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на Организация за колективно управление на авторски и някои сродни на тях
права “ФИЛМАУТОР”

ПРОЕКТ
ПРОЕКТ

ГЛАВА ПЪРВА . ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

ПРОЕКТ
Член 1. НАИМЕНОВАНИЕ, СЕДАЛИЩЕ И СТАТУТ
(1)

Сдружение

ФИЛМАУТОР

е

доброволна,

ПРОЕКТнеправителствена
независима,

организация за колективно управление на авторски и някои ПРОЕКТ
сродни на тях права, която
действа под наименованието “Филмаутор” /наричано по-долу накратко “Сдружението “.

ПРОЕКТ

(2) Сдружението е създадено на основание Закона за авторското право и сродните му
права /ЗАПСП/, по чл.134 и сл. от Закона за лицата и семейството,
ПРОЕКТ като уставът е
съобразен с изискванията на Закона за юридическите лица с нестопанска цел
/ЗЮЛНЦ/.
(3) Сдружението е създадено в частна полза.

ПРОЕКТ
ПРОЕКТ

(4) Сдружението е създадено на основата на доброволно сдружаване на носители на
авторско право - автори на филми и други аудиовизуални
произведения, техни
ПРОЕКТ
наследници, както и на физически и юридически лица и техните правоприемници,

ПРОЕКТ

носители на продуцентско право в областта на аудиовизията, включително и
организации или сдружения на такива носители на права.

ПРОЕКТ

(5) Под “носители на авторско право” по смисъла на ал. 4 се разбират авторите по

ПРОЕКТ

чл.62, ал.1 от ЗАПСП, а именно - режисьори, сценаристи, оператори, както и техните
наследници.

ПРОЕКТ

(6) Под “носители на продуцентско право” по смисъла на ал. 4 се разбират лицата по

ПРОЕКТ

чл.72, т.3 от ЗАПСП, а именно - продуценти на филми и други аудиовизуални
произведения, както и техните правоприемници.

ПРОЕКТ

(7) Сдружението е юридическо лице със седалище град София. То е регистрирано с
решение от 31.01.1994 г. по ф.д. № 18311/93 г. на СГС – фирмено
ПРОЕКТ отделение, 2- ри
състав.

ПРОЕКТ

(8) Сдружението е регистрирано като организация за колективно управление на права ,
която е учредена, управлява се и се контролира от своите
членове – носители на
ПРОЕКТ
права и е упълномощена по договори с носители на права или с друга организация за

ПРОЕКТ

колективно управление на права, с която има сключен договор за взаимно
представителство, да извършва колективно управлениеПРОЕКТ
на права като негова
единствена или основна дейност.

ПРОЕКТ
ПРОЕКТ
ПРОЕКТ
ПРОЕКТ
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(9). Сдружението е създадено, за да предоставя условия за по–ефективна закрила на
интересите на носителите на права, които представлява,

като осъществява

колективното управление на правата на своите членове за следните видове права:
А) авторски

права на сценаристи, режисьори и оператори на филми или други

аудиовизуални произведения при :
а) Публичното изпълнение на техните произведения;
б) Възпроизвеждането и разпространението на техните произведения;
в) Излъчването на произведенията по безжичен път;
г) Предаването или препредаването на произведенията по електронна
съобщителна мрежа;
д) Предлагането по безжичен път или по кабел, на достъп на неограничен брой
лица до произведенията или до част от тях по начин, позволяващ този достъп
да бъде осъществен от място и по време, индивидуално избрани от всеки от
тях;
е) Вносът и износът на екземпляри от произведенията в търговско количество;
ж) преводът на техните произведения;
з) събиране на компенсационни възнаграждения при копиране за лично
ползване на аудиовизуалните произведения, на които е продуцент съгласно
ЗАПСП.
Б) Сродните права на продуцентите на филми и други аудиовизуални произведения
при:
а) препредаване по кабел и сателит едновременно и в непроменен вид на
филми или други аудиовизуални произведения произведения;
б)

събиране на компенсационни възнаграждения при копиране за лично

ползване на аудиовизуалните произведения, на които е продуцент съгласно
ЗАПСП.
Член 2. СРОК НА СЪЩЕСТВУВАНЕ
Съществуването на Сдружението не се ограничава със срок или други условия.
Член 3. ЦЕЛИ НА СДРУЖЕНИЕТО
Сдружението има за цел:
1. да представлява и защитава авторските и сродните права на своите членов
както и на както и членовете на други организации за управление на права, с
които има сключени договори за представителство пред всички ползватели и
по-общо да защитава интересите на членовете на Сдружението;
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2. да осъществява колективно управление на правата на своите членове както и
членовете на други организации за управление на права, с които има сключени
договори за представителство чрез отстъпване на права, които са му
възложени да управлява, събиране и разпределение на дължимите им
възнаграждения при отстъпване правата за ползване на техните произведения
и изплащане на възнагражденията за тях;
3.

