Годишен отчетен доклад на Сдружение ФИЛМАУТОР за 2017г. съгласно чл.
94у¹ от ЗАПСП
1. Годишни финансови отчети, включващи счетоводен баланс, отчети на активите и
пасивите, отчет за приходите и разходите през изтеклата календарна година и отчет
за паричните потоци.

Информация на основание чл. 94м, ал.1 и ал.3 от ЗАПСП относно суми, които не могат
да бъдат разпределени в срока по ал. 1 поради това, че носителите на права не могат да
бъдат идентифицирани или местонахождението им не може да бъде установено:

Авторски права:
Продуцентски права:

7 153.06
10 390.19

2. Отчет за дейността през изтеклата календарна година.
ОБЩА СИТУАЦИЯ В СТРАНАТА ПО ОТНОШЕНИЕ НА АВТОРСКОТО ПРАВО
В България авторските права не са приоритет на държавната политика. Макар наскоро
страната ни да бе извадена от т.нар. Доклад 301 , където бяхме в списъка на държавите
под наблюдение на американското правителство за наличието на ефективна защита на
правата на интелектуалната собственост по света, в държавата съществуват проблеми
по прилагането на законодателството, натрупвано с години. Тази година България е
извадена от Watch List – с обяснението, че през март 2018 г. са приети изменения на
закона за авторското право, участвала е в операция ЕВРОПОЛ срещу голяма пиратска
мрежа в региона, отделила е допълнителни ресурси на звеното за разследване на
онлайн пиратството, а Главна прокуратура се е ангажирала да предприеме
допълнителни стъпки за подобряване на прилагането. Според доклада проблемите,
свързани с прилагането на законодателството, продължават да се отнасят до високите
нива на онлайн пиратството, недостатъчното съдебно преследване, недостатъчно
възспиращото действие на наказателните санкции.
Същевременно в доклада за частното копиране на Cisac България е посочена като една
от петте държави-членки на ЕС, които макар да имат законодателна уредба, нямат
функционираща система на компенсиране при копиране за лично ползване.
Препоръчват се законодателни промени - изводи, които повтарят препоръките от
Европейския комитет в София през април 2016г. и април 2018г.
През декември 2017 страната ни беше заплашена от ЕК с глоба в размер 19 000 евро на
ден заради забавяне в транспортиране на Директива 2014/26 относно колективното
управление на авторското право и сродните му права и многотериториалното
лицензиране на правата върху музикални произведения за използване онлайн на
вътрешния пазар.
КАК СТОИ ФИЛМАУТОР НА ФОНА НА ЦЯЛАТА СИТУАЦИЯ
В тази обстановка ФИЛМАУТОР продължава да бъде една от стабилните и
функциониращи организации за колективно управление на права. ФИЛМАУТОР е
легитимно сдружение, регистрирано в МК да управлява правата на автори и продуценти
в аудиовизията. Макар изправено пред сериозни предизвикателства, каквито са
преговорите с кабелните оператори, частното копиране, взаимоотношенията с
правоносителите на „нови филми“ и договорите, които те подписват помежду си,
намаляващите плащания от БНТ и липсата на алтернативни източници на приходи в
организацията, сдружението е търсен партньор от сродните български и чуждестранни
организации, от образователните институции в страната и участва активно в различните
процеси, свързани с промени в законодателството, дискусии и конференции в областта
на авторските права и интелектуалната собственост като цяло.

