
12.05.2015г. 

Дом на киното, гр. София 



 

 Лицензиране на ползватели; 

 Събиране на възнаграждения; 

 Разпределяне и изплащане на правоносителите; 

 Финансово състояние на сдружението; 

 Други дейности;  

 Съдебни дела; 

 
 



 

 Договори за разрешаване на излъчване на произведения; 

 Договори за кабелно препредаване; 

 Договори за публичен показ; 

 Договори за предоставяне на достъп по време и място, 
избрани от потребителя (Интернет); 

 Договори за използване на части; 

 Договори за възпроизвеждане и разпространение; 

 



 БНТ: цена на минута за игрален филм: 

o по Канал 1 – 10 лв.; 

o по БНТ Свят – 9 лв.; 

o по БНТ-2 - 7.60 лв.; 

 

 ВТК (Военен телевизионен канал); 

 Нова телевизия; 

 бТВ; 

 СКАТ; 

 

 



 договори с кабелните оператори, сключени най-вече през 
2013г.  

 

 0,27лв. на абонат за месец за пакет до 20 програми, 
съдържащи наш репертоар.  

 

 БЛИЗУ, ВИВАКОМ, Нет 1, ВЕСТИТЕЛ, МТЕЛ, и др., 
членуващи в БАККО, нямат договори с нас. 

 

 усилия да договорим тарифа с БАККО, съгласно 
измененията в ЗАПСП от 2011г. 

 



 Публичен показ  

 300 лв. без ДДС за прожекция  без платен вход за зрителите; 

 ползвателите, организиращи прожекции по определен повод, не 
желаят да заплащат авторски права;  

 „100 години българско кино“; 

 Договори за предоставяне на достъп по време и място, избрани от 
потребителя (т.е.Интернет) 

 договор с Виваком за „4fun”; 

 изменена тарифа, която е одобрена от Министъра на културата, но 
след това  е обжалвана от БАККО и АББРО.  

 Договори за използване на части; 

 Договори за възпроизвеждане и разпространение 

 Аудиовидео Орфей; 



 Общата сума на възнагражденията, събрана от ФИЛМАУТОР през 
2014г., е 1 488 614лв. 
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13 460лв. приходи 

9 033.65 лв.  

остатък от 2013г. 

1004.95 лв.  

кабелно препредаване и 
частно копиране за авторски 

права; 

1285.71 лв.  

кабелно  препредаване за 

продуцентски права; 

616.65 лв.  

отчисления от кабелно 
препредаване  от България 

1519.74 лв. 

 по чл.6, ал.1 от Устава на 
Филмаутор 

 Разходвани  суми за социални помощи през 2014г. са:   4950 лв. 
 генериран остатък за 2015г.:                               8510 лв. 



19 535 лв . 

разходвани през 2014 г. за 

културни  цели   

 14 762.90 лв. 

 остатък от 2013г.  

 430.70 лв.  

 от кабелно препредаване и частно 

копиране за авторски права; 

 551.02 лв.  

 от кабелно препредаване за 

продуцентски права; 

 2 526.64 лв.  

 по чл.6, ал.1,  от Устава на 

Филмаутор 



 5.1. Кабелно препредаване и БАККО. 

 5.2. Частно копиране. 

 5.3. Законодателни инициативи. 

 5.4. Комуникация с регулаторните органи – СЕМ, 
МК и КРС. 

 5.5. 20 годишнината на ФИЛМАУТОР. 

 5.6. НФЦ. 

 

 



• СГС  като първа инстанция  постанови, че БЛИЗУ  препредава тези 
филми без уредени авторски права и в нарушение на ЗАПСП. 

•БЛИЗУ беше осъден да  разгласи това осъдително решение о чрез 
публикация във вестниците „Труд” и „24 часа”, както и чрез „Канал 1” 
на БНТ в часовия пояс 18-22 ч.    

ФИЛМАУТОР срещу  БЛИЗУ  

• Административен съд София град отново постанови решение в 
полза на ФИЛМАУТОР, като прие, че жалбите са неоснователни.  

• Делото отново е насрочено за разглеждане пред Върховен 
Административен съд също за края на м. Ноември  2015г. 

 

АБРРО и  БАККО атакуваха изменената тарифа за 

Интернет и обжалваха заповедта на Министъра на 

културата за одобряване на промените в тарифата 

• На първа инстанция Административен съд София град постанови 
решение в наша полза като отхвърли  жалбата на ЕАЗИПА. 
Очакваме решение. 

 

Жалба на ЕАЗИПА против отказ на Министъра на 

културата да издаде заповед за регистрацията им като 

организация за колективно управление на права 

• С решение от 18.08. 2014г. СГС   прие, че исковата претенция 
срещу ФИЛМАУТОР е неоснователна и я отхвърли изцяло, като 
постанови решение в полза на сдружението.  

• Понастоящем делото е насрочено за 29.05.2015г. пред втората 
инстанция – Софийски Апелативен съд. 

Ивайло Сеферов  срещу ФИЛМАУТОР  

•    най-вече срещу неизрядни кабелни оператори, които имат 

•  договори с нас; 

 

Бързи производства, които образуваме при събиране 

на вземания по сключени договори с ползватели 