да представлява своите членове, както и членовете на чуждестранни
организации за управление на права, с които има сключени договори за
представителство пред всички правораздавателни и административни органи
за защита на поверените им за управление права, като за осъществяване на
това може от свое име или след съгласието на съответния носител на авторско
право да предявява искове и да иска налагане на обезпечителни мерки по
ЗАПСП;

4. да организира и осъществява помощ за членовете на Сдружението и техните
семейства;
5. да

осъществява

дейност,

свързана

с

насърчаване

и

развитие

на

производството, разпространението и показ на филми и други аудиовизуални
произведения.
Член 4. СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛТА
За постигане на целите си Сдружението:
1. сключва договори с ползватели;
2. популяризира и защитава пред обществото, държавните и правозащитните
органи значението и ролята на авторското право;
3. съдейства за изработването на необходимите законодателни актове в областта
на авторското право и сродните му права;
4. поддържа връзки и обменя информация със сродни организации в други страни,
като поверява представителството на своите членове на съответната територия
и поема представителството на съответните чужди автори за България въз
основа на договори за представителство
5. подпомага членовете си с оглед постигане на максимално ефективна защита на
техните права и интереси при воденето на преговори и сключването на
договори за създаване и използване на аудиовизуални произведения.
6. извършва наблюдение (мониторинг) на дейността на различните видове
ползватели и на начина, по който правата се управляват;
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7. предприема всякакви предвидени в закон правни идруги действия за защита
правата и законните интереси на своите членове и на членовете на други
организации, с които има сключени договори за представителство.
Член 5. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ НА СДРУЖЕНЕИТО
1. Сдружението представлява своите членове и членовете на други организации, с
които

има

сключени

договори

за

представителство

при

договарянето,

отстъпването, събирането и разпределянето на дължимите им възнаграждения от
ползвателите на филми и други аудиовизуални произведения.
2. Сдружението отстъпва поверените му за управление

авторски права за

договаряне използуването на произведенията им и събиране и разпределяне
между тях на дължимите възнаграждения, включително по отношение на
излъчването на произведенията по безжичен път, предаването им по кабел или
друго техническо средство, възпроизвеждането на произведенията за лично
ползване /т.нар. свободно копиране/, както и по отношение на други видове
използуване на произведенията, правата за които са били отстъпени за управление
на Сдружението. Разпределението на събраните суми става съгласно Правилaта
за разпределение, приети от Общото събрание.
3. Осъществява събирането и разпределението на възнагражденията, дължими на
носителите на сродни права по отношение на възпроизвеждането за лично
ползване върху празни информационни носители или записващи устройства, както
и по отношение едновременното, цялостно и непроменено препредаване на
телевизионните

програми

чрез

кабел

или

друго

техническо

средство.

Разпределението на събраните суми става съгласно съгласно Правилaта за
разпределение, приети от Общото събрание.
3а. Разпределя приходите след приспадане на разходите за дейността по
колективно управление на права и/или социални и културни фондове между
носителите на права и урежда отношенията във връзка с разходите си по
колективно управление на права с правоносителите съгласно вътрешните правила
за разпределение, независимо дали те са членове на организацията или не;
4. Сдружението може да представлява и защитава интересите на чуждестранните
сродни организации и техните членове на територията на Република България.
5. Предявява искове и представлява своите членове пред правораздавателните и
административни органи при защитата на поверените му от неговите членове
права за управление.
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6. Сдружението представлява и друга организация за колективно управление на
права или независимо дружество, управляващо права, при наличието на съответно
споразумение за представителство.
Член 6. ФИНАНСИРАНЕ НА СДРУЖЕНИЕТО
(1) Сдружението се финансира от следните източници:
1.

членски внос;

2.

отчисления за издръжка от събраните от Сдружението авторски и продуцентски
възнаграждения;

3.

приходи от лихви по текущи средства на Сдружението, депозирани в банки и
финансови учреждения;

4.

допълнителни приходи, каквито са сумите, за депозирането на сценарии, както
и присъдени обезщетения и лихви, съгласно ЗАПСП;

5.

целеви субсидии от страната и чужбина за осъществяване на нестопански
дейности в рамките на устава на Сдружението и ЗАПСП;

6.

суми от събрани авторски права, които не са потърсени от правоносителите пет
години след надлежното им уведомяване или не могат да бъдат разпределени
съгласно чл. 94м от ЗАПСП. Съобразно настоящия Устав и приетия Правилник,
тези суми се определят за социално и културно подпомагане;

7.
8.

приходи от дарения в страната и чужбина.
участие в проекти в областта на интелектуалната собственост, културата,
образованието и други нестопански дейности в рамките на дейността на
Сдружението.

