МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА

ЗАПОВЕД
№ РД 09-142 / 20.04.2012

На основание чл. 40е, ал.8, изр.2 от Закона за авторското право и сродните му
права /ЗАПСП/ и и след като се запознах с материалите по административна преписка
вх. № 62-00-0459 / 23.12.2011 г., взех предвид следното:
1. Сдружение за колективно управление на авторски и продуцентски права
„ФИЛМАУТОР” 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 № 26-00-0551 / 27.10.20112.
От сдружението, чрез представляващия го изпълнителен директор Мария Маркова
Палаурова-Чолакова е подадено заявление по чл. 40е, ал.6 от ЗАПСП вх. № 62-000459 / 23.12.2011 г. за утвърждаване на размера на възнагражденията, събирани от
сдружението при излъчване по безжичен път и предаване по кабел на произведения от
репертоара на сдружение „Филмаутор”.
Към заявлението са приложени изискуемите съгласно чл. 40е, ал.6 и ал. 8 от
ЗАПСП документи:
• Предложения за размерите на възнагражденията – Тарифа № 3.
• Извлечение от протокол на решенията от заседание Управителния съвет
на сдружение „Филмаутор” от 21.12.2011 г.
• Икономическа обосновка и мотивирана методика.
• Документ за платена такса.
• Разпечатка от електронно писмо до изпълнителния директор на
Асоциацията на българските радио- и телевизионни оператори – АБРО с
покана за започване на преговори по смисъла на чл. 40е, ал.5 от ЗАПСП
изх. № 686 / 22.12.2011 г.
2. С писмо наш вх. № 62-00-0459 / 09.03.2012 г. от сдружението са депозирани
заверени копия от Рамково споразумение за сътрудничество между сдружение
„Филмаутор” и Асоциацията на българските радио- и телевизионни оператори – АБРО
от 01.03.2012 г., и приложения към него - Тарифа № 3, и списък на членовете на
АБРО, извършващи телевизионна дейност.
Представено е удостоверение за актуално състояние на сдружение „Асоциация
на българските радио- и телевизионни оператори – АБРО”, рег. по ф.д. 9215 / 1997 г. по
описа на Софийски градски съд, ЕИК 121545357, със седалище и адрес на управление
гр. София, пл. „България” № 1, Национален дворец на културата, административна
сграда, етаж 15, офис 2 представлявана от Атанас Иванов Генов, председател на
Управителния съвет.

3. Предложенията за размери на възнаграждения се отнасят до събиране на
възнаграждения при използване по смисъла на чл. 18, ал.2, т. 4 и 5 от ЗАПСП излъчване по безжичен път и предаване по кабел на произведения от репертоара на
сдружението. Регистрацията на сдружението включва горепосочените начини на
използване и видове произведения.
Видно от горепосочените документи, по предлаганите за утвърждаване размери
на възнагражденията е проведено необходимото предварително обсъждане, завършило
със споразумение между сдружението – заявител и представителна организация на
ползвателите – АБРО, обединяваща предприятия – доставчици на аудиовизуални
медийни услуги – ползватели, по смисъла на § 2, т.6 от Допълнителните разпоредби на
ЗАПСП.
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 при условията на чл. 40е, ал.8, изр.2 от ЗАПСП,
въз основа на предложението на сдружението, приложено към изходящо от тях писмо
с вх. № 62-00-0459 / 09.03.2012 г.
С оглед на това и на основание 40е, ал.8, изр.2 и ал.13 от ЗАПСП
НАРЕЖДАМ:
Утвърждавам размерите на възнагражденията, събирани от сдружение
за
колективно управление на авторски и продуцентски права „ФИЛМАУТОР” при
излъчване по безжичен път и предаване по кабел на произведения от репертоара на
сдружението въз основа на предложението на същото - Тарифа № 3, посочена в т.2 погоре и приложена в заверено копие към настоящата заповед.
Заповедта и мотивите към нея да се публикуват на интернет страницата на
Министерството на културата.
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