
У С Л О В И Я 
 

ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА СЦЕНАРИЙ 

ВЪВ ФОНДА НА “ФИЛМАУТОР” 

 

Всеки автор може по свое желание да остави за съхранение текст на сценарий за 

аудиовизуално произведение на хартиен или магнитен носител във Фонда на 

сдружението, срещу заплащане на такса, при следните условия: 

1. Текстът се предава лично от неговия автор или от депозиращо лице, което е изрично 

упълномощено  от автора за предоставяне на депозита. В този случай депозиращият 

следва да представи пред ФИЛМАУТОР изрично нотариално заверено пълномощно 

от автора. 

2. Текстът се предава в офиса на “Филмаутор” като се поставя в плик от служител на 

сдружението. Пликът се подписва и подпечатва с печата на “Филмаутор”. Пликът, 

съдържащ текста, се поставя в друг по-голям плик и на него се написва като 

“получател” адреса на “Филмаутор”, а като “изпращач” – адреса на автора. Пратката 

се изпраща с препоръчана поща от автора или депозиращото лице  до “Филмаутор”. 

3. Таксата за депозиране се определя от “Филмаутор” и се заплаща при депозирането. 

Ако заплащането става по банков път, депозиращият трябва да представи документ 

за извършено плащане.  

4. “Филмаутор” се задължава да съхранява текста в продължение на 5 години, считано 

от датата на депозирането. Един месец преди изтичането на този срок сдружението 

уведеомява  писмено депозиращия за предстоящото изтичане на срока, като му дава 

възможност за следното: 

4.1. да поднови срока на съхраняването за нов петгодишен период, по 

искане на депозиращия, при условията, които ще са в сила към съответния  

момент.  

4.2. да прибере депозирания документ, който ще се държи на разположение 

на депозиращия в сдружението до 3 месеца от изтичането на петгодишния 

срок на съхранение; 

4.3. да бъде унищожен депозирания документ без отваряне на плика, в 

случай, че не бъде прибран от автора  в 3 месечния срок по предходната 

точка  и срокът не бъде подновен,  

5. “Филмаутор” се задължава, във всеки един момент от срока на съхранение, да върне 

депозирания документ, при поискване от автора  или от нотариално упълномощено от 

него лице. Искането трябва да бъде в писмена форма и от него трябва да става ясно 
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за кой точно депозит се отнася. Получателят е длъжен да представи документ за 

самоличност. При връщането, платената такса не се възстановява, независимо колко 

време документът е стоял на съхранение. 

6. “Филмаутор” няма право да отваря плика през цялото времетраене на депозита, нито 

да го разгласява, изцяло или частично, по какъвто и да е начин. “Филмаутор” има 

право да предаде депозирания документ, без да отваря плика, при поискване, по 

законоустановения за това ред, на органи на следствието, прокуратурата или съда. 

7. Актът на депозирането сам по себе си не поражда никакви авторски или други права 

за депозиращия и единствено може да послужи като доказателство, че даденият текст 

е бил оставен за съхранение на определена дата от депозиращия. При спор дали 

депозираният текст представлява произведение – обект на авторско право или кой е 

неговият автор, меродавно е решението на съда. Заглавието се третира като част от 

произведението. 

8. “Филмаутор” не носи отговорност ако се окаже, че депозираният документ нарушава 

права на трети лица, например при плагиатство, поправка или нарушаване права на 

личността. 

9. Депозирането не може по никакъв начин да служи като атестат за художествените или 

научни качества на произведението. 

10. Предаването на текст за съхранение във “Филмаутор” не може да доведе 

автоматично до възникване на членствено правоотношение със сдружението. 

11. Депозиран плик не може да бъде отварян, за да се добави от депозиращия друг 

документ или за да се направят от него изменения в текста. Евентуални промени или 

добавки могат да бъдат правени само по пътя на ново депозиране. 

12. “Филмаутор” е длъжен да не разгласява по никакъв начин факта на депозирането и 

данните за депозиращия без негово разрешение. 

13. “Филмаутор” носи отговорност съгласно гражданското законодателство за всяка 

вреда, понесена от депозиращия, в случай, че депозираният документ или част от 

него изчезнат, бъдат повредени, унищожени без основание или разгласени по време 

на съхраняването му. 

14. В случай, че депозираният документ е бил записан върху магнитен носител /дискета, 

звуко- или видеокасета, CD и др.т./, “Филмаутор” не носи отговорност, ако с течение 

на времето записът е станал дефектен или неразчитаем. 

Тези условия се прилагат за всички депозити, направени след 01.03.2001 г. Депозитите, 

направени преди тази дата, продължават до изтичане на срока на действието им, 

съгласно правилата, които са се прилагали по време на депозирането. 