(2) Членският внос е встъпителен и еднократен. Размерът му се определя по решение
на общото събрание.
(3) Размерът на отчисленията по чл.6, ал.1, т.2 за издръжката на Сдружението се
утвърждава от общото събрание по предложение на управителния съвет, но не може
да бъде по-голям от 20% от цялата брутна сума.
(4) Сдружението не реализира печалба.
(5) Създават се Фонд “Развитие на Сдружението“и фонд “Социална и културна дейност
“
1. Във фонд „Социална и културна дейност“ се заделят средствата по ал.1, т. 6 и
т.7.
2. Във фонд „Развитие на Сдружението“ се заделят средствата по ал.1, т.2 и т.4,
останали след покриване на разходите на Сдружението и неразходвани през
съответната календарна година

и се управляват от Общото събрание

съобразно настоящия Устав и Правилника по настоящия устав.
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(6) Разходите на Сдружението са:
1. административни разходи и заплати, счетоводни, съдебни, и други такива,
разходи за контрол върху ползването на произведенията от репертоара на
Сдружението, разходи по събиране и разпределение на отчисленията за
отстъпени авторски и сродни права, разходи за управление на правата в
страната и чужбина и за участие в международни дейности;
2. разходи за взаимно сътрудничество, солидарност и всякакъв вид отпускане на
суми от социален характер, учредени в полза на членовете съобразно
настоящия Устав и Правилника по настоящия устав. Тези разходи не могат да
бъдат по-големи от 10% от приходите на Сдружението;
3. други разходи направени в съответствие с разпоредбите на Устава и
Правилника по настоящия устав, приети от общото събрание.
ГЛАВА ВТОРА. ЧЛЕНСТВО
Член 7. УСЛОВИЯ ЗА ЧЛЕНУВАНЕ В СДРУЖЕНИЕТО:
(1) Членове на Сдружението могат да бъдат пълнолетни физически лица и юридически
лица, които са:
а) автори или продуценти на филми и други аудиовизуални произведения или техни
наследници и правоприемници, и
б) приемат устава му и Правилата за разпределение и
в) отстъпват на Сдружението да управлява поне едно от правата по чл. 1, ал.9 или
правото да събира възнаграждения за поне едно създадено или продуцирано от тях
произведение а именно:
1. режисьори, сценаристи, оператори, а за анимационни филми – и художник постановчици;
2. физически и юридически лица, които са носители на продуцентски права върху
филми и други аудиовизуални произведения;
3. наследниците на лицата по т.1 и на физическите лица по т.2., както и
правоприемниците на юридическите лица по т.2.
4. Членове на Сдружението могат да бъдат и други организации за колективно
управление на права, сдружения на носители на права и други организации,
които отговарят на изискванията за членство съгласно настоящия устав.
(2) Всяко от лицата по ал.1 сключва договор със Сдружението. В договора се уговарят
срокът, обемът, териториалният обхват на отстъпените права и други специфични
условия съобразно ЗАПСП.
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(3) В Сдружението се формират две секции – авторска и подуцентска. Едно лице има
право да членува едновременно и в двете секции. Всяка секция се събира и обсъжда
въпросите, които са от специфичен неин интерес преди да бъдат внесени за
обсъждане от Общото събрание.
(4) Сдружението управлява отстъпените му с договори за членство права на
изключителна основа.
Член 8. ПРИЕМАНЕ НА НОВИ ЧЛЕНОВЕ
(1) Членове на Сдружението са лицата, които са участвували в учредителното
събрание, подписали са учредителния протокол и са сключили договор за отстъпване
на определен обем авторски или сродни права за управление на Сдружението.
(2) Членове на Сдружението са и лицата, сключили договор за членство, въз основа на
който са предоставили на Сдружението управлението на авторски или сродни права
върху техни произведения или са го упълномощили да събира дължимите им се
възнаграждения за права.
(3) Приемането на нови членове се извършва въз основа на лична писмена молба, а в
случаите на чл.7, ал.1 т.4 по- горе – въз основа на молба на законния представител на
юридическото лице, придружена с решение на съответния компетентен орган до
Управителния съвет, включваща и декларация, че кандидатът отговаря на условията
за членство в Сдружението и че е запознат и приема устава на Сдружението,
правилата за разпределение и другите вътрешни документи на организацията.
(4) Управителният съвет се произнася по молбата в срок не по-дълъг от два месеца
след постъпването й, като няма право да откаже да приеме за член лице, което е
носител

съответно

наследник,

правоприемник

на

носител

на

права,

които

Сдружението управлява, освен в случаите и при условията, когато такъв отказ е
предвиден в закона (чл. 94e, ал.4).
(5) Отказът на Управителния съвет да уважи молбата за членство следва да бъде в
мотивиран писмен вид и може да се обжалва пред Общото събрание. В този случай
Управителният съвет е длъжен да включи в дневния ред разглеждане на жалбата на
следващото Общо събрание.
(6) Членството възниква от момента на вземане на решение от Управителния съвет
или Общото събрание.
Член 9. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ
(1) Всеки член на Сдружението има право:
1. да участвува в неговата дейност;
2. да участвува и гласува в Общото събрание;
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3. да избира и да бъде избиран в Управителния съвет и Надзорния съвет
4.

