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УСТАВ
на
ДРУЖЕСТВО ЗА КОЛЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ В ЧАСТНА ПОЛЗА ПРАВАТА
НА ПРОДУЦЕНТИТЕ НА ЗВУКОЗАПИСИ И МУЗИКАЛНИ ВИДЕОЗАПИСИ
И НА АРТИСТИТЕ - ИЗПЪЛНИТЕЛИ - “ПРОФОН”
ГЛАВА ПЪРВА
Общи положения
Чл. 1. (изм. по решение на ОС от 18.04.2018 г.) ДРУЖЕСТВОТО ЗА КОЛЕКТИВНО
УПРАВЛЕНИЕ В ЧАСТНА ПОЛЗА ПРАВАТА НА ПРОДУЦЕНТИТЕ НА ЗВУКОЗАПИСИ И
МУЗИКАЛНИ ВИДЕОЗАПИСИ И НА АРТИСТИТЕ-ИЗПЪЛНИТЕЛИ – “ПРОФОН”, наричано подолу за краткост “ДРУЖЕСТВОТО”, е сдружение с нестопанска цел, създадено на
основание чл.1 и следващите от Закона за юридическите лица с нестопанска цел и
регистрирано като организация за колективно управление на права по Закона за
авторското право и сродните му права /ЗАПСП/.
Чл. 2. ДРУЖЕСТВОТО е юридическо лице, осъществяващо своята дейност в частна
полза на основата на действащото в страната законодателство, на Устава и
оперативните решения на управителните органи.
Наименование
Чл. 3. /1/. Наименованието на ДРУЖЕСТВОТО е ДРУЖЕСТВО ЗА КОЛЕКТИВНО
УПРАВЛЕНИЕ В ЧАСТНА ПОЛЗА ПРАВАТА НА ПРОДУЦЕНТИТЕ НА ЗВУКОЗАПИСИ И
МУЗИКАЛНИ ВИДЕОЗАПИСИ И НА АРТИСТИТЕ - ИЗПЪЛНИТЕЛИ – “ПРОФОН”.
/2/. Наименованието на ДРУЖЕСТВОТО, изписано на латиница и в превод на
английски език е: COLLECTING SOCIETY OF NEIGHBOURING RIGHTS OF PHONOGRAM AND
MUSIC VIDEO PRODUCERS AND PERFORMING ARTISTS IN PRIVATE INTEREST– “PROPHON”.
/3/. Наименованието, седалището, адресът на управление, както и други данни
за неговата регистрация, включително БУЛСТАТ се съдържат във всяко писмено
изявление на ДРУЖЕСТВОТО.
Седалище
Чл. 4. /1/. Седалището на ДРУЖЕСТВОТО е гр. София, Република България.
Срок
Чл. 5. ДРУЖЕСТВОТО се учредява без срок.
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Цели
Чл. 6. /1/. ДРУЖЕСТВОТО представлява и защитава интересите на продуцентите
на звукозаписи и музикална видеопродукция съобразно чл. 85 - 90 от ЗАПСП, както и
на артистите изпълнители съгласно чл. 76 - 77 от ЗАПСП.
/2/. (отм. по решение на ОС от 18.04.2018 г.) отм.
Средства за осъществяване на целите
Чл.7. /1/. ДРУЖЕСТВОТО разяснява и защитава пред обществото и компетентните
държавни органи същността на сродните права /продуцентски и изпълнителски/,
като чрез медийната си политика, полага усилия за издигането на престижа им и
произтичащите от тях задължения на всички ползуватели на музикална продукция.
/2/. ДРУЖЕСТВОТО съдейства в рамките на своята компетентност при изготвяне
и усъвършенстване на нормативната уредба, отнасяща се до авторското и сродните
му права.
/3/. ДРУЖЕСТВОТО координира своята дейност със сродни организации в
страната и други държави, като периодически обменя информация и урежда
взаимоотношенията си с тях на договорна основа.
