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Д О Г О В О Р  
 
Днес _____________ година, в град София, между: 
 

Сдружение за колективно управление на авторски и сродни на тях права ФИЛМАУТОР,  
регистрирано в СГС по ф.д. 18311/1993 г. 
със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. “Луи Леже” № 2,  
ЕИК: 831905401, 
И.Н. по ДДС: BG831905401, 
представлявано от Виктор Божинов - председател на УС и Мария Палаурова-Чолакова 
изпълнителен директор, 
наричано по-нататък ФИЛМАУТОР, от една страна 

 
И 

Фирма: 
Адрес:  
ЕИК: 
И.Н. по ДДС 
Представалявано от  
Адрес за кореспонденция:  
Телефон: 
наричано по-нататък в договора“ПОЛЗВАТЕЛ”, от друга страна, 

 
- Като се взе предвид, че ФИЛМАУТОР е страна по настоящия договор в качеството й на 

организация за колективно управление на авторски и сродни на тях права по смисъла на чл.40 
от ЗАПСП, представляващо  носителите на авторски права по смисъла на чл. 62, ал.1  от 
ЗАПСП, а именно режисьорите, сценаристите, операторите, а при  анимационните филми и 
художник-постановчиците, както и  техните наследници, членове на сдружението и съобразно 
удостоверение за регистрация на дейност по колективно управление на права № 26-00-
0551/27.10.2011 г. на Министъра на културата; 

  
с е  с к л ю ч и  с л е д н и я т  д о г о в о р :  

 
 
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 
Чл.1 (1) ФИЛМАУТОР отстъпва на ПОЛЗВАТЕЛЯ правото: 
1. да възпроизведе на видеоносители произведенията, изброени в Приложение №1 на този 
договор (наричани по-нататък произведенията) в тиража, посочен за всяко заглавие в същото 
Приложение №1. 
2. да разпространява произведените по т.1 видеоносители чрез тяхната продажба, замяна, даване 
под наем, съхраняване в търговски количества, предлагане за продажба или даване под наем на 
оригинали и екземпляри от произведението, както и внасянето  (доставката) на видеоносители от 
други държави – членки на ЕС или държави  - страни по споразумението за създаване на 
Европейското икономическо пространство. 
(2) „Видеоносители“ по смисъла на настоящия договор са  DVD, DVDR-R, VHS, външна преносима 
памет  флашки), сървъри или всяко друго устройство, позволяващо копиране и съхраняване на 
аудиовизуални произведения. 
(3) Срещу отстъпените с този договор права ПОЛЗВАТЕЛЯТ се съгласява да заплаща на 
ФИЛМАУТОР уговореното по-долу в същия възнаграждение, както и предоставя точни отчети за 
разпространяваните видеоносители. 
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Чл.2 (1) Отстъпените съгласно чл.1, ал.1 права се отнасят до произведенията в тяхната цялост. 
(2) Отстъпените  права  по чл.1, ал.1 не включват правото да се прави каквото и да е изменение на 
произведенията и правенето на преработки, съкращения и адаптации в тях.  
(3) Правата  по чл.1, ал.1 се отстъпват на ПОЛЗВАТЕЛЯ, при условие, че се спазват 
неимуществените авторски права съгласно чл.15 от ЗАПСП. 

(4) ПОЛЗВАТЕЛЯТ няма право да използва произведенията, обект на настоящия договор по друг 
начин освен по уговорения в  чл.1, ал.1. 

(5) ПОЛЗВАТЕЛЯТ няма право да отстъпва правата, отстъпени му по чл.1, ал.1 от настоящия 
договор на трето лице. 

(6) ПОЛЗВАТЕЛЯТ има право да използва името на всеки един от авторите на произведението, 
включително и професионалното им име или псевдоним, техни снимки и биографични данни само 
в реклами и промоции на възпроизведените видеоносители и в рекламни материали за тях.  
(7) ПОЛЗВАТЕЛЯТ се задължава да уведомява ФИЛМАУТОР за всяка промяна на своя адрес, 
включително и електронната си поща и на правно-организационната си форма в 14- дневен срок 
от влизане в сила на такава промяна. 
 
Чл.3 Отстъпването на правата по чл.1, ал.1 се отнася за територията на Република България. 
 
ІІ. ДЕЙСТВИЕ и СРОК НА ДОГОВОРА 
Чл.4 Настоящият договор има действие за срок до __________. 
 
III. ДЪЛЖИМИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ 
Чл.5 (1) За полученото право на възпроизвеждане и разпространение на произведенията предмет 
на този договор ПОЛЗВАТЕЛЯТ  заплаща възнаграждение за авторите  по чл.62, ал.1 от ЗАПСП 
съобразно тарифата на сдружението при възпроизвеждане и разпространение на произведенията 
от репертоара на ФИЛМАУТОР одобрена със заповед № РД09-106/30.03.2012г. от Министъра на 
културата (Тарифата) и съобразно отчетеното от него в Приложение № 1 към този договор в 
размер както следва: 
1.  _______________ за  всеки 1  бр. DVD без ДДС съгласно продажбите на филмите,  описани в 
Приложение 1. 
2. _______________ за  всеки 1  бр. DVD-R без ДДС съгласно продажбите на филмите,  описани в 
Приложение 1. 
3. _______________за  всеки 1  бр. VHS без ДДС съгласно продажбите на филмите,  описани в 
Приложение1. 
 
(2)  Възнаграждението за отстъпените по този договор права ПОЛЗВАТЕЛЯТ заплаща  по 
тримесечия, от  десето до двадесето  число на месеца, следващ съответното тримесечие.  
(3) ПОЛЗВАТЕЛЯТ се задължава да предоставя на ФИЛМАУТОР в писмен вид точен  отчет по 
заглавия за броя на разпространените през съответното тримесечие носители и дължимите  суми 
в съответствие с образец – Приложение 2 към настоящия договор. Отчетът следва да бъде 
предоставен на хартия и в електронна форма – MS EXCEL формат между първо и десето число на 
месеца, следващ отчетното тримесечие по e-mail: office@filmautor.org. 
(4)  Възнаграждението, посочено в чл.5, ал.1 ПОЛЗВАТЕЛЯТ заплаща на ФИЛМАУТОР по следната 
банкова сметка: __________________  
 
(5) Срещу получените суми ФИЛМАУТОР ще издава фактура в срок до 5 дни от постъпване на 
сумите по банковата сметка на дружеството. 
 
IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ФИЛМАУТОР 
Чл.6 ФИЛМАУТОР има право да получи уговорената в чл.5 цена при условията на този договор. 
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Чл.7 (1) С подписването на настоящия договор ФИЛМАУТОР декларира пред ПОЛЗВАТЕЛЯ, че 
представлява правата на за авторите  по чл.62, ал.1 от ЗАПСП, предмет на договора и че същите са 
им отстъпени от носителите на авторски права съобразно действащото законодателство. 
(2) ФИЛМАУТОР има право по всяко време да изключи, изцяло или частично, от действието на 
този договор, правата на свой член, като уведоми писмено за това ПОЛЗВАТЕЛЯ. Всяко такова 
изключване има действие след  получаването на  съответното уведомление  и  съобразно 
предвидените в устава на организацията условия и срокове за това.  
 
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОЛЗВАТЕЛЯ 
Чл.8 ПОЛЗВАТЕЛЯТ заплаща на ФИЛМАУТОР възнагражденията, определени в настоящия договор 
според уговорените срокове и условия. 
 
Чл.9 (1) ПОЛЗВАТЕЛЯТ се задължава да възпроизведе и разпространи филмите съобразно 
условията на  настоящия договор. 
(2) ПОЛЗВАТЕЛЯТ се задължава да изписва върху всеки носител на всяко произведение  имената 
на авторите на произведението - режисьор, сценарист, оператор; 
(3) ПОЛЗВАТЕЛЯТ се задължава да поставя върху всеки носител отличителния знак (лого) на 
ФИЛМАУТОР. 
(4). В случай, че някои от видеоносителите не се разпространяват с търговска цел, ПОЛЗВАТЕЛЯТ е 
длъжен да отбележи това обстоятелство върху тях като постави обозначителен за това знак или 
надпис. 
(4) ПОЛЗВАТЕЛЯТ се задължава да създаде ефективни гаранции за защита на тиража от 
неразрешено възпроизвеждане. 
(5) ПОЛЗВАТЕЛЯТ се задължава да предприеме всички необходими действия относно 
регистрирането на тиража пред Министерство на културата, както и да получи съответните 
удостоверения за това. 
(6) Сключването на настоящия договор не освобождава ПОЛЗВАТЕЛЯ от задължението да уреди 
останалите авторски и сродни права върху произведенията, обект на настоящия договор. 
(7) ПОЛЗВАТЕЛЯТ се задължава да предостави на ФИЛМАУТОР по  5 екземпляра от  произведен 
вид видеоносител. 
 
Чл.10 ПОЛЗВАТЕЛЯТ се задължава, при поискване от страна на ФИЛМАУТОР, в удобно време да 
предостави достъп на упълномощен негов представител до всички документи, свързани с 
използването на произведенията по смисъла на настоящия договор.  
 