да иска обяснение и получава информация за цялостната дейност на
Сдружението;

5. да иска отмяна на незаконните, противоуставните и неправилни решения и
действия на органите на Сдружението.
(2) Всеки член на Сдружението е длъжен:
1. да спазва Устава и да изпълнява решенията на управителните органи на
Сдружението;
2. да съдейства за постигане целите на организацията.
Член 10. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВОТО
(1) Членството в Сдружението се прекратява при:
1. напускане;
2. изключване;
3. прекратяване на Сдружението;
4. със смъртта на физическото лице;
5. прекратяване на дейността на юридическото лице.
(2) Член на Сдружението може да бъде изключен когато грубо нарушава закона,
устава или решенията на органите му. Решението за изключване се взема от общото
събрание с мнозинство 2/3 от присъстващите членове на Сдружението, по
предложение на управителния съвет.
ГЛАВА ТРЕТА. ОРГАНИ НА СДРУЖЕНИЕТО
Органи на Сдружението са Общо събрание, Управителен съвет и Надзорния съвет.
РАЗДЕЛ І. ОБЩО СЪБРАНИЕ
Член11. СЪСТАВ
Общото събрание е върховен орган на Сдружението и се състои от всички членове. Не
се предвижда ограничение на членството в Общото Събрание

въз основа на

продължителност на членството или размера на получените или дължимите за
получаване суми от организацията на съответния правоносител.
Член 12. ПРАВОМОЩИЯ
(1) Общото събрание:
1.

приема, изменя и допълва Устава на Сдружението;

2.

приема, изменя и допълва Правилата за разпределение на авторските

възнаграждения и възнагражденията на носителите на сродни права, както и
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правилата за събирането и разходването на средствата за социална, културна и
образователна дейност във фонд „Социална и културна дейност“, размера и
разходването на Фонд “Развитие на Сдружението“, както и устройството и дейността
на Управителния съвет и Надзорния съвет , Правилника за дейността, както и други
вътрешни правила;
3.

избира и освобождава членовете на Управителния съвет и на Надзорния съвет;

4.

определя възнагражденията и другите придобивки, които членовете на

Управителния

съвет,

Председателя,

Заместник-председателя

и

членовете

на

Надзорния съвет получават от сдруженито;
5.

приема годишния отчетен доклад на УС, както доклада на Надзорния съвет;

6.

взема решения относно дължимостта и размера на членския внос и утвърждава

размера на отчисленията за издръжка на дейността на Сдружението;
7.

взема решение относно придобиването, разпореждането или ипотекирането с

недвижимо имущество на Сдружението;
8.

взема решение за изключване на членове от Сдружението;

9.

взема решение за реорганизация и прекратяване на Сдружението, за всякакви

сливания, сдружавания, създаването на дъщерни дружества, както и за придобиване
на права, акции или права в други предприятия;
10.

взема решения за откриване и закриване на клонове;

11.

приема бюджета на Сдружението;

12.

взема решения относно:

а) правилата за използване на сумите, които не могат да бъдат разпределени;
б) общата инвестиционна политика по отношение на приходите от

колективно

управление на права и от инвестираните приходи от колективно управление на права;
в) общата политика относно удръжките от приходите от колективно управление на
права и от всеки придохи от инвестирането на тези приходи;
г) използването на сумите, които не могат да бъдат разпределени;
д) политиката за управление на риска;
е) одобряването на предложения за вземане на заеми, предоставянето на заеми и
предоставянето на обезпечения по заеми, свързани с дейността на Сдружението;
ж) назначава и освобождава регистриран одитор;
13.

отменя решения на другите органи на Сдружението, които противоречат на

закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността му;
14.

приема основните насоки и програма за дейността на Сдружението;

15.