/4/. ДРУЖЕСТВОТО сключва договори в страната и в чужбина чрез сродни
организации, с които разрешава използването на продукцията на своите членове,
като събира дължимите им възнаграждения и ги разпределя между тях.
/5/. (изм. по решение на ОС от 18.04.2018 г.) ДРУЖЕСТВОТО управлява правата на
своите членове по реда на Дял втори „а“ „Колективно управление на авторски или
сродни на тях права“ от ЗАПСП.
/6/. ДРУЖЕСТВОТО има право да представлява своите членове, сродните
организации от чужбина, с които е сключило договори за взаимно представителство
и техните членове пред всички правораздавателни и административни органи при
защитата на поверените му за управление права.
/7/. ДРУЖЕСТВОТО информира своите членове за законодателството в областта
на авторското и сродните му права в други държави и ги запознава с въведените в
тези държави мерки и механизми за прилагането му.
/8/. ДРУЖЕСТВОТО информира своите членове и обществеността за
международните договори, конвенции или други международни актове в областта на
интелектуалната собственост, изразява становище и изготвя съгласувано мнение на
своите членове относно присъединяването на България към тези актове и тяхното
прилагане.
/9/. ДРУЖЕСТВОТО информира своите членове за дейността на чуждестранни,
сродни на ДРУЖЕСТВОТО организации, както и на международните организации,
представляващи и защитаващи правата на продуцентите и разпространителите на
звукозаписи и музикална видеопродукция и на артистите-изпълнители, установява
контакти с тях и представлява ДРУЖЕСТВОТО и неговите членове пред тях.
/10/. ДРУЖЕСТВОТО съдейства за осъществяването на контакти с
организаторите на международни прояви, свързани с дейността на ДРУЖЕСТВОТО и
участва, чрез свои представители, в тях.
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/11/. ДРУЖЕСТВОТО осъществява дейността си в тясно взаимодействие с
Министерство на културата, други дружества за колективно управление на авторски
и сродни права, радиотелевизионни и кабелни организации, както и с всички други
ползватели на звукозаписи и музикална видеопродукция.
/12/. (изм. по решение на ОС от 18.04.2018 г.) ДРУЖЕСТВОТО осъществява дейността
си в тясно взаимодействие с Българската асоциация на музикалните продуценти
/БАМП/ като организация осъществяваща анти-пиратска дейност в България, в
качеството й на Национална група на Международната федерация на
звукозаписната индустрия (IFPI).
/13/. (изм. по решение на ОС от 18.04.2018 г.) ДРУЖЕСТВОТО създава и администрира
културни, социални и образователни фондове за подпомагане дейността на
носители на права, които ДРУЖЕСТВОТО представлява.
/14/. ДРУЖЕСТВОТО предприема инициативи и кампании за развитието на
легитимния музикален пазар, в това число и чрез провеждането на проучвания и
изготвянето на класации, включително проучвания и класации за използване на
музикален репертоар, които отразяват обективното състояние на пазара и служат
за отправна точка при определяне на насоките в дейността на ДРУЖЕСТВОТО в
защита на правата и законните интереси на неговите членове.
/15/. (нова, по решение на ОС от 18.04.2018 г.) ДРУЖЕСТВОТО членува в съвета на
дружествата за колективно управление на правата на артистите-изпълнители
/SCAPR/ с цел обмяна на информация и заимстване на добрите практики при
администрирането на правата на членовете си - артисти-изпълнители.

Предмет на дейност
Чл. 8. /1/ ДРУЖЕСТВОТО осъществява в частна полза основна дейност за
осъществяване на поставените цели със следния предмет:
а/ Да разрешава срещу заплащане и да събира възнагражденията за
продуценти и изпълнители при:
- публичното изпълнение на звукозаписи и музикални видеозаписи, излъчването
им по безжичен път и предаването им чрез кабел, или друго техническо средство;
- препредаването на звукозаписи и музикални видеозаписи чрез кабел или
друго техническо средство;
- предлагането по безжичен път или чрез кабел, или друго техническо средство
на достъп на неограничен брой лица до записа, или част от него, по начин,
позволяващ този достъп да бъде осъществен от място и по време, индивидуално
избрано от всеки от тях.
