ПРОЕКТ НА ТАРИФА
ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА, ДЪЛЖИМИ ЗА
МЕХАНИЧНО ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ НА МУЗИКАЛНИ И СВЪРЗАНИ С ТЯХ
ЛИТЕРАТУРНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ОТ ДИДЖЕИ ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА
ПРОФЕСИОНАЛНАТА ИМ ДЕЙНОСТ

I.
Чл.

ОБЩИ ПРАВИЛА
(1)

Съгласно

настоящата

тарифа

се

определя

размерът

на

възнагражденията, дължими за механично възнаграждение на музикални и
свързани с тях литературни произведения, аранжименти на музикални
произведения и на фолклорни творби, преработки на съществуващи
музикални и литературни произведения, свързани с музика и фолклорни
творби, преводи на литературни произведения, свързани с музика (наричани
по-долу „музикални произведения“), от диджеи (DJ) при осъществяване на
професионалната им дейност.
(2) Механично възпроизвеждане е прякото или непрякото размножаване в
един или повече екземпляра на произведения по какъвто и да е начин и под
каквато и да е форма, постоянна или временна, включително запаметяване
под цифрова форма върху електронен носител.
(3) Отстъпените права се отнасят само до възпроизвеждания, осъществени на
територията

на

Република

България,

но

носителите,

съдържащи

възпроизведени произведения от репертоара на МУЗИКАУТОР, могат да
бъдат използвани от физическото лице в дейността му като DJ, и извън
територията на страната. Това не отменя задължението на лицето,
стопанисващо обекта, в който публично се изпълнява музика, да получи
разрешение в съответната държава по обичайния за това начин за публично
изпълнение на музиката.
Чл. 2. (1) Възнагражденията по настоящата тарифа се дължат от физическите
лица, които механично възпроизвеждат (записват) музикални произведения с
цел да ги използват в дейността си като диджеи.
(2) В случай, че физическото лице работи на трудов договор като диджеи,
възнагражденията се дължат от съответното юридическо лице – работодател.
(3) Възнаграждения по настоящата тарифа могат да бъдат изплащани и от
агенции, които представляват или менажират диджеи по силата на
граждански договори.

II.

РАЗМЕР НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА

Чл. 3. (1) Възнагражденията, дължими от DJ-и са следните:
Срок на договор

Авторски възнаграждения за DJ

1 календарна година

320 лв. без ДДС

6 последователни месеца

240 лв. без ДДС

3 последователни месеца

160 лв. без ДДС

1 ден

80 лв. без ДДС

Върху възнагражденията се начислява ДДС.
(2) Срокът на договора определя периода, съответно датата, на която диджеят
ще използва направените записи в професионалната си дейност.
(3) Възнагражденията по настоящата тарифа се заплащат по следния начин:
- При сключен договор за 1 (една) календарна година – на две равни вноски,
първата от които при сключване на договора с Музикаутор, а втората – до
последния ден на месец юли. Едногодишни договори, сключени преди 30.06
(тридесети юни) на дадена година обхващат периода от 01.01. (първи януари)
до края на календарната година. В този случай пълният размер на
възнагражденията за годината се заплаща при сключване на договора.
- При сключване на договор за 6 (шест) или 3 (три) последователни месеца –
цялата сума се заплаща еднократно при подписването му.
- При сключване на договор за 1 (един) ден – цялата сума се заплаща при
сключване на договора с Музикаутор.

III.

ОТСТЪПКИ

Отстъпка при сключване на рамково споразумение с организация на
ползватели
Чл. 4. (1) Всеки член на браншова организация на диджеите, сключила с
МУЗИКАУТОР

рамково споразумение за 3 (три) или повече календарни

години, ползва 10 % отстъпка при изчисление на индивидуалните му
възнаграждения.

(2) Отстъпката за годината, в която се сключва споразумението се предоставя
за заявен общ размер на годишните възнаграждения, които ще са дължими по
сключени индивидуални договори преди прилагане на браншова отстъпка от
членовете на организацията над 3 200 лв. без вкл. ДДС
(3) Отстъпката за всяка следваща календарна година от действие на
рамковото споразумение се прилага в случай, че общият размер на реално
изплатените от членовете на организацията на ползватели възнаграждения
през предходната календарна година е в размер над 2 300 лв. без вкл. ДДС
(след прилагане на предвидените в настоящата тарифа отстъпки)
(4) При подписване на ново споразумение с браншова организация се вземат
предвид изплатените възнаграждения от членовете й през предходната
година.
Отстъпка за агенции
Чл. 5. Всяко юридическо лице, в което на трудов договор работят диджеи или
което по силата на граждански договор представлява или менажира диджеи
има право да ползва 10% отстъпка при сключен договор с МУЗИКАУТОР,
който е с дългосрочно действие (3 или повече години) и който урежда
отстъпване на права за 3-ма и/или повече диджеи за срок от 1 (една)
календарна година и/или 6 (шест) месеца. Отстъпката отпада със задна дата
ако договорът бъде прекратен преди изтичане на 3 - годишния срок.

Отстъпка за авансово плащане на възнаграждението за една календарна
година
Чл. 6. Ако в срок до 31.01 (тридесет и първи януари) на дадена календарна
година ползвателят заплати на МУЗИКАУТОР цялото дължимо за годината
възнаграждение, той има право да ползва 10% отстъпка.

Ред на прилагане на отстъпките
Чл. 7. (1) Отстъпките се прилагат в следния ред: 1. Браншова отстъпка; 2.
Отстъпка за агенции; 3. Отстъпка за авансово плащане
(2) Отстъпки не се прилагат в случаите, когато ползвателят има забавени
плащания повече от 60 (шестдесет) дни по сключения договор със
сдружението.

АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕТО
Чл. 8. Размерът на възнагражденията се актуализира автоматично, както
следва:
•

ежегодно - с размера на инфлацията, изчислена по официалния индекс
на потребителските цени в България (ИПЦ) на НСИ за предходната
година,

в

случай

че

тя

надвишава

3,00%.

Индексацията

(актуализацията) за текущата година се изчислява на база на
възнагражденията за предходната година и
•

периодично - на периоди от по 3 календарни години, като се взима
размера на инфлацията, изчислена по официалния индекс на
потребителските цени в България (ИПЦ) на НСИ, считана за периода от
01.01 на първата година до 31.12. на третата година от съответния 3годишен период, но не по-малко от 5%. Индексацията (актуализацията)
за текущата година се изчислява на база на възнагражденията от
първата година на 3–годишния период.

Актуализираните възнаграждения влизат в сила от 01.01. на годината, която
следва актуализацията и се отнасят за всяка следваща година до нова
актуализация.

