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ТАРИФА No.2 

 ЗА АВТОРСКИТЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ, ДЪЛЖИМИ ОТ ПОЛЗВАТЕЛИТЕ  ПРИ  

ПУБЛИЧНO ИЗПЪЛНЕНИЕ (ПРОЖЕКЦИЯ) НА ПРОИЗВЕДЕНИЯТА ОТ 

РЕПЕРТОАРА НА ФИЛМАУТОР, 

одобрена от Минситъра на Културата  със заповед No.РД09-136/14.03.2016г. 

 

I. ПРИНЦИПИ 

1. Посочените в тарифата размери на авторски възнаграждения се прилагат за  

произведения от репертоара на ФИЛМАУТОР. Под репертоар следва да се имат 

предвид български и чуждестранни игрални, документални, анимационни филми и 

други аудиовизуални произведения,  за които  техните автори - режисьори, 

сценаристи, оператори и художник-постановчици(при анимационен филм), са 

отстъпили  за управление правата си на ФИЛМАУТОР по изрично писмено 

споразумение, както и  произведения, правата върху които са отстъпени  с 

договори на ФИЛМАУТОР от сродни чуждестранни авторски дружества, както и 

такива права, които ще му бъдат отстъпени по време на действието на тези 

договори. 

2. Посочените в тарифата размери на авторски възнаграждения покриват 

възнаграждението на всички автори по смисъла на чл.62, ал.1 от ЗАПСП  на 

съответното произведение. 

3. Посочените в тарифата възнаграждения се отнасят за всички случаи на публично 

изпълнение на произведения от репертоара на сдружението  посредством 

прожектирането им.  

4. Ползвател по тарифа е всяко лице,  което е: 

a) собственик или стопанисващ обект за обществено хранене, в който се 

предлага публично изпълнение на аудиовизуални произведения 

посредством тяхното прожектиране като част от туристическата или друга 

услуга, която лицето предлага, независимо дали това заведение работи със 

или без заплащане на вход. 

b) собственик или стопанисващ обект, в който се осъществява прожекция на 

аудиовизуални произведения като самостоятелна услуга както при 

заплащане на вход, така и при предлагане на безплатен достъп (киносалони 

и др.) 
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5. В случаите, когато публичното изпълнение се осъществява в места за настаняване 

или средства за подслон съгласно Закона за туризма, тогава се прилагат правилата 

на тарифата за кабелно препредаване, като всяка отделна стая следва да се отчита 

като отделен абонат. 

6. Посочените в тарифата размери на авторски възнаграждения се дължат за всеки 

случай на осъществен показ за всяко произведение.  

7. Посочените размери на авторски възнаграждения са в лева, без ДДС. 

8. Посочените възнаграждения се дължат за публичното използване посредством 

прожектиране на всяко заглавие за всеки отделен случай.  

 

II. РАЗМЕР НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕТО 

 

9. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ  ЗА ПУБЛИЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ /ПРОЖЕКЦИЯ / НА 

АУДИОВИЗУАЛНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ КАТО САМОСТОЯТЕЛНА УСЛУГА  

9.1 В случаите на публична прожекция с платен вход, възнагражденията са в размер на 

20% от брутоприхода, реализиран от прожекцията, но не по-малко от 120 лв. за всяка 

прожекция. Под брутоприход следва да се разбира  сумата, събрана от продажба на 

входни билети и абонаментни карти и от постъпленията от спонсори, реклами, субсидии, 

дарения и друг вид парична помощ, свързани с проявата.  

9.2 В случаите на публична прожекция без платен вход, възнагражденията, дължими от 

организатора на ФИЛМАУТОР са в размер на 120 лв. за всяка прожекция. 

9.3 В случаите на публична прожекция без платен вход, ако организаторът реализира 

приходи от спонсори, реклами, субсидии, дарения и друг вид парична помощ, 

възнагражденията са в размер на 200 лв. 

10. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ  ЗА ПУБЛИЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АУДИОВИЗУАЛНИ 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ НА МЕСТА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ ИЛИ ЗА 

РАЗВЛЕЧЕНИЕ. 

10.1. При определяне на възнагражденията съгласно настоящия раздел на  тарифа се 

имат предвид публичните места съгласно Закона за туризма и Наредбата за изискванията 

към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения и за реда за 

определяне на категория, отказ, понижаване, спиране на действието и прекратяване на 
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категорията, приета с ПМС №  217 ОТ 17 АВГУСТ 2015Г. , съобразно тяхната актуална 

категоризация. 