взема решения за участие в други организации в и извън страната.
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(2) Правомощията по т.10, 12, б. ”д”, „е” и „ж” и т.15 могат да се възлагат на други
органи на Сдружението.
(3) Решенията на Общото събрание са задължителни за другите органи на
Сдружението.
(4) Решенията на органите на Сдружението, които са взети в противоречие със закона,
устава или предходно решение на Общото събрание, могат да бъдат оспорвани пред
Общото събрание по искане на заинтересованите членове на Сдружението или на
негов орган, отправено в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една
година от датата на вземане на решението.
(5) Решенията на Общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната
законосъобразност и съответствие с Устава.
(6) Споровете по предходната алинея могат да бъдат повдигани пред съда по
регистрация на Сдружението от всеки член на Сдружението или на негов орган, или от
прокурора в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от
датата на вземане на решението.
Член 13. СВИКВАНЕ
(1) Общото събрание се свиква с писмена покана от Управителния съвет по негова
инициатива или по искане на 1/3 от членовете на Сдружението. Ако в последния
случай Управителният съвет в месечен срок не отправи писмено покана за свикване,
Общото събрание се свиква от съда по седалището на Сдружението по писмено
искане на заинтересованите членове или натоварено от тях лице.
(2) Поканата за свикване на Общо събрание трябва да съдържа дневния ред, датата,
часа и мястото на провеждане на събранието и по чия инициатива се свиква. Поканата
се обнародва в Държавен вестник и се поставя на мястото за обявления в сградата, в
която се намира управлението на Сдружението, най-малко петнадесет дни преди
насрочения ден.
(3) Общото събрание се свиква по правило през първото тримесечие на всяка
календарна година.
Член 14. КВОРУМ
Общото събрание е редовно, ако присъстват или са представени повече от
половината от всички членове. Ако на указаната дата, час и място не се яви нужният
брой членове, макар редовно поканените да са всички, събранието се отлага с един
час и се провежда независимо от броя на представените членове.
Член 15. ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ
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(1) За дискусиите и решенията на Общото събрание се съставят протоколи, подписани
от председателстващия събранието и протоколчика.
(2) По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред не може да се
вземат решения, освен в случаите когато присъстват всички членове на Общото
събрание и са съгласни с предложените изменения в дневния ред.
(3) Гласуването в Общото събрание е явно или тайно.
(4) Решенията на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство от
присъстващите съгласно протокола на мандатната комисия, освен в случаите когато
този устав предвижда друго.
(5) За решения по чл.12 ал.1 се изисква следното мнозинство:
1. по т.8 - 2/3 от всички присъстващи членовена Сдружението;
2. по т. 1, т. 7 и т. 9 - мнозинство от две трети от присъстващите на събранието, но
не по-малко от една втора от всички членове на Сдружението.
(6) Член на Общото събрание няма право на глас при решаване на въпроси отнасящи
се до:
1. него, неговия съпруг/а/ или роднини по права линия – без ограничения, по
съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство до втора степен
включително;
2. юридически лица, в които той е ръководител или може да наложи или
възпрепятства вземането на решения;
(7) Всеки член на Сдружението има право на един глас в Общото събрание и може да
го упражнява лично или чрез пълномощник - друг член на Сдружението, въз основа на
нотариално заверено пълномощно, при условие, че това не води до конфликт на
интереси. Едно лице може да представлява не повече от двама членове на
Сдружението. Преупълномощаване не се допуска.
(8) В случаите на наследяване,

наследниците на един автор

гласуват в Общото

събрание като упълномощават с нотариално заверено пълномощно един от тях да
гласува от името на всички.
РАЗДЕЛ ІІ. УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
Член 16. ИЗБОР И МАНДАТ
(1)

Управителният съвет се избира от Общото събрание на Сдружението.

(2) Номинирането на кандидатурите за избор се прави по секции – авторска секция и
продуцентска секция.

12
(3) Ако при избора на Управителен съвет двама или повече кандидати имат равен
брой гласове, за тези кандидати се провежда ново гласуване при същите изборни
условия.
(4) Членовете на Управителния съвет се избират за срок от три години и не могат да
бъдат избрани за повече от два последователни мандата.
Член 17. СЪСТАВ
(1) Управителният съвет се състои от девет избрани из между двете категории
носители на права, като представителите на авторите имат право на седем члена в
Управителния съвет, а представителите на продуцентите имат право на двама члена в
Управителния съвет.
(2) В управителния съвет не могат да бъдат избирани:
1. членове на Сдружението, които са собственици, съдружници или служители на
ръководна

