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ТАРИФА NO.1 

ЗА АВТОРСКИТЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ, ДЪЛЖИМИ ОТ ПОЛЗВАТЕЛИТЕ 

ПРИ ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ПРОИЗВЕДЕНИЯТА 

ОТ РЕПЕРТОАРА НА ФИЛМАУТОР 

одобрена със заповед № РД09-106/30.03.2012г. от Министъра на културата 

 

I. ПРИНЦИПИ 

 

1. Посочените в настоящата тарифа размери на авторски възнаграждения се 

прилагат по отношение на произведения от репертоара на ФИЛМАУТОР. 

Репертоарът включва български и чуждестранни игрални, документални, 

анимационни филми и други аудиовизуални произведения,  чиито 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 договор на ФИЛМАУТОР от сродни чуждестранни авторски 

дружества, както и такива права, които ще му бъдат отстъпени по време на 

действието на тези договори. 

2. По смисъла на настоящата тарифа  "възпроизвеждане на произведение" е 

прякото или непрякото размножаване в един или повече екземпляри на 

произведението или на част от него, по какъвто и да е начин и под каквато и да 

е форма, постоянна или временна, включително запаметяването му под цифрова 

форма в електронен носител; 

3. По смисъла на настоящата тарифа "разпространение на произведение" се  

ограничава до продажбата  на екземпляри от произведението; 

4. Фиксираните в тарифата размери на авторски възнаграждения покриват 

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

съответното произведение.   

 

II. РАЗМЕР НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕТО 
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1. Възнаграждението варира според броя на произведенията в пакета, за който 

ползвателят договаря. 

2. Размерът на възнаграждението за едно произведение се формира на база: 

� тиража (т.е броя  носители, които ще бъдат произведени); 

� единична цена на носител по таблица No.1, 2 или 3 съобразно броя 

произведеия, възпроизведени на един носител. 

3. Посочените по-долу размери на авторски възнаграждения са в лева, без ДДС. 

4. Възнагражденията по настоящата тарифа са както следва: 

� 1.при възпроизвеждане само на едно заглавие на един носител, се прилагат 

възнагражденията по Таблица No.1. 

 

Таблица No.1  

 

� 2. при възпроизведжане до 3 заглавия на носител при произведения от 2-ра и 

3-та категория според Класификатора на аудиовизуалните произведения от 

репертоара на ФИЛМАУТОР се прилагат възнагражденията по Таблица 

No.2. 

Таблица No.2 

 

Тираж: 

Единична цена  
на носител при 
договаряне на  

1 заглавие / ЛВ. 

Единична цена   
на носител при 
договаряне на    

пакет  
до 10 заглавия/ЛВ.  

Единична цена  
на носител при 
договаряне на    
пакет над 10 
заглавия/ЛВ. 

до 1000 бр. 1.25. 1.00 0.75 
От 1000 до 5000 бр. 1.10 0.80 0.60 
От 5000 до10000 бр. 0.85 0.50 0.40 
От 10000 до 50000 бр. 0.50 0.35 0.25 
над 50000 бр. 0.40 0.25 0.20 

Тираж: 

Единична цена   
на носител при 

договаряне на   пакет  
до 10 заглавия/ЛВ. 

Единична цена  на носител 
при договаряне на   пакет  

над 10 заглавия/ЛВ. 
до 1000 бр. 2.40 1.80 
От 1000 до 5000 бр. 1.92 1.44 
От 5000 до10000 бр. 1.20 0.96 
От 10000 до 50000 бр. 0.84 0.60 
над 50000 бр. 0.60 0.48 
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� 3. при възпроизведжане до 5 заглавия на носител при произведения от 

останалите категории произведения,  включително анимационни филми, се 

прилагат възнагражденията по Таблица No.3. 

Таблица No.3 

 
 

� при възпроизвеждане на повече от посочените в т.4.2 и 4.3 заглавия на един 

диск, възнагражденията се договарят индивидуално според броя на 

заглавията, конкретния тираж, продълителността на произведенията и др. 

 
III. ОБЩИ УСЛОВИЯ 

 

1. Настоящата тарифа е одобрена  oт УС на ФИЛМАУТОР на 21.12.2011г. 

2. Приложение No.2 -  Класификатор на аудиовизуалните произведения от 

репертоара на ФИЛМАУТОР. 

 

 

Тираж: 

Единична цена   
на носител при договаряне на  

пакет  
до 10 заглавия/ЛВ. 

Единична цена  на носител 
при договаряне на  пакет  

над 10 заглавия/ЛВ. 
до 1000 бр. 1.80 1.35 
От 1000 до 5000 бр. 1.44 1.08 
От 5000 до10000 бр. 0.90 0.72 
От 10000 до 50000 бр. 0.63 0.45 
над 50000 бр. 0.45 0.36 