10.2. Размерът на дължимото авторско възнаграждение при публично изпълнение на 

аудиовизуално произведение в съответното заведение се изчислява на база цените по-долу 

на място за всеки показ на всяко заглавие: 

 5 звезди 4 звезди 3 звезди 2 звезди 1 звезди 

Ресторанти 0,50лв. 0,30лв. 0,25 лв. 0,20 лв. 0,15 лв. 

Заведения за бързо 

обслужване 

- - 0,20 лв. 0,15 лв. 0,10 лв. 

Питейни заведения - 0,25лв. 0,20 лв. 0,15 лв. 0,10 лв. 

Кафе-сладкарници 0,50лв. 0,30лв. 0,25 лв. 0,20 лв. 0,15 лв. 

Барове 0,30лв. 0,25лв. 0,20 лв. 0,15 лв. 0,10 лв. 

като се прилагат следните гарантирани минимуми за всеки отделен показ на всяко 

заглавие: 

 5 звезди 4 звезди 3 звезди 2 звезди 1 звезди 

Ресторанти 90лв. 70лв.  60лв. 40 лв. 35 лв. 

Заведения за бързо 

обслужване 

- - 40 лв. 35 лв. 30 лв. 

Питейни заведения - 60лв. 40 лв. 35 лв. 30 лв. 

Кафе-сладкарници 90лв. 70лв. 60 лв. 40 лв. 35 лв. 

Барове 70лв. 60лв. 40 лв. 35 лв. 30 лв. 

 

10.3 В случаите, когато съответното място няма категоризация се прилага цената  за  

категория „1 звезда“ за кафе-сладкарници. 

10.4. В случаите, в съответното място няма обособени места, възнагражденията се 

изчисляват според площта като се смятат по двама души на кв.м 

10.5. Размерът на възнагражденията в обекти, които не попадат в таблицата и в които 

използването на аудиовизуални произведения е рядко срещано, се определят по 

договаряне между ФИЛМАУТОР и съответния ползвател. 

 

11. В транспортни средства  размерът на възнагражденията се определя в зависимост 

от броя места в съответното средство и  стойността на билета в зависимост от вида 

транспорт и посочените по-долу цени са за място за всеки показ. 
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 Вътрешен 

транспорт 

Международен 

транспорт 

Сухоземни транспортни 

средства  

0.42 лв. 

 

2.10 лв. 

Водни транспортни средства  1.60лв. 9.40 лв. 

Въздушни транспортни 

средства 

2.63 лв. 10.50 лв. 

 

III. ОТСТЪПКИ 

12. Когато ПОЛЗВАТЕЛЯТ заплаща дължимите за една година възнаграждения 

авансово, той ползва отстъпка в размер на 15 % от дължимата сума. В този случай 

авансово плащане означава плащане на цялата дължима сума за текущата календарна 

година  в срок до 31.01. на същата година. 

13. Когато ПОЛЗВАТЕЛЯТ заплаща дължимите за полугодие възнаграждения  

авасново, той ползва отстъпка в размер на 10 % от дължимата сума. В този случай  

авансово плащане означава плащане на сумите за първото полугодие в срок до   31.01 и 

плащане на сумите за второ полугодие до 30.06. на календараната година, в която 

ползването се осъществява 

14. В случаите, когато при публична прожекция на филм с платен вход сумата, 

дължима на ФИЛМАУТОР надхвърля 500 лв., ползвателят  ползва отстъпка в размер на 

20% от целия размер на възнаграждението, дължимо към дружеството. 

15. В случаите на колективно договаряне, когато ПОЛЗВАТЕЛЯТ е член на 

представителна организация на ползватели, ПОЛЗВАТЕЛЯТ ползва отстъпката, 

договорена между тази организация и сдружение ФИЛМАУТОР, която е обусловена от 

ангажиментите за уреждане  и заплащане на права, поети от съответната представителна 

организация към сдружение ФИЛМАУТОР. 

16. Отстъпките по т.1-4 по- горе се прилагат  независимо една от друга и могат да се 

кумулират.  

IV.ОБЩИ УСЛОВИЯ 

Настоящата тарифа е изменена от УС на ФИЛМАУТОР на заседание, състояло се на 

14.12.2015г. 