длъжност

в

телевизионни

организации

или

предприятия,

осъществяващи електронни съобщения;
2. членове на Сдружението, които са в ръководните органи на друго юридическо
лице, чийто предмет на дейност е управлението на авторски или сродни права.
3. едновременно за един и същи мандат – съпрузи, низходящи и възходящи
роднини, както и роднини по съребрена линия и по сватовство до втора степен.
(3) Членовете на Управителния съвет имат право да получават възнаграждение само
за участията си в заседанията на Управителния съвет. Размерът на това
възнаграждение се определя за всяка година на Общо събрание на Сдружението, по
предложение на неговия Председател, въз основа на финансовите резултати от
предходната година. Председателят на Управителния съвет получава с 30% по-високо
възнаграждение от останалите членове на Управителния съвет.
(4) Юридическо лице – член на Управителния съвет, се представлява в Съвета от своя
законен представител или изрично упълномощено от него физическо лице. В рамките
на мандата, за който е избрано юридическото лице, неговият законен представител, в
случаи на отстъствие, има право да упълномощи най- много 1 друго физическо лице,
което да го представляват в Управителния съвет.
Член 18. ПРАВОМОЩИЯ
(1) Управителният съвет изпълнява решенията на Общото събрание и управлява
дейността на Сдружението.
(2) В работата си Управителният съвет се ръководи от закона, настоящи я устав и
Правилника за дейността.
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(3) Управителният съвет избира измежду членовете си Председател и Заместникпредседател, които представляват Сдружението заедно и поотделно, като първия
трябва да бъде автор, а втория – продуцент. С това те стават автоматично съответно
председател на секцията на авторите и председател на секцията на продуцентите.
(4) Управителният съвет:
1. определя обема на представителната власт на отделни негови членове;
2. осигурява изпълнение на решенията на Общото събрание;
3. разпорежда се с движимото имущество на дружението съобразно целите и
предмета на дейност на Сдружението, като своевременно информира Общото
събрание за извършеното разпореждане и носи отговорност пред него за
виновно накърняване правата на Сдружението; ;
4. подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет;
5. подготвя и внася в Общото събрание годишен отчетен доклад за дейността на
Сдружението.
6. утвърждава административната структура на Сдружението, определя реда и
организира извършването на дейността на Сдружението и носи отговорност за
това;
7. образува свои постоянни или временни специализирани органи /комисии,
работни групи/ като определя състава и задачите им;
8. подготвя

и

представя

разпределение

на

на

Общото

събраните

събрание

възнаграждения,

проект
както

за
и

Правила

за

Правилник

на

Сдружението и за техните изменения и допълнения;
9. приема нови членове на Сдружението;
10. определя адреса на Сдружението;
11. назначава Изпълнителен директор на Сдружението с трудов договор по
Кодекса на труда и определя неговите правомощия и възнаграждение;
12. прави предложения за избор на нов член на УС съгласно чл.21 от устава;
13. взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не
попадат в правомощията на друг орган.
14. изпълнява и други задължения, предвидени в закон или в устава.
(5) Всеки член на управителния съвет ежегодно представя пред Общото събрание
индивидуална декларация с информация относно:
1. интересите, свързани с организацията за колективно управление на права;
2. формите на материални и нематериални възнаграждения и придобивки, които е
получил през предходната календарна година от организацията, включително от
пенсионни, социални, културни и други фондове;
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3. сумите, които е получил през предходната календарна година от организацията в
качеството му на носител на права;
4. действителния или потенциалния конфликт на интереси между личните интереси на
декларатора и тези на организацията, или между всякакви други задължения към
организацията и задължения към други физически или юридически лица.
(6) Всяко лице, което е предложено за член на управителния съвет, преди провеждане
на избора, представя пред общото събрание декларация за липса на пречки, поради
които то да не може да бъде избрано съгласно устава, както и за обстоятелства по ал.
5, т. 1 и 4.
Член 19. СВИКВАНЕ
(1) Управителният съвет се свиква на заседание от Председателя, когато това е
необходимо, но не по-рядко от веднъж на два месеца.
(2) Председателят е длъжен в седмодневен срок да насрочи заседание на
Управителния съвет по искане на минимум 1/3 от членовете му. Ако той не стори това,
Управителният съвет се свиква от Заместник-председателя или от Председателя на
Надзорния съвет.
(3) Първото заседание на новоизбрания Управителен съвет трябва да се състои найкъсно седем дни след избирането му от Общото събрание
(4) Заседанията на Управителния съвет са законни ако присъстват повече от
половината от членовете му.
(5) Изпълнителният директор може да участва в заседанията на Управителния съвет
по негова покана и взема отношение по разглежданите въпроси, без право на глас.
(6) На заседанията на Управителния съвет присъства и Председателя на Надзорния
съвет, който взема отношение по разглежданите въпроси, без право на глас.
Член 20. ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ
(1) Решенията на Управителния съвет се вземат с явно гласуване и с обикновено
мнозинство на присъстващите на заседанието негови членове. В случаите на чл.18,
ал.4, т.3 и т.6, както и при решения касаещи ликвидацията на Сдружението, е
необходимо мнозинство от всички членове на Управителния съвет. В отделни случаи
Управителният съвет може да реши гласуването да бъде тайно и приемането на
решенията да става с квалифицирано мнозинство.
(2) Протоколите от заседанията на Управителния съвет се подписват не по-късно от
следващото заседание от всички присъствали членове на Управителния съвет.
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(3) Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано
заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и
възражения за това от всички членове на управителния съвет.
Член 21. ОТПАДАНЕ НА ЧЛЕНОВЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ
(1) В случай, че за член на Управителния съвет допълнително възникне пречка,
недопускаща по-нататъшното му участие в този съвет, както и в случай, че наличието
на такава пречка бъде установено по-късно, Управителният съвет го отстранява от
заседанията си и го предлага за освобождаване на следващото Общо събрание.
(2) Когато член на Управителния съвет не присъства без уважителна причина на три
последователни заседания на Управителния съвет, се смята, че той е подал оставка
като член на Управителния съвет.
(3) Овакантеното място в Управителния съвет се попълва по реда на чл.12, ал.1 т.3 от
настоящия Устав на следващото Общо събрание.
Член 22. ПРЕДСЕДАТЕЛ И ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ
(1) Управителният съвет избира Председател и Заместник-председател от своя
състав.
(2) Председателят и Заместник-председателят представляват заедно и поотделно
Сдружението.
(3) Едно лице не може да бъде избирано за повече от два последователни мандата.
Член 23. ПРАВОМОЩИЯ
(1) Председателят на управителния съвет:
1. се грижи за спазването на Устава на Сдружението, а също и за защита на
интересите му;
2. представлява Сдружението, води преговори и подписва договори;
3. ръководи

