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Интернет излъчване 

 

Размер на възнаграждения за неинтерактивна 24-часова програма 

на медии, излъчващи единствено и само в интернет /Webcasting/  

 

Размер на възнагражднията, дължими като месечни твърди суми 

 
А. РАДИОСТАНЦИИ 
 

  

 
ДЯЛ НА МУЗИКАТА В ОБЩОТО ПРОГРАМНО ВРЕМЕ 

ТЕХНИЧЕСКИ ДОПУСТИМ БРОЙ 

ЕДНОВРЕМЕННИ ВРЪЗКИ 
ДО 30% ОТ 30% ДО 60% НАД 60% 

До 50 25,00 лв./мес. 50,00 лв./мес. 75,00 лв./мес. 

До 100 30,00 лв./мес. 60,00 лв./мес. 90,00 лв./мес. 

До 200 40,00 лв./мес. 80,00 лв./мес. 120,00 лв./мес. 

До 300 50,00 лв./мес. 100,00 лв./мес. 150,00 лв./мес. 

До 400 60,00 лв./мес. 120,00 лв./мес. 180,00 лв./мес. 

До 500 70,00 лв./мес. 140,00 лв./мес. 210,00 лв./мес. 

До 1 000 125,00 лв./мес. 250,00 лв./мес. 375,00 лв./мес. 

До 2 000 250,00 лв./мес. 500,00 лв./мес. 750,00 лв./мес. 

До 5 000 500,00 лв./мес. 1 000,00 лв./мес. 1 500,00 лв./мес. 

До 10 000 1 000,00 лв./мес. 2 000,00 лв./мес. 3 000,00 лв./мес. 

НАД 10 000 1 125,00 лв./мес. 2 250,00 лв./мес. 3 375,00 лв./мес. 
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Б. ТЕЛЕВИЗИИ  

 ДЯЛ НА МУЗИКАТА В ОБЩОТО ПРОГРАМНО ВРЕМЕ 

ТЕХНИЧЕСКИ ДОПУСТИМ БРОЙ 

ЕДНОВРЕМЕННИ ВРЪЗКИ 
До 10% от 10 до 30% от 30 до 60% НАД 60% 

До 50 50,00 лв./мес. 100,00 лв./мес. 150,00 лв./мес. 200,00 лв./мес. 

До 100 60,00 лв./мес. 120,00 лв./мес. 180,00 лв./мес. 240,00 лв./мес. 

До 200 70,00 лв./мес. 140,00 лв./мес. 210,00 лв./мес. 280,00 лв./мес. 

До 300 80,00 лв./мес. 160,00 лв./мес. 240,00 лв./мес. 320,00 лв./мес. 

До 400 90,00 лв./мес. 180,00 лв./мес. 280,00 лв./мес. 360,00 лв./мес. 

До 500 100,00 лв./мес. 200,00 лв./мес. 300,00 лв./мес. 400,00 лв./мес. 

До 1 000 200,00 лв./мес. 400,00 лв./мес. 600,00 лв./мес. 800,00 лв./мес. 

До 2 000 400,00 лв./мес. 800,00 лв./мес. 1 200,00 лв./мес. 1 600,00 лв./мес. 

До 5 000 550,00 лв./мес. 1 100,00 лв./мес. 1 650,00 лв./мес. 2 200,00 лв./мес. 

До 10 000 1 100,00 лв./мес. 2 200,00 лв./мес. 3 300,00 лв./мес. 4 400,00 лв./мес. 

НАД 10 000 1 500,00 лв./мес. 3 000,00 лв./мес. 4 500,00 лв./мес. 6 000,00 лв./мес. 

 

Забележка: 

*Посочените суми на дължимото възнаграждение са без ДДС. 
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1. Дефиниции 

1. ТЕХНИЧЕСКИ ДОПУСТИМ БРОЙ ЕДНОВРЕМЕННИ ВРЪЗКИ означава брой възможни потребители, които 

могат да се свържат чрез компютъра си или друго техническо устройство, предоставящо възможност за 

връзка с Интернет, с оператора, предоставящ услугата WEBCASTING. Ако броят на възможните потребители 

се мени, взема се средноаритметичният брой за месец. 

2. WEBCASTING означава излъчване (стрийминг) на звуко-/видеозаписи, включени в една неиинтерактивна 

радио/телевизионна програма единствено в Интернет, когато основната цел на услугата не е продажба, 

реклама или промоция на специфични продукти и услуги, различни от звукозаписи, концерти на живо или 

други музикални събития. 

Забележки: 
 
ТЕХНИЧЕСКИ ДОПУСТИМ БРОЙ ЕДНОВРЕМЕННИ ВРЪЗКИ СЕ ДОКАЗВА СЪС: 
1. Заверени копия от заявени по договор технически параметри на хардуера за излъчване в Интернет  
и/или  
2. Заверено копие от приемо-преданателния протокол с описание на техническите параметри на изпълнения хардуер 
иЈили 
З. Заверени копия от техническото описание на хардуера за излъчване в Интернет  
и/или 
4. Заверени копия от техническото описание на софтуера за излъчване в Интернет. 

 

2. Oтстъпки 

Отстъпка за медийна група - в размер до 15% от формирания размер на месечното възнаграждение в 

твърда сума (съгласно решение на УС на ПРОФОН). 

Отстъпка за медийна група се прилага за случаите, когато:  

(1) две или повече неинтерактивни радио-/телевизионни програми принадлежат на едно и също 

договарящо лице  

или  

(2) едно и също договарящо лице, притежава блокираща квота от капитала на юридически лица, които 

заедно или поотделно управляват две или повече неинтерактивни радио-/телевизионни програми. 

 

Отстъпката за медийна група се договаря само при условие, че се подпишат договори с ПРОФОН за 

уреждане на сродните права за всички Интернет медии (неинтерактивни радио-/телевизионни програми), 

включително и тези, които започнат да излъчват своите програми в Интернет след влизане в сила на 

индивидуален договор за уреждане на сродните права. В противен случай ПРОФОН не предоставя отстъпка 

за медийна група и ползвателите заплащат пълния размер на дължимото възнаграждение. 
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З. Времетраене на програмата 
 

Размерът на възнагражденията като месечни твърди суми е разработен за 24-часова програма. При 

сключване на индивидуален договор с ПРОФОН се определя индивидуален размер на дължимите 

възнаграждения като месечни твърди суми на базата на конкретни изчисления за програмата със 

съответното й времетраене, което може да е с различно времетраене в рамките на денонощието. При тези 

случаи дължимото възнаграждение се определя като пропорционална част от възнаграждението за 24-

часова програма, равна на съотношението между действителната продължителност на програмата в 

часове и максималната продължителност за денонощие (24 часа). Времетраенето на неинтерактивна 

програма с продължителност, различна от 24 часа се удостоверява с изрична декларация от ползвателя, 

неразделна част от договора за уреждане на сродни права с ПРОФОН. 
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Профон 

Дружество за колективно управление на 

сродни права в музиката 

А: 1463 София, ул. “Цар Асен” 77 

E: office@prophon.org 

Т: 02/ 981 45 41 


