полага грижата на добър стопанин за запазването му;

3. да предаде преведения текст; 

4. да не разгласява на трети лица станалата му известна при извършване на превода информация.

Чл. 7. Преводачът има право:

1. да иска от възложителя необходимото съдействие, доколкото такова е наложително за изпълнение на работата;

2. да иска от възложителя приемане на извършения превод;

3. да иска уговореното по-горе възнаграждение за приетия превод. 

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ


Чл. 8. Възложителят е длъжен:

1. да окаже необходимото съдействие на преводача, доколкото такова е наложително за изпълнение на възложената работа;

2. в ............... дневен срок от получаване на извършения превод от преводача да приеме същия, ако преводът отговаря на изискванията на чл. 6 от настоящия договор;

3. да изплати на преводача при поискване от негова страна аванс в размер на ..........% от стойността на уговореното възнаграждение в момента на подписване на настоящия договор (в .....-дневен срок от подписване на настоящия договор);

4. да заплати на преводача уговореното възнаграждение за приетия превод съобразно реда и условията на чл. 5 и чл. 7, т. 4 от настоящия договор.

Чл. 9. Възложителят има право:

1. да оказва текущ контрол по изпълнението на превода съобразно изискванията по чл. 6 от настоящия договор. Указанията на възложителя в изпълнение на това му правомощие са задължителни за преводача, доколкото не пречат на неговата самостоятелност и не излизат извън рамките на поръчката, очертани с този договор;

2. да иска от преводача да извърши превод на предоставения текст в срок и без отклонения от поръчката;

3. да иска от преводача връщане на предоставения текст за превод и предоставяне на преведеното съгласно указаното в чл. 6 от договора.

Чл. 10. Когато изготвеният превод не отговаря на изискванията на чл. 6 от договора възложителят има право да откаже приемане му и заплащането на част или на цялото възнаграждение, докато преводачът не изпълни качествено своите задължения по договора.

Чл. 11. В случаите по предходния член, когато недостатъците на извършения превод са съществени, възложителят разполага с едно от следните права по избор:

1. да определи подходящ срок, в който преводачът безвъзмездно да поправи недостатъците на превода;

2. да възложи на друг преводач да отстрани за сметка на преводача недостатъците на превода;

3. да поиска намаление на възнаграждението съразмерно с годността на превода. 

IV. ОТГОВОРНОСТ


Чл. 12. Ако преводачът е извършил превода чрез трети лица, или съвместно с тях, той отговаря за качеството на извършения от тях превод. 

Чл. 13. (1) При пълно неизпълнение на възложената работа преводачът дължи неустойка в размер на ............................................ лева.

(2) При забава преводачът дължи неустойка в размер на ..................

............................ процента от договореното възнаграждение за всеки просрочен ден, но не повече от .................... процента.

Чл. 14. Независимо от правата по чл. 10 и чл. 11 от настоящия договор възложителят има право на неустойка в размер на ............................. процента от уговореното възнаграждение, когато преводът е със значителни недостатъци.

Чл. 15. При забава в плащането на уговореното възнаграждение възложителят дължи неустойка в размер на ........................ процента от цялата сума за всеки просрочен ден, но не повече от ............... лева.

Чл. 16. Страните запазват правото си да търсят обезщетение за вреди по общия ред, ако тяхната стойност е по-голяма от изплатените неустойки по реда на този раздел. 

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА


Чл. 17. Настоящият договор се прекратява:

1. с извършване и предаване на превода;

2. по взаимно съгласие между страните;

3. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложения превод;

4. при смърт или поставяне под запрещение на преводача. 

За неуредените с този договор въпроси се прилагат разпоредбите на гражданското законодателство на Република България.

Настоящият договор се подписа в два еднакви екземпляра - по един за всяка от страните. 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ..............  
ПРЕВОДАЧ: ............... 