и

контролира

дейността

на

Изпълнителния

директор

и

администрацията;
4. ръководи заседанията на Управителния съвет;
5. извършва други дейности, възложени му от този Устав, Правилника, Общото
събрание и Управителния съвет.
(2) Заместник-председателят на управителния съвет изпълнява функциите на
председателя в случаите, когато последния е възпрепятстван да ги упражнява или
изрично му е възложил това.
Член 24. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
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(1) Изпълнителният директор се назначава от Управителния съвет с безсрочен трудов
договор. Изпълнителният директор не може да бъде лице, което е член на
Сдружението.
(2) Изпълнителният директор се назначава от Управителния съвет след проведен
конкурс по Кодекса на труда, чрез тайно гласуване, като е необходимо квалифицирано
мнозинство от две трети от членовете на Управителния съвет. Изпълнителният
директор може да бъде освободен при констатирани сериозни и системни нарушения
на Устава на Сдружението и Кодекса на труда. Решение за освобождаването на
изпълнителния директор се взема от Управителния съвет с мнозинство от две трети от
неговите членове.
(3) Изпълнителният директор:
1.организира и ръководи текущата дейност на Сдружението, съобразно
разпоредбите на Устава, правилника по него, както и приетите от Общото събрание и
Управителния съвет решения;
2.представлява

Сдружението

пред

трети

лица,

съобразно

изрично

предоставените му от Управителния съвет правомощия
(4). Изискванията на чл. 18, ал. 5 и 6 се прилагат съответно и за Изпълнителния
директор

РАЗДЕЛ ІІІ. НАДЗОРЕН СЪВЕТ
Член 25. СЪСТАВ
(1) Сдружението има Надзорен съвет, който не участва в управлението на
организацията и не я представлява-. Надзорният съвет се състои от трима души.
(2) Не могат да бъдат членове на Надзорния съвет комисия:
1. членовете на управителния съвет в настоящия или предходния мандат.
2. лица, които отговарят на условията по чл.17, ал.2 от настоящия устав.
(3) Отпадането и заместването на членове на Надзорния съвет се уреждат по
аналогия по реда на чл.21.
(4) Надзорният съвет избира от състава си свой Председател.
(5) Членовете на Надзорния съвет имат право да получават възнаграждение само за
участията си в неговите заседания. Размерът на това възнаграждение се определя в
началото на всяка година на Общо събрание на Сдружението, по предложение на
неговия Председател, въз основа на финансовите резултати от предходната година.
Председателят на Надзорния съвет получава с 30% по-високо възнаграждение от
останалите негови членове
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(6) Изискванията на чл.18, ал.5 и 6 се прилагат съответно и за членовете на Надзорния
съвет.
Член 26. ПРАВОМОЩИЯ на НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ
(1) Надзорният съвет:
1.

проверява изпълнението на приходно – разходната част на бюджета на

Сдружението

и

доколко

решенията

и

действията

на

Управителния

съвет,

Председателя и Изпълнителния директор са в съответствие с Устава, Правилника и
решенията на Общото събрание и докладва за резултатите пред Общото събрание.
2.