ПРОМЕНИТЕ В ЗАКОНА ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО
През март 2018г. бяха обнародвани в ДВ промените в ЗАПСП, които се наложиха от
Директива 2014/26 относно колективното управление на авторското право и сродните
му права. За нейното транспониране вече беше обсъждан един законопроект за
отделен закон за колективното управление, в изготвянето на който участваха и експерти
на ФИЛМАУТОР. Този законопроект беше отхвърлен през 2016г. от правната комисия в
Парламента и след заплахата за глоба към страната ни от ЕК в края на 2017 , група
депутати внесоха проект за изменение на съществуващия ЗАПСП, който на практика
беше изготвен от МК. Тъй като предварително обществено обсъждане на предложените
текстове не бе проведено, в рамките на дискусиите в комисиите на НС та имаше
многократни и продължителни изслушвания на заинтересованите страни.
Целта на Директивата е да въведе регулация по отношение на ОКУП, като предвиди
правила за тяхното функциониране, прозрачност и отчетност, основно по отношение
към правоносителите. Запазва се регистрационния режим на ОКУП, като при поява на
втора организация, която да управлява права и произведения, за които вече има
регистриран ОКУП, се изисква споразумение за представителство между
регистрираната и кандидатстващата организация. Регламентира се функционирането
на НУПД – търговски дружества, които също могат да отстъпват права за представляван
от тях каталог произведения, но те също ще се представляват пред ползвателите от
ОКУП, освен в случаите на публично изпълнение. Запазва се изискването тарифите да се
договорят с представителна организация на ползвателите, след което отново се
одобряват от Министъра на културата. Има възможност при липса на представителна
организация, тарифите да се приемат след процедура на обществено обсъждане, но при
появата на такъв субект същият може да инициира предоговаряне на цените. Подобрява
се процедурата по назначаване и работа на комисията от експерти, която се сформира
при липса на възможност да ОКУП и представителната организация на ползватели да се
споразумеят.
ПРЕГОВОРИТЕ С БАККО И ЛИПСАТА НА СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ТАРИФА
ФИЛМАУТОР управлява правата за препредаване на своите членове и на членовете на
сродните организации, с които има договори за взаимно представителство.
Сдружението има тарифа, приета по стария режим, действащ преди 2011г. – одобрена
единствено от УС. По новите правила тази тарифа следва да бъде договорена с
представителната организация на кабелните и сателитни оператори БАККО и после да
бъде одобрена от Министъра на културата.
Вече 4 години ФИЛМАУТОР се опитва да постигне договореност с БАККО, което обаче
се оказва невъзможно, защото те отказват да приемат предлаганите от сдружението
размери на възнаграждения (сравними с тези в други държави със сходно
икономическо положение) и коригирани според националните ни специфики. Тъй като
стана ясно, че постигането на споразумение е невъзможно, през 2017 поискахме
комисия от независими експерти, назначена от Министъра на културата, да работи по
нашата тарифа. В комисията имаше и представители на ФИЛМАУТОР и БАККО. След 3
заседания обаче, комисията се разпадна поради субективни обстоятелства. След
неуспешния изход на тази процедура, през Септември 2017 ние инициирахме
подновяване на преговорите с БАККО, които отново завършиха неуспешно, тъй като от
страна на операторите няма желание да отстъпят от преговорната си позиция,
формулирана като твърди суми, плащани на месец, равняващи се на 0,086% от прихода
на операторите. Доколкото в държави като Румъния, Сърбия и Словения тези проценти

