ПРАВИЛА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА,
ДЪЛЖИМИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА МУЗИКАЛНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ И
СВЪРЗАНИ С ТЯХ ЛИТЕРАТУРНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ПРИ ИЗТЕГЛЯНЕ ОТ
ИНТЕРНЕТ
I. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА:

Чл. 1. Съгласно настоящите правила се определя размера на възнагражденията,
дължими от доставчиците на съдържание при предлагането по безжичен път или по
кабел на достъп на неограничен брой лица до музикални и свързани с тях литературни
произведения или до част от тях по начин, позволяващ този достъп да бъде осъществен
от място и по време, индивидуално избрани от всеки от тях.
Чл. 2. Настоящите правила не се отнасят до:
- Изтегляне на музикално съдържание към филми от интернет
- Изтегляне на рингтон и рингбактон
- Преглед на музикални и свързани с тях литературни произведения при
поискване
- Уеб (интернет) радио
- Фонова музика за интернет сайт
Чл. 3. Възнагражденията, дължими съгласно настоящите правила се дължат от
доставчици на съдържание, които предоставят по безжичен път или предаване по кабел
на достъп на неограничен брой лица до музикални и свързани с тях литературни
произведения или до част от тях по начин, позволяващ този достъп да бъде осъществен
от място и по време, индивидуално избрани от всеки от тях.
Чл. 4. Конкретният размер на дължимата сума от доставчиците на съдържание се
определя на база процент от цената, платена от крайния потребител, но не по-малко от
определения в правилата минимум.
Чл. 5 Размерът на минималните възнаграждения, определен в настоящите правила
на МУЗИКАУТОР ще бъде актуализиран автоматично всяка година съобразно ръста на
инфлацията в страната за предходната година, според официалните данни на НСИ.
Чл. 6. Посочените в настоящите ПРАВИЛА възнаграждения са без ДДС. Когато
се заплащат се начислява допълнително дължимият ДДС.

ІІ. РАЗМЕР НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА

Тарифа за авторски възнаграждения, дължими от доставчици на
даунлоуд (без ДДС)
Процент от продажната цена
Минимум
11.2 %
0.073 лв./брой
По правилата за изтегляне от интернет на музикално съдържание при
гарантирано годишно възнаграждение към МУЗИКАУТОР над 4000лв. без ДДС се
прилага следния процент:
- 8% от цена към краен потребител без ДДС, но не по-малко от 0,114лв.
III. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Чл. 7. (1) Минимумът представлява минималният размер на дължимите
възнаграждения, който се заплаща от доставчика на съдържание.
В случай, че доставчикът на съдържание няма приход от дейността си по чл.1 или
изчисленото като процент от прихода възнаграждение е по-ниско от посочения в
таблицата минимум, се заплаща минимума.
(2) Изтегляне от интернет на музикални и свързани с тях литературни
произведения, независимо дали са свързани с аудио-визуални произведения или не, с
цел фиксирането им в цифров вид на носител, принадлежащ на краен потребител с цел
многократното прослушване на изтеглените музикални произведения.
(3) Под продажна цена се разбира стойността, която се заплаща на доставчика на
услугата от крайния потребител при изтеглянето на музикални и свързани с тях
литературни произведения, с цел фиксирането им в цифров вид на носител.
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На основание чл. 40е, ал.12, изр.2 от Закона за авторското право и сродните му
права /ЗАПСП/ и след като се запознах с материалите по административна преписка
вх. № 62-00-0475 / 29.12.2011 г., взех предвид следното:
Сдружение „Сдружение на композитори, автори на литературни произведения,
свързани с музика и музикални издатели за колективно управление на авторски
права „МУЗИКАУТОР"
е регистрирано, съгласно чл. 40а и сл. от ЗАПСП в
Министерството на културата като организация за колективно управление на права,
сродни на авторското с издадено Удостоверение № 62-00-0152 / 27.10.2011 г.
От сдружението, чрез представляващия го изпълнителен директор Магдалина
Стоянова Тодорова е подадено заявление по чл. 40е, ал.6 от ЗАПСП вх. № 62-000475 / 29.12.2011 г. за утвърждаване на размера на възнагражденията, събирани от
сдружението при използване на музикални и свързани с тях литературни произведения
при изтегляне от интернет. Към заявлението са приложени изискуемите съгласно чл.
40е, ал.6 от ЗАПСП документи:
*
.
• Предложение за размерите на възнагражденията.
• Препис-извлечение от протокол от заседание Управителния съвет на
сдружение „Музикаутор" от 13.12.2011 г.
• Мотивирана методика.
• Икономическа обосновка.
• Декларация относно невъзможността за предварително обсъждане по чл.
40е, ал.5 от ЗАПСП.
• Документ за платена такса.
Предложенията се отнасят до събиране на възнаграждения при използване по
смисъла на чл. 18, ал.2, т. 10 от ЗАПСП - предлагане по безжичен път или по кабел на
достъп на неограничен брой лица до музикални и свързани с тях литературни
произведения или до част от тях по начин, позволяващ този достъп да бъде осъществен
от място и по време, индивидуално избрани от всеки от тях. Регистрацията на
сдружението включва горепосочения начин на използване и видове произведения..
Съгласно чл. 40е, ал.11 от ЗАПСП с оглед липсата на представителна
организация на ползватели по смисъла на чл. 40е, ал.5 от ЗАПСП, по горепосоченото
предложение за размери на възнагражденията, са проведени обществени консултации
чрез публикуването им на интернет страницата на Министерството на културата. Не са
постъпили писмени предложения от заинтересовани лица.
Въз основа на горното, с оглед наличните по преписката материали намирам,
че е налице основание за утвърждаване на размерите на възнагражденията за

горепосочената форма на използване, с оглед на което

и

на основание

40е, ал.12,

изр.2 иал.13 отЗАПСП
НАРЕЖДАМ:
Утвърждавам предлаганите от сдружение „Сдружение на композитори, автори
на литературни произведения, свързани с музика и музикални издатели за колективно
управление на авторски права „МУЗИКАУТОР"
размери на възнагражденията,
съгласно приложение към настоящата заповед, събирани при използване на музикални
и свързани с тях литературни произведения при изтегляне от интернет - предлагане по
безжичен път или по кабел на достъп на неограничен брой лица до музикални и
• свързани с тях литературни произведения или до част от тях по начин, позволяващ този
достъп да бъде осъществен по място и време, индивидуално избрани от всеки от тях.
Заповедта и мотивите към нея да се публикуват на интернет страницата на
Министерството на културата.
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