наблюдава дейността и изпълнението на задълженията на лицата, които

управляват организацията, включително изпълнението на решенията на Общото
събрание, взети на основание чл. 12, ал. 1, т. 1 – 4 и т.9;
3. упражнява правомощията, възложени му от общото събрание или устава на
организацията.
(2) Надзорният съвет подготвя и предоставя ежегодния си доклад на всички членове
на Сдружението не по-късно от две седмици преди Общото събрание.
Член 27. МАНДАТ
Надзорният съвет

има мандат две години. До избирането на нов съвет старият

продължава за изпълнява функциите си.
Член 28. СВИКВАНЕ
Надзорният съвет се свиква на заседание от своя Председател най-малко веднъж на
три месеца. Ако той не стори това, заседанието може да бъде свикано и от друг член
на комисията.
Член 29. КВОРУМ
Заседанията на Надзорния комисия са законни само ако присъстват всичките й
членове.
Член 30. ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ
(1) Решенията на Наздорния съвет се вземат с явно гласуване и с обикновено
мнозинство от членовете й.
(2) За проведените заседания на Надзорния съвет се съставят протоколи, които се
подписват от членове й.
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ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ
Член 31.Сдружението, в качеството си на организация за колективно управление за
колективно управление на права, осигурява на своите членове и на другите
организации, с които има сключени договори за взаимно представителство,
прилагането на процедури за подаване на жалби и сигнали, както и за разрешаване на
спорове, свързани с упълномощаването за колективно управление на права,
оттеглянето

или

прекратяването

възнагражденията,

дължими

на

му,

условията

носителите

на

за членство,
права,

събирането на

удръжките

от

тях

и

разпределението им.
(2) При получаване на жалба или сигнал, на основание чл. 18, ал.4, т.7 от този устав,
се създава временна комисия ad hoc, за разглеждането им във всеки отделен случай.
Когато са постъпили няколко жалби или сигнали и

се отнасят до едно и също

произведение или до един и същи правоносител, те биха могли да бъдат разгледани
от една комисия.
(3) Организацията за колективно управление на права отговаря писмено на всяка
жалба по ал. 1 в едномесечен срок от получаването й. Отговорът може да се
предостави и по електронен път. Отказът да се уважи жалбата се мотивира.
(4) При жалби и спорове разпоредбите на чл. 94ч² от ЗАПСП се прилагат съответно.
ГЛАВА ПЕТА
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Член 32. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СДРУЖЕНИЕТО
(1) Сдружението се прекратява:
1. по решение на общото събрание;
2. с решение на съда, съгласно чл.13, ал.1, т.3 Закона за юридическите лица с
нестопанска цел.
(2) Решението на съда се постановява по иск на всеки заинтересован или прокурора. В
случая прекратяването се вписва служебно и съдът назначава ликвидатор.
Член 32. ЛИКВИДАЦИЯ
(1) При прекратяване на Сдружението се извършва ликвидация.
(2) Ликвидацията се извършва от управителния съвет или от определено от него лице.
(3) Ако ликвидаторът не е бил определен по ал.2, той се определя от Софийски
градски съд.
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(4)

Относно

неплатежоспособността,

съответно

несъстоятелността,

редът

за

ликвидация и правомощията на ликвидатора се прилагат съответно разпоредбите на
Закона за юридическите лица с нестопанска цел, съответно актовете се обявяват в
регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по
вписванията.
Член 33. ИМУЩЕСТВО СЛЕД ЛИКВИДАЦИЯТА
(1) При прекратяване на Сдружението по чл.31, ал.1, т.1 от настоящия устав,
разпределението на имуществото останало след удовлетворяването на кредиторите
се определя с решение на общото събрание. Ако такова решение до прекратяването
не е взето то се взема от ликвидатора.
(2) Ако не съществуват лицата по предходните алинеи или са не определяеми,
имуществото преминава върху общината по седалището на Сдружението.
Член 34. ЗАЛИЧАВАНЕ
След разпределяне на имуществото, ликвидаторът е длъжен да поиска заличаване на
Сдружението от публичния регистър на организациите за колективно управление на
права към Министерство на културата и от регистъра на юридическите лица с
нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията.
ГЛАВА ПЕТА ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§1. Съставът на избрания към момента на приемане на настоящия устав управителен
съвет се запазва до изтичане на двегодишния мандат, за който е избран.
§2. Настоящият устав е приет на общо събрание състояло се на 03.05.2001 г.. Той
отменя устава приет на учредителното събрание на дружеството състояло се на
27.07.1993 г., изменен и допълнен на общите събрания на дружеството, състояли се на
10 март 1998г., 23 април 1999г. и 05 май 2000г. и 11 април 2011 г.;
§3. Настоящите промени в устава се приемат от Общото събрание на Сдружението,
проведено на 30.05.2018 на основание §24, ал.3 от ПЗР на ЗИД на ЗАПСП, обн ДВ,
бр. 27/29.03.2018г. и отразяват измененията, приети с него.
§4. Контролно-финансовата комисия, функционираща

към датата на приемане на

настоящите промени от Общото събрание на Сдружението, проведено на 30.05.2018г.,
ще изпълнява, до изтичането на мандата й, функциите на Надзорен съвет.