- копиране на звукозаписи и музикални видеозаписи за целите на използване на
същите при излъчването им само в Интернет (т.нар. уебкастинг), както и при
включването им като фонова музика в неинтерактивни програми, предназначени да
бъдат публично изпълнявани в обекти със самостоятелно уредени права за публично
изпълнение;
- при записване за лично ползуване съгласно чл.26 от ЗАПСП.
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б/ (изм. по решение на ОС от 18.04.2018 г.) Да разпределя и изплаща събраните
възнаграждения между членовете на ДРУЖЕСТВОТО, както и възнагражденията,
получени за нечленове, съгласно приетите от ОС Правила за разпределение.
в/ (нова, по решение на ОС от 18.04.2018 г.) Да предприема действия по защита на
управляваните права.
г/ (нова, по решение на ОС от 18.04.2018 г.) Да наблюдава начина, по който правата
се упражняват.
/2/. (нова, по решение на ОС от 24.06.2020 г.) Правото за публично изпълнение на
звукозаписи и музикални видеозаписи, когато същото се осъществява чрез
озвучаване на публично достъпни помещения, площи и превозни средства се
управлява на изключителна основа.
ГЛАВА ВТОРА
Членство
Чл.9. /1/. (изм. по решение на ОС от 04.11.2015 г.) Член на ДРУЖЕСТВОТО може да бъде
всяко българско или чуждестранно юридическо или дееспособно физическо лице
/включително като едноличен търговец/, продуцент на звукозаписи и записи на
аудио-визуални произведения и/или носител на продуцентски права, а така също и
артистите изпълнители на музикални произведения и/или носителите на
изпълнителски права, които приемат Устава, спазват решенията на дружествените
органи, плащат дължимите вноски и имат публикувано минимум едно произведение,
звукозапис и/или запис на аудио-визуално произведение.
/2/. Продуцент на звукозапис /според чл. 85 от ЗАПСП/ и носител на продуцентски
права е физическото или юридическото лице, което организира осъществяването на
първия запис и осигурява финансирането му, или което е придобило продуцентските
права на базата на договор с продуцента; В този случай лицензиантът представя
пред Управителния съвет/УС заверено извлечение от съответния лицензионен
договор и доказателства за придобити права съгласно българското
законодателство.
/3/ Артист-изпълнител /според чл.74 от ЗАПСП/ и носител на изпълнителски права
е лицето, което представя, свири, пее, танцува, или изпълнява по друг начин
музикално произведение, или което е придобило тези права на основание договор с
артиста-изпълнител; В този случай лицето представя пред УС заверено извлечение
от договора, по силата на който е придобило изпълнителските права.
/4/. Учредителите на ДРУЖЕСТВОТО са негови членове от момента на
възникването му като юридическо лице.
/5/. По отношение на учредителите на ДРУЖЕСТВОТО не се прилагат
изискванията на чл. 9/6/.
/6/. (изм. по решение на ОС от 22.10.2013 г.) Приемането на нови членове в
ДРУЖЕСТВОТО се извършва въз основа на писмено заявление до УС.