се движат между 1.5 и 3.5% от приходите от абонаментна такса, ФИЛАМУТОР не може
да приеме тази ниска оферта.
ФИЛМАУТОР е завел четири дела срещу препредаващи оператори за нарушени права
на представлявани от сдружението творци. Първото дело е с окончателно решение в
наша полза, второто спечелихме на първа инстанци, понастоещем има решение ва
втора, д което първоинстанционният съдебен акт е отменен с мотиви, основани на
неефективната правна уредба в частта за препредаването. а. Останалитедва случая има
постановени решения на първа инстнация, като в първия решението е изцябо в полза
на ФИЛМАУТОР, а във втория- в полза на ответника – кабелен оператор. .
През март 2018 представители на CISAC и ФИЛАМУТОР бяхме на среща в МК по въпроса
за уреждане на правата на автори на аудиовизуални произведения при препредаването
им. На нея се настоя за официална позиция от МК към БАККО, за необходимостта от
уреждане на тази категория права, както и ясна констатация, че настоящото поведение
на операторите на практика представлява нарушение на ЗАПСП. От МК поеха
ангажимент да изготвят такова обръщение, но към момента то все още не е факт.
През април 2018 се проведе Европейски комитет на CISAC, където представители на над
100 сдружение от Европа, след като бяха информирани за проблемите на
препредаването и уреждането на правата в аудиовизията, гласуваха резолюция по
проблема на творците на филми в България. В нея се изтъква, че упоритият отказ на
кабелните и сателитни оператори да спазват техните задължения, свързани с авторските
права на творците на аудиовизуални произведения, представлява несъмнено
нарушение на българския ЗАПСП, както и на международните конвенции, подписани от
България. Акцентира се, че ситуацията с неплащането на възнаграждения от
препредаващите предприятия продължава от години и ощетява икономическото
положение на българските и чужди автори. Приканва се правителството и по-специално
Министерство на културата спешно да предприемат всички необходими мерки за
ефективно изпълнение на исканията на авторите на аудиовизуални произведения да
получават възнаграждения, каквито са гарантирани от международните конвенции,
законодателството на ЕС и ЗАПСП.
През 2018 г. започнахме инициатива ФИЛМАУТОР да бъде включен в Програма за
подпомагане от CISAC, в рамките на която да получим правна и експертна помощ за
изработване и договаряне на тарифата за препредаване, което да доведе до събиране
на възнаграждения за този тип ползване.
След приемане на измененията в ЗАПСП и влизането им в сила, ФИЛМАУТОР следва да
рестартираме преговорния процес по новата процедура – ще имаме 9 месеца за
постигане на договореност. Намерението ни е да не отстъпваме от практиките,
наложени в Европа и да защитим достойни приходи за българските и чуждестранни
творци, чиито филми се препредават на наша територия. Надяваме се подкрепата на
международната общност да допринесе за финализиране на проблема.
ОТНОШЕНИЯТА С БНТ
Приходите от БНТ през последните години спадат. Обяснението, което получихме на
среща с генералния директор и представители на УС на БНТ, е че телевизията основно
показва вътрешна продукция, за която авторите подписват съгласие, че в рамките на
една година от първия показ се отказват от последващи възнаграждения.
Също така, освен че намаляват обема показвани игрални филми, вече се случва за някои
от новите заглавия телевизията да договаря ангажимент на продуцента да изплаща
авторски възнаграждения или изобщо показ без заплащане на такива.

От страна на телевизията получихме уверение, че в рамките на новата програмна схема
ще има нарастване на показа и респективно на плащаните възнаграждения.
Не на последно място, от БНТ настояват за намаляване на възнагражденията,
договорени за плащане чрез сдружението, на което ние се противопоставяме.
ЛИПСАТА НА ИНТЕРЕС О СТРАНА НА ТЕЛЕВИЗИИТЕ ЗА ПОКАЗ НА БЪЛГАРСКИ ФИЛМИ
ПРИ УСЛОВИЯ НА ИЗПЛАЩАНЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА АВТОРИТЕ
Всъщност обстоятелството, че само БНТ показва българска продукция и плаща авторски
възнаграждения е проблем. Останалите телевизии, които „подкрепят българското
кино“ на практика не ползват репертоара на сдружението и показват продукции,
авторите на които не получават възнаграждения. Оказва се, че на техен гръб
телевизиите разработват схеми за дистрибуция и реклама, от които са ощетени и
творците, и самите продуценти. Преодоляването на тази политика на частните
телевизии е едно от предизвикателствата пред ФИЛМАУТОР и за текущата година. В
тази битка обаче ФИЛМАУТОР има нужда от своите членове, които да отстояват своите
права и сдружението е готово да съдейства.
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЧЛЕНОВТЕТЕ НА ФИЛМАУТОР ВЪВ ВРЪЗКА С ТЕХНИТЕ
ДОГОВОРИ С ПРОДУЦЕНТИ
Именно подобряване на договорната рамка между автори и продуценти при създаване
на ново произведение се оказва основна нишка в работата на администрацията и УС
през миналата година и ще бъде водеща за 2018. При качествено договорени права и
възнаграждения в това първоначално споразумение всъщност биха могли да бъдат
избегнати всички проблеми, за които говорихме досега – показ без плащане на
възнаграждение, отказ на операторите да плащат за препредаване и т.н.
В тази връзка през 2017г. сдружението инициира среща с над 40 активни режисьори,
сценаристи, оператори и продуценти, на която ние поставихме въпроса за
необходимостта да се договаря отстъпване на права при ангажимент за заплащане на
възнаграждения за всяко последващо ползване на съответния филм. Основните
съображения, които бяха изложени от страна на творците бяха, че те са притискани от
продуцентите, които от своя страна са подложени на натиск от телевизиите.
Организирахме и среща със сценаристите, режисьорите и операторите, които основно
работят по сериали и за частните телевизии, които продуцират такива. В общи линии
разговорът протече по аналогичен начин.
Като резултат от срещите във ФИЛМАУТОР изработихме модели на договори между
автори и продуценти, в частта по отстъпване на правата и плащане на
възнагражденията. Изпратихме ги до всички наши членове, асоциации и творчески
сдружения. Не получихме нито един коментар или конкретни бележки и предложения
по тях. Пристъпихме към разговори с НФЦ в посока при отпускане на финансиране да се
търсят именно такива договорености между страните, които да гарантират правата на
продуцента и възнагражденията на авторите. В момента договаряме подписване на
Меморандум за сътрудничество между ФИЛМАУТОР и НФЦ, в който част от
ангажиментите на страните са свързани с препоръката и промотирането именно на тези
модели на договори сред творците.
Съществува възможност, след изтичане на десетте години на първия договор между
автори и продуценти, правата на авторите да останат за управление в сдружението, без
да бъдат отстъпвани отново на продуцента. Така те ще бъдат управлявани качествено с
осигурени възнаграждения по схема, аналогична с тази на старите български филми –
продуцентите ще договарят за своите права, ФИЛМАУТОР – за авторските.

