
Годишен отчетен доклад на сдружение ФИЛМАУТОР за 2021г. 
 

 Финансова информация в годишния отчетен доклад 
 
1. Финансова информация за приходите от колективното управление на права по категории 
управлявани права и вид използване, включително информация за постъпленията от инвестиране на 
част от тези приходи и постъпленията от това, и начина на разходване на тези постъпления, 
независимо дали са били разпределени между носителите на права, други организации за 
колективно управление на праваили са били използвани по друг начин. 
 

Приходи от колективно управление на права по категории 2021 

Отчисления от управление на авторски права от показ, излъчване, части 225071.62 

Отчисления от управление на авторски права от възпроизвеждане  и разпространение 93,38 

Отчисления от управление на авторски права от  предоставяне на достъп по време и 
място, индивидуално избрани 891.51 

Отчисления от управление на авторски права от частно копиране на чужбина 969.63 

Отчисления от управление на авторски права от  кабелно препредаване  от чужбина 580.29 

Отчисления от управление на продуцентски права  от кабелно препредаване  от чужбина 34,73 

Отчисления от управление на авторски и продуцентски права от кабелно препредаване  - 
България 760.50 

Членски внос - автори 105 

Членски внос - продуценти 15 

Регистрация на сценарии 400 

Финансиране - 

Други 139.44 

Всичко: 229061.10 

 
Не е извършвано инвестиране на  тези приходи  от колективно управление на права. 
 
2. Финансова информация за разходите за колективното управление на права и за други услуги, 
оказвани на носителите на права, придружена от обяснение за: 
а) всички текущи и финансови разходи с разбивки по категории управлявани права и в случаите, при 
които разходите са косвени и не могат да бъдат причислени към определени една или повече 
категории права – обяснение на методиката, по която е направено разпределението им 
 

Виводе разходи 2021 

1. АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ, в т.ч.: 143579.26 

1.1. Материали 1808.67 

1.2. Услуги 37442.13 

1.3. Персонал 104328.46 

2. ОРГАНИЗАЦИОННИ РАЗХОДИ 23314.26 

3. ДЪЛГОТР.МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ - 

4. КОМАНДИРОВКИ - 

5. БАНКОВИ ТАКСИ 3649.32 

6. ДРУГИ НЕПРЕДВИДЕНИ 217.35 

Всичко: 170760.19 

 



б) текущи и финансови разходи с разбивка по категории управлявани права и в случаите, при които 
разходите са косвени и не могат да бъдат причислени към определени една или повече категории 
права – обяснение на методиката, която е била използвана за разпределянето им, само по 
отношение на управлението на права, включително таксите за управление, приспаднати от или 
компенсирани от приходите от колективното управление на права, или всяко постъпление, 
произтичащо от инвестиране на приходите от колективното управление на правата в 
съответствие с чл. 94л, ал. 2 и чл. 94л1, ал. 1 – 4; 
Сдужението покрива своите разходи от отчисления в размер, определен от ОС, който се начислява върху 
събраните възнаграждения.  При недостиг на отчисленията, същия се покрива от натрупани 
неразходвани отчисления през предходните години, по решение на ОС. Не е извършвано инвестиране 
на приходите. 
в) текущи и финансови разходи по отношение на услугите, различни от услугите по колективното 
управление на права, но включващи социалните, културните и образователните услуги 
Разходи от типа „разходи за социални, културни и образователни  услуги“ през 2021г. са в размер на 
2023.90 лв., изцяло изплатени като социални помощи по молба на членове на сдружението. 
г) ресурси, използвани за покриване на разходите; 
Разходите се покриват от отчисления в размер, определен от ОС, който се начислява върху събраните 
възнаграждения. При недостиг на отчисленията, същия се покрива от натрупани неразходвани 
отчисления през предходните години, по решение на ОС. 
д) удръжки от приходите от колективното управление на права с разбивка по категории 
управлявани права и по вид използване, както и предназначение на удръжките, като например 
разходи, свързани със собствената издръжка или със социални, културни или образователни услуги 
 

Отчисления за административна издръжка 2021 

Отчисления от управление на авторски права от показ, излъчване, части 225071.62 

Отчисления от управление на авторски права от възпроизвеждане  и разпространение 93,38 

Отчисления от управление на авторски права от  предоставяне на достъп по време и 
място, индивидуално избрани 891.51 

Отчисления от управление на авторски права от частно копиране на чужбина 969.63 

Отчисления от управление на авторски права от  кабелно препредаване  от чужбина 580.29 

Отчисления от управление на продуцентски права  от кабелно препредаване  от чужбина 34,73 

Отчисления от управление на авторски и продуцентски права от кабелно препредаване  - 
България 760.50 

 
е) процентът на разходите, свързани с колективното управление на права и с други услуги, 
предоставяни от организацията за колективноуправление на права на носителите на права, спрямо 
приходите от колективното управление на права за съответната финансова година, по категории 
управлявани права, както и в случаите, при които разходите са косвени и не могат да бъдат 
причислени към определени една или повече категории права – обяснение за методиката, която е 
била използвана за разпределянето на тези косвени разходи. 
Сдружението, по решение на ОС, през 2021 прави отчисления в размер 15% от събраните 
възнаграждения. Действителният размер на процента, отразяващ разходите за управление на права за 

2021 г. е .11.22 %.     
 