/7/. (изм. по решение на ОС от 22.10.2013 г., изм. по решение на ОС от 24.06.2020 г.) В
заявлението по предходната алинея заявителят декларира, че е запознат и приема
Устава, Правилника и вътрешните правила на ДРУЖЕСТВОТО и желае да упълномощи
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ДРУЖЕСТВОТО и да му прехвърли за колективно управление всички свои
имуществени права, попадащи в предмета на дейност на ДРУЖЕСТВОТО съобразно
чл. 8., освен ако изрично не ограничи някои от тях. Ако заявителят не е изключил
изрично от колективно управление правото за публично изпълнение на звукозаписи
и музикални видеозаписи чрез озвучаване на публично достъпни помещения, площи
и превозни средства, приема се, че предоставя на ДРУЖЕСТВОТО за управление това
право на изключителна основа, като за срока на упълномощаването не може да
разрешава самостоятелно този вид използване, с изключение на случаите, когато
използването е с нетърговска цел и уведоми писмено ДРУЖЕСТВОТО в 7-дневен срок
от даването на разрешението. Заявлението по предходната алинея трябва да бъде
придружено от съответните документи, удостоверяващи обстоятелствата по чл.9./1/,
9./2/ и чл.9 /3/ от настоящия Устав, както и детайлизиран списък с репертоар/каталог
на правоносителя. Заявител физическо лице, който прехвърля за колективно
управление на ПРОФОН и продуцентски, и изпълнителски права, декларира в какво
качество, продуцент или артист-изпълнител, ще бъде член.
/8/. (изм. по решение на ОС от 22.10.2013 г., от 04.11.2015 г.) Документите по ал. 6 и ал.
7 се представят за разглеждане и прием от УС, който разглежда заявленията за
членство на нарочни свои заседания 3 пъти годишно, както следва: през м. януари, м.
май и м. септември.
/9/. (изм. по решение на ОС от 22.10.2013 г., от 04.11.2015 г.) Решението на УС за
приемане на нов член в ДРУЖЕСТВОТО се взема с обикновено мнозинство от
присъстващите, ако кандидатстващото лице отговаря на изискванията на Устава.
/10/. (нова, приета с решение на ОС от 22.10.2013 г., изм. - 04.11.2015 г.) Ако УС откаже
членство на кандидат за член, то същият може да обжалва решението на УС пред ОС,
който разглежда жалбата на следващото насрочено заседание.
/11/. (нова, приета с решение на ОС от 22.10.2013 г., изм. - 04.11.2015 г.) ОС може да
упражни правомощието на УС по чл. 27, ал. 1 т. „т“ като самостоятелно приема и
изключва членове на ДРУЖЕСТВОТО. Приемането на нов член в ДРУЖЕСТВОТО от ОС
се допуска, когато това е предвидено в дневния ред и когато кандидатстващото лице
отговаря на изискванията на Устава, което е установено в доклад на УС след
разглеждане на документите по ал. 6 и ал. 7. Решението за приемане и изключване на
членове на ДРУЖЕСТВОТО се взема от ОС с обикновено мнозинство от
присъстващите.
/12/. (нова, по решение на ОС от 18.04.2018 г., изм. по решение на ОС от 23.10.2018 г.)
УС и ОС могат да откажат да приемат за член лице, което желае да упълномощи
ДРУЖЕСТВОТО за управление на права, които не попадат в предмета му на дейност.
В този случай на кандидата се предоставя мотивиран писмен отказ.
/13/. (нова, по решение на ОС от 18.04.2018 г.) УС води досие за всеки член на
ДРУЖЕСТВОТО и го актуализира редовно.
Чл.10. /1/. (изм. по решение на ОС от 24.06.2020 г.) С акта на приемането му за член
на ДРУЖЕСТВОТО и съобразно декларираното съгласие в заявлението по чл. 9, ал. 7,
всеки нов член на ДРУЖЕСТВОТО упълномощава ДРУЖЕСТВОТО и автоматично му
прехвърля за колективно управление всички свои имуществени права, попадащи в
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предмета на дейност на ДРУЖЕСТВОТО съобразно чл. 8, освен ако изрично не е
ограничил/изключил някои от тях. Членовете прехвърлят на ДРУЖЕСТВОТО за
колективно управление имуществените си права с договор по образец, утвърден от
УС.
/2/. (нова, по решение на ОС от 24.06.2020 г.) Прекратяването на
упълномощаването или оттеглянето за колективно управление на отделна категория
или вид право се извършва с писмено предизвестие, което ще има действие от
началото на следващата календарна година.
Чл.11. (изм. по решение на ОС от 22.10.2013 г., изм. по решение на ОС от 18.04.2018 г.)