ЧАСТНО КОПИРАНЕ
През 2017г. няма никакво развитие по отношение развитието на проблема, свързан с
частното копиране в България. Сферата на събиране на компенсационни плащания за
частно копиране и за възпроизвеждане по репрографски начин, след промените в
ЗАПСП от март 2011 беше напрактика ликвидирана. КОПИ БГ, въпреки регистрацията си
от МК, не функционира поради невъзможността членуващите в него сдружения да го
издържат финансово и поради отказа от страна на Министерство на културата да
упражни контролните си функции по спазването на закона от съответните длъжници на
компенсационните възнаграждения.
На състояла се в София на 6-7 Април 2016 среща на Европейския комитет на CISAC, на
която домакини бяха ФИЛМАУТОР и МУЗИКАУТОР, въпросът за частното копиране в
България беше широко обсъден. Над 100 представители от 40 дружества за колективно
управление на права гласуваха Резолюцията за частното копиране в България, като
изказаха своята дълбока загриженост от факта, че вместо да бъде подобряван очевидно
неработещия механизъм за частно копиране в съответствие с международните норми
и практики в тази област, в България действащото законодателство продължава да е в
противоречие с правилата на ЕС и да не отчита множество релевантни решения на
органите на ЕС, вкл. на Съда на Европейския съюз. Отправен бе призив към
Министерство на културата и Народното Събрание спешно да се предприемат действия
за коригиране на настоящото положение чрез точно прилагане на ЗАПСП и за
необходими изменения в него, за да стане той ефективен, приложим и напълно
хармонизиран със законодателството на ЕС като се създаде стабилна и приложима
рамка на авторското право в България. Нищо обаче не се случи в посока придвижване
на жизнено необходимата за тази област законодателна промяна.
В края на 2017г. CISAC публикува проучване относно съществуващите законодателни
уредби и практики в областта на частното копиране. В този документ България е
поставена сред петте държави-членки на ЕС, които имат въведено законодателство, но
не го прилагат, като препоръките за спешни действия от страна на правителството и
народното събрание се повтарят.
През Април 2018 на среща на Европейския комитет на CISAC в Белград отново беше
дискутирана темата за частното копиране, като беше констатирана липсата на каквито и
да са действия в посока подобряване на ситуацията от страна на управляващите органи,
които отново бяха адресирани настоятелно да инициират законодателни промени,
които да направят системата за частното копиране функционираща.
Тя е адресирана до всички български институции, имащи отношение към регулирането
на механизмите за компенсационно възнаграждение и отговорни за тяхното ефективно
функциониране, най-вече към Министерство на културата и Народното събрание.
Резолюцията призовава Министерство на културата да предприеме спешни действия
за преодоляване на настоящото положение чрез точно прилагане на закона и за
необходими изменения в ЗАПСП, за да стане той ефективен, приложим и напълно
хармонизиран със законодателството на ЕС.
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ДРУГИТЕ ДРУЖЕСТВА
ФИЛМАУТОР поддържа партньорски взаимоотношения с останалите функциониращи
дружества в България – МУЗИКАУТОР, ПРОФОН и АРТИСТАУТОР. Именно благодарение
на твърдата консолидирана позиция между нас по време на обсъжданията на
законопроекта за изменение на ЗАПСП успяхме да се преборим с някои ощетяващи