3. Финансова информация за суми, дължими на носителите на права, с обяснение за: 
а) общата сума, отнесена към носителите на права, с разбивка по категории управлявани права и 
вид използване: 

 2021 

Общо събрана сума за права, в т.ч. 1522717.65 



излъчване 1443148.63 

ползване на части 52598.17 

прожекции 4770.52 

възпроизвеждане и разпространение 622.52 

кабелно препредаване – автори 5136.12 

кабелно препредаване – продуценти 4033.96 

интернет достъп 5943.50 

частно копиране 6464.23 

  

 
Общата сума, отнесена към носителите на права е съответно 1293302.29 лв за 2021 г. след направените 
отчисления за административна издръжка и за фондовете на дружеството. 
 
б) общата сума, изплатена на носителите на права, с разбивка по категории управлявани права и 
вид използване; 
През 2021г. сдружението е изплатило на правоносителите 1293132.88 лв, а през 2020 г. – 1 188 927,99 лв.  
в) честотата на плащанията с разбивка по категории управлявани права и вид използване; 
Възнагражденията за излъчване, показ се разпределят и изплащат по календарни тримесечия; 
Възнагражденията от възпроизвеждане и разпространение, достъп при поискване и др. се изплащат с 
натрупване за 2-3 последователни години 
г) общата събрана, но неотнесена към носителите на права, сума с разбивка по категории 
управлявани права и вид използване, с посочване календарната година, през която тези суми са били 
събрани; за 2021 г.- 75780.02 лв. От тях:  

35925.47 лв– 53,09%- включва суми от кабелно препредаване в България и суми,събрани от 
чужди ОКУП/без отчисленията за Филмаутор/. По правилник се разпределят през следващата 
календарна година 2022г. 

30070.02  лв– 39.68%- са платени частично от ползвателя 
5475.17 лв– 7,23% - разпределят се с натрупване за 2-3последователни години 

д) общата отнесена към носителите на права, но неразпределена между тях, сума с разбивка по 
категории управлявани права и вид използване, с посочване на календарната година, през която 
тези суми са били събрани: 
От събраната и разпределена през 2021г. сума за авторски права, неизплатени към авторите са 
206311,82 лв(към 30.04.2022 г.) 
е) причините, поради които сроковете по чл. 94м за разпределение и изплащане на събраните суми 
не са спазени; 
Поради извънредните мерки, свързани с Ковид-19, касовите плащания са преустановени и плащането на  
възнагражденията се извършва само безкасово - по банков път. Част от авторите все още не са 
декларирали банковите си сметки във Филмаутор и плащането за тях не може да се извърши.  
ж) общият размер на сумите, които не могат да се разпределят, заедно с обяснение за 
използването на тези суми: 
3148.60лв.-сума от частно копиране в чужбинаот чужди ОКУП/без отчислението за ФА/. 
Предстои да се вземе решение от Общото събрание за разпределението им. 
4. Информация за връзките с други организации за колективно управление на права с обяснение за: 
а) суми, получени от други организации за колективно управление на права, и суми, платени на други 
организации за колективно управление на права с разбивка по категории управлявани права, по вид 
използване и по организации; 
 
 
 



През 2021 г. са получени от чужди ОКУП 43276.95лв. за авторски права за следните видове ползване и 
организации: 
 

 ч.копиране каб.препред. излъчване video/DVD 
Интернет 

достъп 

SPA 4198.13 1920.31     

DHFR-Хърватия 2.25 78.88     

LITA-Словакия 52.95 135.94     

SIAE-Италия     11908.60   

SACD-Франция 840.92 123.61 16739.51  90.98 

VG Bild-kunst- 1076.65 241.28      

VEVAM-Холандия 231.41     4.52 29.16 

ZAPA 61.92 1368.64 4171.29    

Всичко: 6464.23 3868.66 32819.40 4.52 120.14 

 
 
През 2021г. за продуцентски права от кабелно препредаване  са получени  общо 231.56 лв от чужбина : 
от AGICOA - 231.06 лв и от ZAPA - 0.50 лв    . 
б) удръжки за собствената издръжка и други удръжки от приходите от управлението на права, 
дължими на други организации за колективно управление на права с разбивка по категории 
управлявани права, по вид на използването и по организации; 
От сумите, събрани за кабелно препредаване за чужди дружества – 887.25 лв.   
в) удръжки за собствената издръжка и други удръжки от сумите, изплатени от други организации, с 
разбивка по категории управлявани права и по организации; 
7524,78 лв.  за авторски  и 57,83 лв. за продуцентски права. 
г) суми, разпределени пряко на носителите на права с произход от други организации, с разбивка по 
категории управлявани права и по организации: 
4848,20лв. – от частно копиране; 
2901,50лв. – от кабелно препредаване; 
27896,48 лв. -излъчване; 
3,84 лв - video/DVD; 
102,12 лв - Интернет достъп; 

  ч.копиране каб.препред. излъчване video/DVD 
Интернет 

достъп 

SPA 3148.61 1440.22    

DHFR-Хърватия 1.69 59.16    

LITA-Словакия 39.71 101.96    

SIAE-Италия   10122.31   

SACD-Франция 630.69 92.71 14228.57  77.33 

VG Bild-kunst- 807.50 180.97    

VEVAM-Холандия 173.56   3.84 24.79 

ZAPA 46.44 1026.48 3545.60   

      

 
 


