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УДОСТОВЕРЕНИЕ 
ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ИА ДЕЙНОСТ ПО КОЛЕКТИВНО 

УПРАВЛЕНИЕ НА ПРАВА 

На основание чл.40а, ал.2, т.1 и чл.40б, ал.8 от Закона за авторското 

право и сродните му права /ЗАПСП/, Министерство на културата 

удостоверява, че Сдружение на композитори, автори на литературни 

произведения, свързани с музика и музикални издатели за колективно 

управление на авторски права „МУЗИКАУТОР", със седалище и адрес на 

управление гр.София, Район „Оборище", ул."Будапеща" №17, ет.4, 

регистрирана по фирмено дело №18208 от 1992г. в регистъра на 

юридическите лица с нестопанска цел в Софийски градски съд, ЕИК по 

Булстат 831005050, е регистрирано по реда на чл.40б,ал.1 от ЗАПСП в 

регистъра на министерството като организация за колективно управление на 

следните категории авторски нрава, начини на използване и обекти на 

закрила, по смисъла на този закон: 

• за възпроизвеждане на музикални произведения и на литературни 
произведения, свързани с музика /чл.18, ал.2, т.1 от ЗАПСП/ 

• за разпространение на записи, съдържащи такива произведения /чл.18, 
ал.2, т.2 от ЗАПСП/ 

• за публично изпълнение на такива произведения /чл.18, ал.2, т.З от 
ЗАПСП/ 

• за излъчване на такива произведения по безжичен път /чл.18, ал.2, т.4 
от ЗАПСП/ 

• за предаване и препредаване на такива произведения по кабел или 
друга електронна съобщителна мрежа/чл.18, ал.2, т.5 от ЗАПСП/ 
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• за предлагане по безжичен път или по кабел на достъп на неограничен 
брой лица до такива произведения по начин, позволяващ този достъп 
да бъде осъществен от място и по време, индивидуално избрани от 
всеки от тях /чл. 1 8,ал.2, т. 10 от ЗАГТСП/ 

• за преработка на музикални произведения и синхронизирането им с 
други произведения /чл. 18, ал.2, т.8 от ЗАГТСП/ 

• за разпределяне на компенсационни възнаграждения, дължими на 
нейни членове за възпроизвеждане на произведения от физически 
лица за лично ползване /чл.26, ал. 1. изр.първо и ал.8 от ЗАГТСП/ 

В съответствие с разпоредбата на чл.40б, ал. 1 от ЗАПСП, 
горепосочената организация може да упражнява своята дейност само по 
отношение категориите права, начините на използване и видовете обекти на 
закрила, упоменати в това удостоверение. 

При промяна на обстоятелствата, вписани в издаденото удостоверение 
или в обстоятелствата по чл.40б, ал.2 и 3 от ЗАПСП, организацията е 
длъжна в едномесечен срок от настъпване на промяната да уведоми 
министъра на културата и/или да поиска промяна в издаденото 
удостоверение. 
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