правата на ОКУП предложения от асоциациите на телевизионните и на кабелните
оператори.
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
ФИЛМАУТОР многократно сезира МК за проблемите с препредаващите оператори и
липсата на споразумение с тях. Постоянно искаме среща по въпроса, която така и не се
е състояла. Единственият разговор, който проведохме беше през м. март 2018, когато
представители на CISAC пожелаха да поставят въпроса с липсата на възнаграждения за
аудиовизуалните автори от препредаване в България. Тогава от МК се ангажираха да
изготвят официална позиция на ведомството за проблема с нарушаваните от
операторите права. Такава все още няма.
Същевременно обаче, в края на 2017 г. ФИЛМАУТОР, както и останалите действащи
ОКУП, бяха обект на проверки от страна на МК по отношение легален софтуер, спазване
на правилата за разпределение и други детайли по функционирането на сдружението.
Макар да нямаме окончателни предписания, от разменената кореспонденция по
преписката, може да се счита че няма да бъдат отправени съществени забележки по
отношение на дейността ни.
Не може да се каже, че от страна на МК проявяват същата липса на интерес към канала
Българските Филми в YouTube, каквато демонстрират по отношение проблемите на
препредаването.
КАНАЛЪТ „БЪЛГАРСКИТЕ ФИЛМИ“ в YOUTUBE
През есента на 2017 на среща при заместник министъра на културата Румен Димитров,
на която присъстваха представители на МК, НФЦ, Музикаутор и Филмаутор, беше
представена идеята да се създаде канал за достъп до българските филми чрез YouTube.
Студия Време, която се представи като инициатор на идеята пое ангажимент да
представи в кратки срокове бизнес план по отношение начина на монетаризиране и
потенциалните приходи от канала. Такъв не получихме, а междувременно от Студията
започнаха да качват произведения и от репертоара на ФИЛМАУТОР. След като не
успяхме да постигнем уреждане на въпроса директно чрез YouTube, от ФИЛМАУТОР
пристъпихме към преговори с българските организации, отговорни за канала – Студия
Време и Силвърнойз ООД. Поискахме сваляне на съдържанието от канала до уреждане
на въпроса с авторските права върху филмите, като все още очакваме данни за
евентуалните приходи от това ползване и опциите за друг начин на предоставяне на
достъп и монетаризиране, за да вземем решение дали този вариант на предоставяне на
достъп до историята на българското кино следва да бъде подкрепен.
СЪБИРАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА АВТОРСКИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ през 2017г.
Общата сума на възнагражденията, събрани от ФИЛМАУТОР през 2017г е 1202919.27 лв.
98.90% от нея са авторски, 1,10% са за продуценти.
През 2017г. от БНТ са изплатени възнаграждения за следните тримесечия 2016г. -3то и
4то, 2017- 1 до 3 вкл.
Разчетите с авторите към 25.04.2018 във връзка с изплащането на полагащите им се
възнаграждения за 2017г. по тримесечия са както следва:

Най- малък дял са изплатените суми за 4то трим. на 2017г., които сме започнали да
плащаме на в началото на февруари 2018г. Общият процент, изплатен на авторите за
цялата година е 76,83%
Така изглеждат неизплатените все още към авторите суми, получени от БНТ за период
2013-2017. Този процент на дължими суми се движи около 4.5-5% от получените
възнаграждения.