VI. ДРУГИ УСЛОВИЯ 
Чл.11 (1) За нуждите на рекламата за филма, ПОЛЗВАТЕЛЯТ може да използва части  или отделни 
кадри от него, в обем оправдан за тази цел.  
(2) Използване на част или части от филма, за каквито и да било нужди, различни от посочените в 
ал.1, е предмет на друг договор между страните. 
Чл.12 (1) Страните по настоящия договор заедно и поотделно могат да извършват всички 
необходими действия, позволени от закона с цел защита на правата, които черпят по силата на 
този договор. 
(2) СТРАНИТЕ се задължават да се уведомяват взаимно за всяко нарушение на правата върху 
произведенията, които са обект на този договор и да се подпомагат взаимно при противодействие 
срещу такива нарушения 
 
VІІ. ОТГОВОРНОСТИ И НЕУСТОЙКИ 
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Чл.13 (1) В случай, че ПОЛЗВАТЕЛЯТ не извърши плащането на уговорените възнаграждения  по 
чл.5 в посочените срокове, то той дължи неустойка в размер равен на законната лихва увеличена с 
10 пункта, но не повече от  50% от дължимите суми. 
(2) В случай, че ФИЛМАУТОР установи, че произведения тираж за дадено произведение надхвърля 
посочената от ПОЛЗВАТЕЛЯ бройка, ПОЛЗВАТЕЛЯТ ще дължи неустойка в четирикратен размер на 
сумата, която би дължал за съответно произведените, но неотчетени количества. 
(3). За неизпълнение на което и да е друго задължение по настоящия договор, извън посочените в 
ал.1 и 2 по- горе, ПОЛЗВАТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 300 лв. за всеки отделен случай на 
нарушение. 
 
VІІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
Чл.14 (1)Настоящият договор влиза в сила от _________ и  се сключва за срок до _________. След 
изтичането на този период, действието на договора може да се  поднови за нови периоди с 
писмено споразумение между страните,  като размерът на авторските възнаграждения по чл.9 се 
определя с допълнителното споразумение.  
. 
(2) Настоящият договор може да бъде изменян и допълван само с изричното писмено съгласие на 
страните по него, включително и по отношение на тиража. 
(3) Предметът на настоящият договор може по всяко време да бъде разширяван и по отношение 
на други филми, с допълнително споразумение, подписано от всички страни, и приложение към 
него, в което ще бъдат конкретизирани филмите. 
 
Чл.15 Всяка от страните по настоящия договор ще подхожда конфиденциално по отношение на 
информация, отнасяща се до договора или до другата страна, която му е станала известна в 
изпълнение на клаузите на този договор и няма право да я довежда до знанието на трети лица. 
 
Чл.16 Неразделна част от този договор са  Приложение № 1 - списък на филми, тиражи,  гаранция 
и график за разпространение и Приложение № 2 – отчет на разпространяваните носители. 
Чл.17 (1) За неуредените в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на българското 
законодателство. 
(2) Страните ще решават споровете си по взаимно съгласие, а при невъзможност за постигане на 
такова по съдебен ред, съобразно действащото законодателство пред компетентния къс по 
седалището на сдружението 
 
Договорът се изготви в два  еднообразни екземпляра с еднаква правна стойност , по един за всяка 
страна. 
 
 
ЗА ФИЛМАУТОР:          ЗА ПОЛЗВАТЕЛЯ: 
 
   
      
Виктор Божинов        
Председател на УС         
 
 
 
Мария Палаурова        
Изпълнителен директор       
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
 

 
             КЪМ ДОГОВОР ОТ ___________ МЕЖДУ ФИЛМАУТОР И  _______________ 

 
Списък на филмите 

 
I. Договорът, подписан на  ……………... между  
 Сдружение  за колективно управление на авторски и сродни на тях права ФИЛМАУТОР, наричано 
"ФИЛМАУТОР" и ____________________, , наричано по-нататък “ПОЛЗВАТЕЛ”, 

 
СЕ ОТНАСЯ ЗА СЛЕДНИТЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ: 

 
 
 
 
 
 
 
Виктор Божинов         
Председател на УС         
 
 
 
 
Мария Палаурова        
Изпълнителен директор       
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

ОТЧЕТ 

 
ОТЧЕТЕН ПЕРИОД :................................................. 

 

 
ЗАГЛАВИЕ 

Брой разпространени копия Сума по вид носител  

VHS 
 
 

DVD-r DVD VHS DVD-r DVD ОБЩО  СУМА 
ЗА ЗАГЛАВИЕ  

 

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
Изготвил отчета: ..........................................................................Подпис:..............................Дата:...............................Печат: ....................... стр. ......от ...... 