Всеки член може доброволно да прекрати членството си в ДРУЖЕСТВОТО чрез
едностранно волеизявление въз основа на писмено уведомление до УС.
Прекратяването на членството ще има действие от началото на следващата
календарна година. Внесените до момента на напускането средства не подлежат на
връщане.
Чл. 12. /1/. Член на ДРУЖЕСТВОТО може да бъде изключен когато:
а/ грубо или системно нарушава Устава и не спазва решенията на органите на
ДРУЖЕСТВОТО;
б/ извършва действия, които накърняват доброто име на ДРУЖЕСТВОТО и
възпрепятстват постигането на неговите цели;
в/ злоупотребява със средства на ДРУЖЕСТВОТО;
/2/. Член на ДРУЖЕСТВОТО може да бъде изключен по предложение на
ръководните органи или на друг член на ДРУЖЕСТВОТО.
/3/. Предложението по предходната алинея трябва да бъде мотивирано,
направено в писмена форма и депозирано пред УС.
/4/. Предложеният за изключване член се уведомява за постъпилото
предложение. В срока до свикване на ОС той има право да депозира пред УС
писмено становище по предложението за неговото изключване от ДРУЖЕСТВОТО.
/5/. Предложението по алинея 2 и писменото становище по алинея 4 се
разглеждат на първото следващо заседание на ОС на ДРУЖЕСТВОТО.
/6/. Решението за изключване се взема от ОС с обикновено мнозинство от
присъстващите членове на ДРУЖЕСТВОТО. Предложеният за изключване член не
участва в гласуването.
/7/. Внесените до момента на изключването средства не подлежат на връщане.
Чл.13. /1/. Член на Дружеството се изключва от ОС на следните основания:
- При нарушение на българското и/или международното авторскоправно
законодателство по отношение на звукозаписи и/или съдържащите се в тях
изпълнения, записи на музикални аудио-визуални произведения или друга музикална
видеопродукция, установено по надлежния ред от компетентен орган. В този случай
членственото правоотношение се прекратява от момента на влизане в сила на
съответния съдебен или административен акт;
- При грубо нарушение на решенията на ОС и УС на ДРУЖЕСТВОТО, доказано по
безспорен начин. В този случай на провинилия се член на ДРУЖЕСТВОТО се налага
санкция в размер, определен от управителните органи, която се удържа по
административен ред от сумите, подлежащи на разпределение.
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/2/. Внесените до момента на прекратяването на членството средства не
подлежат на връщане.
/3/. Напуснал член може да бъде приет отново в ДРУЖЕСТВОТО след изтичане на
6 /шест/ месеца от неговото напускане. Приемането се извършва по общия ред,
предвиден в настоящия Устав.
/4/. Изключен член може да бъде приет отново в ДРУЖЕСТВОТО след изтичане на
12 /дванадесет/ месеца от неговото изключване. Приемането се извършва по общия
ред, предвиден в настоящия Устав.
/5/. Лице, чието членство е прекратено при условията на алинея 1 не може да
бъде отново прието за член.
Чл.14 Членството се прекратява и при следните случаи:
/а/ с настъпването на смъртта на член на ДРУЖЕСТВОТО - физическо лице, или
поставянето му под пълно запрещение, както и с прекратяването на юридическото
лице на организация - член на ДРУЖЕСТВОТО или обявяването му в несъстоятелност.
/б/ (изм. по решение на ОС от 23.10.2018 г.) при отпадане поради:
- системно невнасяне на годишни вноски за подновяване на членството в
ДРУЖЕСТВОТО, определени по размер от ОС, което се установява от финансовосчетоводните документи на ДРУЖЕСТВОТО;
- и системно неучастие на заседания на ОС, което се констатира от
протоколите от заседанията му.
Всеки случай на прекратяването на членство поради отпадане се разглежда
и гласува от ОС.