Разпределението на приходите от други ползватели, извън БНТ е представено по-долу.
Тези приходи са в размер на 60 769 лв. и представляват 5% от общия приход, събран от
ФИЛМАУТОР.

ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ
ФИЛМАУТОР се издържа от отчисление от събраните възнаграждения. В последните
години се оказва, че те не достигат за покриване на разходите на организацията, при
все че тези разходи са максимално ограничени.
През 2017 г. реализираните приходи за издръжка на ФИЛМАУТОР са в размер на
108724.73 лв. Направените разходи за издръжката на ФИЛМАУТОР са в размер на
138169,19 лв.

Всички разходи са в рамките на гласувания бюджет и няма преразход по никое от
перата.
Общо разходвани суми за социални помощи през 2017г. са 5000 лв. Удовлетворени са
всички подадени молби. За културни цели през 2017г. разходи не са правени.
През 2017г. са постъпили 24 нови членове – автори (и наследници) и продуценти. Към
15.04.2018г. членовете на ФИЛМАУТОР са 1502.

3. Информация за отказите за сключване на договори с ползватели, направени по
реда на чл. 94п, ал. 1.
Няма такива.
4. Описание на правноорганизационната форма и структурата на организацията за
колективно управление на права.
Сдружение Филмаутор е юридическо лице с нестопанска цел, действащо в частна полза.
Неговите членове формират Общото събрание на организацията. ОС избира членовете
на Управителен съвет – 9 души, 7 от авторската квота и 2 от продуцентската. ОС избира
и Надзорен съвет, който се състои от 3 члена.
5. Информация за всички юридически лица, пряко или косвено притежавани или
контролирани, изцяло или частично, от организацията за колективно управление на
права.
Няма такива.
6. Информация за общата сума, изплатена като възнаграждения на изпълнителния
директор и членовете на управителния съвет през предходната година, както и
всякакви други предоставени им придобивки.
Общата сума, изплатена като възнаграждения на изпълнителния директор и членовете
на УС за 2017 е 30424 лв.
7. Финансовата информация, посочена в раздел II.
8. Отделен доклад за използването на суми, удържани за социални, културни и
образователни услуги, съдържащ информацията, посочена в раздел III.
1. Сумите, удържани за социални, културни и образователни услуги през
финансовата година, с разбивка по вид на целта и за всеки вид цели с разбивка по
категории управлявани права и по вид използване.
Отчисления за социални и културни цели
Отчисление от кабелно препредаване и частно копиране за авторски
права
234.53
- 70% за соц.подпомагане
164.17
- 30% за култ. дейности
70.36
Отчисление от кабелно препредаване и частно копиране за прод.права
9.86
- 70% за соц.подпомагане
6.90
- 30% за култ. дейности
2.96
Отчисления от кабелно препредаване – авторски и продуценски - от
България
436.44
- 70% за соц.подпомагане
305.51

- 30% за култ. дейности
Съгласно чл.6, ал.1, т.6 от Устава на Филмаутор, вкл.:
Всичко:
Всичко за соц.подпомагане
Всичко за култ. дейности

