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Общи условия 

 ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА РАЗРЕШАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЗВУКОЗАПИСИ И 

 ЗАПИСИ НА МУЗИКАЛНИ АУДИОВИЗУАЛНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

 

Глава втора   

ИЗЛЪЧВАНЕ ПО БЕЗЖИЧЕН ПЪТ И ПРЕДАВАНЕ ЧРЕЗ КАБЕЛ НА ЗВУКОЗАПИСИ 

И ЗАПИСИ НА МУЗИКАЛНИ АУДИОВИЗУАЛНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ    

 

Свободно договаряне   

   

Чл. 5. Разрешение за излъчване по безжичен път и предаване на 

звукозаписи и записи на музикални аудиовизуални произведения чрез 

кабел или друго техническо средство се издава въз основа на договор със 

съответния радио или телевизионен оператор, сключен в резултат на 

свободно договаряне в рамките на действащите към момента на 

сключване на договора Тарифи за Радио-телевизионна дейност на 

ПРОФОН, при адекватно зачитане интересите на насрещните страни.   

   

Чл. 6. При определяне размера на дължимото възнаграждение тарифните 

ставки и гарантираните минимуми съгласно Тарифите за 

Радиотелевизионна дейност на ПРОФОН се редуцират пропорционално в 

зависимост от времетраенето на програмата и часовия обхват на 

излъчване.   

 

Разрешено предаване чрез кабел   

   

Чл. 7. Разрешението за излъчване на звукозаписи и записи на музикални 

аудиовизуални произведения по безжичен път включва и разрешение за 
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Общи условия 

предаването им чрез кабел или друго техническо средство без 

заплащане на отделно възнаграждение при условие, че предаването се 

извършва едновременно с излъчването, изцяло и в непроменен вид и не 

излиза извън територията, за която е отстъпено правото за излъчване.   

   

Разрешено излъчване чрез телекомуникационен спътник   

   

Чл. 8. Разрешението за излъчване на звукозаписи и записи на музикални 

аудиовизуални произведения по безжичен път включва и правото за 

предаването им под контрола и на отговорност на излъчващата 

организация чрез сигнал до телекомуникационен спътник, позволяващ 

приемането им чрез посредничеството на организация, различна от 

предаващата го. Това е допустимо при условие, че ПРОФОН е отстъпило 

на приемащата организация правото да излъчи произведението по 

безжичен път, да го предаде чрез кабел или друго техническо средство 

или да го изпълни публично по друг начин. В този случай предаващата 

организация не дължи възнаграждение.   

   

Облекчения при определяне на дължимите възнаграждения   

   

Чл. 9. /1/ ПРОФОН предоставя отстъпка за медийна група до 15%, която се 

договаря при условие, че се подпишат договори с ПРОФОН за уреждане 

на сродните права за всички медии от групата, включително и тези, които 

започнат радио/телевизионна дейност след влизане в сила на договора.  
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Общи условия 

В противен случай отстъпка за медийна група не се прави и ползвателите 

заплащат пълния размер на дължимото възнаграждение.   

   

/2/ Отстъпката за медийна група се отчислява след приспадане на 

основните отстъпки от дължимите възнаграждения под формата на 

гарантирани минимуми или твърди суми съгласно Тарифите за 

Радиотелевизионна дейност на ПРОФОН.   

   

/3/ Основните отстъпки се прилагат и към уравнителните вноски, дължими 

от операторите, договорили дължимото възнаграждение като процент от 

брутоприходите от радио-телевизионна дейност, но не по-малко от 

гарантиран минимум.   

   

Чл. 10. За договорите, сключени в срок до 1 август 2010 г. размерът на 

дължимото възнаграждение съобразно действащите Тарифи за 

Радиотелевизионна дейност на ПРОФОН за първата година, считано от 

датата на сключване на договора, се намалява с 5%.   

   

 


