
  
 

ТАРИФА NO.4 
ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА ЗА АВТОРИ И ПРОДУЦЕНТИ, ДЪЛЖИМИ ОТ 

ПОЛЗВАТЕЛИТЕ ПРИ ЕДНОВРЕМЕННО И НЕПРОМЕНЕНО ПРЕПРЕДАВАНЕ ПО 
КАБЕЛ  ИЛИ ДРУГО ТЕХНИЧЕСКО СРЕДСТВО НА АУДИОВИЗУАЛНИ 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ 
 

I. ПРИНЦИПИ 
 
1. Посочените в настоящата тарифа размери на възнаграждения се прилагат за 

случаите на препредаване на аудиовизуални произведения, включени в телевизионни 

програми, независимо от техническия способ, по който то се осъществява.  

2. Посочените в настоящата тарифа размери на възнаграждения се отнасят до 

правата на всички автори на аудиовизуални произведения по смисъла на чл.62, ал.1 

от ЗАПСП и до правата на продуцентите на записи на аудиовизуални произведения по 

смисъла на чл.62, ал3 от ЗАПСП. 

3. Посочените в настоящата тарифа размери на възнаграждения покриват 

правата на представляваните от ФИЛМАУТОР и АЖИКОА автори и продуценти на 

аудиовизуални произведения. 

 

4. Фиксираният в тарифата размер на възнаграждение е възнаграждение  за 

програмите, съдържащи аудиовизуални произведения. 

5. Фиксираният в тарифата размер на възнаграждение  е в лева, без ДДС. 

 

II. РАЗМЕР НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕТО 
 
6. Размерът на възнаграждението, дължимо от всяко предприятие, препредаващо 

телевизионни програми, се определя в зависимост от броя програми, съдържащи 

аудиовизуални произведения, включени в пакета на съответния ползвател  и се дължи 

на всеки пакет от препредавани програми на месец за абонат. 

7. Броят на програмите и броят абонати  се отчитат от предприятието, 

препредаващо   телевизионни програми, съгласно условията в индивидуалния договор 

с него.  

8. Възнагражденията  за  пакети от програми, съдържащи аудиовизуални 

произведения, се определят както следва: 

а)  За пакет  до 20 програми  -  0.27 лв. за пакет на абонат; 

б) За пакет до 35 програми –   0.45 лв. за пакет на абонат; 

в) За пакет до 45 програми –  0.54 лв. за пакет на абонат; 

г) За пакет  до  60 програми -  0.66 лв. за пакет на абонат; 

д) За пакет над 60 програми – 0.75 лв. за пакет на абонат; 



 
 
 
III. ОТСТЪПКИ 
 
9. Когато ПОЛЗВАТЕЛЯТ заплаща дължимите за една година възнаграждения 

авансово, той ползва отстъпка в размер на 12 %(дванадесет) от дължимата сума. В 

този случай авансово плащане означава плащане на цялата дължима сума за 

текущата календарна година  в срок до 31.01. на съответната година като авансово 

платените суми се изчисляват на база данните за предприятието към първия ден на 

годината, за която е плащането. 

10. Когато ПОЛЗВАТЕЛЯТ заплаща дължимите за полугодие възнаграждения  

авасново, той ползва отстъпка в размер на 4 % (четири) от дължимата сума. В този 

случай  авансово плащане означава плащане на сумите за първото полугодие в срок 

до   31.01 и плащане на сумите за второ полугодие до 15.07. на календараната година, 

в която ползването се осъществява, като авансово платените суми се изчисляват на 

база данните за предприятието към първия ден на полугодието,  за което е 

плащането. 

11. Предприятието, по силата на сключения индивидуален договор с ФИЛМАУТОР, е 

длъжно да подава в уговорените в договора срокове съответната отчетна информация 

за изчисляване на дължимото възнаграждение. Ако в  резултат на декларираната от 

предприятието информация по чл. 5 от индивидуалния договор се установяви  

необходимост предприятието да доплаща към авансово платените възнаграждения,    

то доплаща тази разлика в сроковете по индивидуалния договор. Разликата за 

доплащане се изчислява, като се начислява  размера на отстъпката по т.9 или 10 по-

горе. 

 12. В случай, че ПОЛЗВАТЕЛЯТ декларира и съответно дължи възнаграждение за 

права за препредаване за повече от 40 000 (четридесет хиляди) свои абонати, той 

получава отстъпка в размер на 5 %(пет ) от дължимата от него  сума.  

13. В случай, че ПОЛЗВАТЕЛЯТ декларира и съответно дължи възнаграждение за 

права за препредаване за повече от 85 000 (осемдесет и пет хиляди) свои абонати, 

той получава отстъпка в размер на 7 %(седем ) от дължимата от него  сума. 

14. В случай, че ПОЛЗВАТЕЛЯТ декларира и съответно дължи възнаграждение за 

права за препредаване за повече от 200 000 (двеста хиляди) свои абонати, той 

получава отстъпка в размер на 10 %(десет ) от дължимата от него  сума. 

15. При отчитане на броя абонати за ползване на отстъпките по т.12 до 14 по-горе се 

взимат предвид всички абонати на всички мрежи, собствени или ползвани от 

предприятието. 

16. В случаите на колективно договаряне, когато ПОЛЗВАТЕЛЯТ е член на 

представителна организация на ползватели, ПОЛЗВАТЕЛЯТ ползва отстъпката, 

договорена между тази организация и сдружение ФИЛМАУТОР, която е обусловена от 



ангажиментите за уреждане  и заплащане на права, поети от съответната 

представителна организация към сдружение ФИЛМАУТОР .  

17. Отстъпките по т.8-14 по- горе се прилагат  независимо една от друга и могат да се 

кумулират.  

 