130.93
4523.42
5204.25
5000
204.25

2. Обяснение на използването на тези суми с разбивка по видове цели, включително
разходите за управление на суми, удържани за финансиране на социални, културни и
образователни услуги, и отделните суми, използвани за социални, културни и
образователни цели.“_
От отчислените за социални и културни разходи през 2017г. са изразходвани 5000лв. ,
изплатени като социални помощи въз основа на депозирани молби на членове на
сдружението.
II. Финансова информация в годишния отчетен доклад
1. Финансова информация за приходите от колективното управление на права по
категории управлявани права и вид използване, включително информация за
постъпленията от инвестиране на част от тези приходи и постъпленията от това, и
начина на разходване на тези постъпления, независимо дали са били разпределени
между носителите на права, други организации за колективно управление на
праваили са били използвани по друг начин.
Отчисления от управление на авторски права от показ, излъчване, части 103244.12
Отчисления от управление на авторски права от възпроизвеждане и
разпространение
75.79
Отчисления от управление на авторски права от предоставяне на
достъп по време и място, индивидуално избрани
149.00
Отчисления от управление на авторски права от частно копиране на
чужбина
100.49
Отчисления от управление на авторски права от кабелно препредаване
от чужбина
156.41
Отчисления от управление на продуцентски права от кабелно
препредаване от чужбина
14.79
Отчисления от управление на авторски и продуцентски права от
кабелно препредаване - България
2618.63
Членски внос-автори
115
Членски внос-продуценти
30
От регистация на сценарии
750
Присъдени вземания
183.33
Всичко:
107437.56
Не е извършвано инвестиране на тези приходи от колективно управление на права.
2. Финансова информация за разходите за колективното управление на права и за
други услуги, оказвани на носителите на права, придружена от обяснение за:
а) всички текущи и финансови разходи с разбивки по категории управлявани права и
в случаите, при които разходите са косвени и не могат да бъдат причислени към
определени една или повече категории права – обяснение на методиката, по която е
направено разпределението им

1. АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ, в т.ч.:
1.1. Материали
1.2. Услуги
1.3. Персонал
2. ОРГАНИЗАЦИОННИ РАЗХОДИ
3. ДЪЛГОТР.МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ
4. КОМАНДИРОВКИ
5. БАНКОВИ ТАКСИ
6. ДРУГИ НЕПРЕДВИДЕНИ

112060.22
1678.40
26250.43
84131.39
23119.43
766.67
0.00
1325.95
896.92
138169.20

Всичко:
б) текущи и финансови разходи с разбивка по категории управлявани права и в
случаите, при които разходите са косвени и не могат да бъдат причислени към
определени една или повече категории права – обяснение на методиката, която е
била използвана за разпределянето им, само по отношение на управлението на
права, включително таксите за управление, приспаднати от или компенсирани от
приходите от колективното управление на права, или всяко постъпление,
произтичащо от инвестиране на приходите от колективното управление на
правата в съответствие с чл. 94л, ал. 2 и чл. 94л1, ал. 1 – 4;
Сдужението покрива своите разходи от отчисления в размер, определен от ОС, който се
начислява върху събраните възнаграждения. При недостиг на отчисленията, същия се
покрива от натрупани неразходвани отчисления през предходните години, по решение
на ОС. Не е извършвано инвестиране на приходите.
в) текущи и финансови разходи по отношение на услугите, различни от услугите по
колективното управление на права, но включващи социалните, културните и
образователните услуги
Разходи от типа „разходи за социални, културни и образователни услуги“ през 2017г. са
в размер на 5000лв., изцяло изплатени като социални помощи по молба на членове на
сдружението.
г) ресурси, използвани за покриване на разходите;
Разходите се покриват от отчисления в размер, определен от ОС, който се начислява
върху събраните възнаграждения. При недостиг на отчисленията, същия се покрива от
натрупани неразходвани отчисления през предходните години, по решение на ОС.
д) удръжки от приходите от колективното управление на права с разбивка по
категории управлявани права и по вид използване, както и предназначение на
удръжките, като например разходи, свързани със собствената издръжка или със
социални, културни или образователни услуги
Отчисления за административна издръжка
Отчисления от управление на авторски права от показ, излъчване, части 103244.12
Отчисления от управление на авторски права от възпроизвеждане и
разпространение
75.79
Отчисления от управление на авторски права от предоставяне на
достъп по време и място, индивидуално избрани
149.00
Отчисления от управление на авторски права от частно копиране на
чужбина
100.49

