ПРАВИЛА ОТНОСНО УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА АВАНСОВО ИЗПЛАЩАНЕ НА
ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ПРАВОНОСИТЕЛИТЕ, В УСЛОВИЯ НА ИЗВЪНРЕДНО
ПОЛОЖЕНИЕ

1. Настоящите правила уреждат условията и реда за авансово изплащане на възнаграждения на
правоносители – продуценти и артист-изпълнители, в условията на извънредно положение,
обявено с решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България.
2. Право на авансово плащане на възнаграждения от ПРОФОН имат правоносителите –
продуценти и артисти-изпълнители, които са участвали в последното разпределение от
ПРОФОН за 2018 г. (осъществено през 2019) и които не са получили авансово плащане от
01.01.2020 г. до датата на приемане на настоящите Правила.
3. ПРОФОН извършва авансово плащане на възнаграждения на правоносителите - продуценти
и артисти-изпълнители, въз основа на подадено заявление по образец. Правото за подаване на
заявление по образец възниква от 13.04.2020 г. ПРОФОН публикува образеца на заявление, на
Интернет страницата си.
3.1. (нов, Решение УС от 27.05.2020 г.) Срокът за подаване на заявления по т. 3 е до 31.07.2020 г.
4. Заявленията се изпращат на адреси: office@prophon.org и razpredelenie@prophon.org.
ПРОФОН обработва заявленията, в 7-дневен срок от получаването им.
5 Размерът на подлежащите на авансово плащане възнаграждения на съответния продуцент
или артист-изпълнител е 70% (седемдесет процента) и се изчислява на базата на индивидуалния
размер на разпределеното и изплатено възнаграждение на правоносителя за Разпределение
2018 (осъществено през 2019).
6. ПРОФОН изплаща авансовото възнаграждение по банковата сметка на правоносителя, след
издаване на фактура, когато е приложимо.
7. За целите на изплащане на авансовите възнаграждения, ПРОФОН ще използва наличните
актуални данни за: е-mail кореспонденция с правоносителя и банкова сметка за получаване на
разпределени възнаграждения.
8. В случай, че след окончателно приключване на текущото разпределение за 2019 г., се
установи, че съответният продуцент или артист-изпълнител няма разпределени
възнаграждения от ПРОФОН, продуцентът или артистът-изпълнител дължи възстановяване на
авансово изплатените възнаграждения по настоящите Правила в срок от един месец от датата
на получаване на писмено уведомление за това от ПРОФОН. В случаите, когато размерът на
авансово изплатените възнаграждения на продуцент или артист-изпълнител надхвърля
размера на възнагражденията, дължими на него от страна на ПРОФОН след окончателно
приключване на разпределението, разликата се възстановява или приспада от бъдещи
разпределения.
Настоящите правила са приети с решение на Управителния съвет от 27.03.2020 г. и влизат в
сила от датата на решението. Настоящите правила са допълнени с решение на Управителния
съвет от 27.05.2020 г.