Отчисления от управление на авторски права от кабелно препредаване
от чужбина
156.41
Отчисления от управление на продуцентски права от кабелно
препредаване от чужбина
14.79
Отчисления от управление на авторски и продуцентски права от
кабелно препредаване - България
2618.63
Членски внос-автори
115
Членски внос-продуценти
30
От регистация на сценарии
750
Присъдени вземания
183.33
Всичко: 107437.56
Отчисления за социални и културни цели
Отчисление от кабелно препредаване и частно копиране за авторски
права
234.53
Отчисление от кабелно препредаване и частно копиране за прод.права
9.86
Отчисления от кабелно препредаване – авторски и продуценски - от
България
436.44
Съгласно чл.6, ал.1, т.6 от Устава на Филмаутор, вкл.:
4523.42
Всичко:
5204.25
е) процентът на разходите, свързани с колективното управление на права и с други
услуги, предоставяни от организацията за колективноуправление на права на
носителите на права, спрямо приходите от колективното управление на права за
съответната финансова година, по категории управлявани права, както и в
случаите, при които разходите са косвени и не могат да бъдат причислени към
определени една или повече категории права – обяснение за методиката, която е
била използвана за разпределянето на тези косвени разходи.
Сдружението, по решение на ОС, прави отчисления в размер 10% и 15% (в зависимост
от начина на използване) от събраните възнаграждения. Действителният размер на
процента, отразяващ разходите за управление на права за 2017г. е 13,5%.
3. Финансова информация за суми, дължими на носителите на права, с обяснение
за:
а) общата сума, отнесена към носителите на права, с разбивка по категории
управлявани права и вид използване; -946614.58 лв.
б) общата сума, изплатена на носителите на права, с разбивка по категории
управлявани права и вид използване;
През 2017 г. сдружението е изплатило на правоносителите 1006587 лв.
в) честотата на плащанията с разбивка по категории управлявани права и вид
използване;
Възнагражденията за излъчване, показ, възпроизвеждане и разпространение
разпределяме и изплащаме по календарни тримесечия.
г) общата събрана, но неотнесена към носителите на права, сума с разбивка по
категории управлявани права и вид използване, с посочване календарната година,
през която тези суми са били събрани;
1007600.54 - излъчване
5720.25 - показ
18184.79 -части

19206.19 - каб.препредаване
1490
- интернет-видео при поискване
767.70 - възпроизв.и разпространение
695.16 - частно копиране
д) общата отнесена към носителите на права, но неразпределена между тях, сума
с разбивка по категории управлявани права и вид използване, с посочване на
календарна тагодина, през която тези суми са били събрани;
88246.63 - VG Bild-kunst, SCAM - частно копиране;
е) причините, поради които сроковете по чл. 94м за разпределение и изплащане на
събраните суми не са спазени;
ж) общият размер на сумите, които не могат да се разпределят, заедно с обяснение
за използването на тези суми.
4. Информация за връзките с други организации за колективно управление на права
с обяснение за:
а) суми, получени от други организации за колективно управление на права, и суми,
платени на други организации за колективно управление на права с разбивка по
категории управлявани права, по вид използване и по организации;
През 2017 г. сме получили от чужди ОКУП 2621,12 лв. за авторски права за следните
видове ползване:
Частно копиране – 695,16лв.
Кабелно препредаване – 1650,17 лв.
Излъчване – 275,79 лв.
През 2017 г. сме получили от чужди ОКУП 98,57 лв. за продуцентски права от кабелно
препредаване.
Тази информация, разбита по организации изглежда така:
авторски
Swissimage- Швейцария
SSA-Швейцария
DACIN-SARA-Румъния
SACD - Франция
VG Bild-kunst-Германия
VEVAM-Холандия

ч.копиране каб.препред. излъчване
25,21лв.
275,79лв.
1028,96лв.
13,77лв.
607,44лв.
669,95лв.

продуцентски
AGICOA

98,57лв.

През 2017 сме изплатили на чужди ОКУП от кабелно препредаване 10116.87 лв. за
авторски права и 38834.82 лв. за продуцентски.
б) удръжки за собствената издръжка и други удръжки от приходите от
управлението на права, дължими на други организации за колективно управление на
права с разбивка по категории управлявани права, по вид на използването и по
организации;
От сумите, събрани за кабелно препредаване за чужди дружества - 3055.07 лв.
в) удръжки за собствената издръжка и други удръжки от сумите, изплатени от
други организации, с разбивка по категории управлявани права и по организации;

379.38 лв. за авторски и 14,79лв. за продуцентски права.
г) суми, разпределени пряко на носителите на права с произход от други организации,
с разбивка по категории управлявани права и по организации.
2007.21лв.