Чл. 15. Всеки член на ДРУЖЕСТВОТО има право:
а/ да участва в дейността и управлението на ДРУЖЕСТВОТО, и да ползва
резултатите от дейността на Дружеството, съгласно разпоредбите на този Устав;
б/ да избира и да бъде избиран в ръководните органи на ДРУЖЕСТВОТО
съгласно разпоредбите на закона и на този Устав;
в/ да иска отмяна на незаконни и противоречащи на Устава решения и
действия на ръководните органи на ДРУЖЕСТВОТО;
г/ да прави предложения, възражения и препоръки;
д/ при поискване, да получава от ръководните органи пълна информация
относно цялостната дейност на ДРУЖЕСТВОТО;
е/ да търси и получава защита и съдействие от страна на ДРУЖЕСТВОТО по
всички проблеми и спорни въпроси, възникнали във връзка със осъществяването на
неговата дейност;
ж/ да получи членско удостоверение;
з/ (нова, по решение на ОС от 24.06.2020 г.) да разрешава самостоятелно
използването с нетърговска цел на своите звукозаписи, правата върху които е
прехвърлил за управление на ДРУЖЕСТВОТО, като го уведомява писмено за това в
срок до 7 дни след като е дал разрешението;
и/(нова, по решение на ОС от 24.06.2020 г.) да оттегли от ДРУЖЕСТВОТО
колективното управление на избрани от него категории права, видове права, така,
както са посочени в чл. 8, ал. 1, т. а/ при условията на чл. 10 /2/ от Устава.
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Чл. 16.Всеки член на ДРУЖЕСТВОТО е длъжен:
а/ да спазва разпоредбите на Устава и да изпълнява решенията на органите на
ДРУЖЕСТВОТО;
б/ стриктно да съобразява своята дейност с изискванията на българското
авторскоправно законодателство, както и с международните актове в областта на
интелектуалната собственост, по които Република България е страна;
в/ да съдейства за постигането на целите на ДРУЖЕСТВОТО;
г/ да участва в цялостната дейност на ДРУЖЕСТВОТО;
д/ да пази и утвърждава доброто име на ДРУЖЕСТВОТО и да не извършва
дейности, които биха могли да възпрепятстват реализирането на основните цели и
задачи на ДРУЖЕСТВОТО;
е/ редовно да заплаща определените от ОС годишни вноски за подновяване на
членството в ДРУЖЕСТВОТО;
ж/(изм. по решение на ОС от 04.11.2015 г.) да взема участие в заседанията на ОС,
или на УС, ако е член на УС, на ДРУЖЕСТВОТО, или да изпраща писмено упълномощен
представител;
з/ своевременно да регистрира в ДРУЖЕСТВОТО всяка промяна в своя
репертоар/каталог;
и/ своевременно да уведомява ДРУЖЕСТВОТО за всички настъпили промени по
отношение на неговия субект (име/наименование, седалище и адрес на управление,
адрес за кореспонденция, представителство и др. п.), като в случай, че тези промени
подлежат на вписване, представи заверено копие от документа, удостоверяващ
вписването им.
ГЛАВА ТРЕТА
Органи на дружеството
Чл.17 /1/. (изм. по решение на ОС от 04.11.2015 г., изм. по решение на ОС от 18.04.2018 г.)
Органи на ДРУЖЕСТВОТО са Общото събрание/ОС, Управителния съвет/УС и
Надзорния съвет/НС.
/2/. Текущото оперативно управление на ДРУЖЕСТВОТО се осъществява от
Изпълнителния директор.
/3/. ДРУЖЕСТВОТО се представлява от Председателя на УС и Изпълнителния
директор, заедно или поотделно, съгласно дадените им пълномощия от закона, УС и
настоящия Устав.
Общо събрание
Чл. 18. Върховен орган на ДРУЖЕСТВОТО е Общото събрание/ОС.
Чл. 19. ОС се състои от всички членове на ДРУЖЕСТВОТО или техни законни
представители, като всеки член има право на един глас.
Чл. 20. /1/. Заседанията на ОС са редовни и извънредни.
/2/. ОС се свиква най-малко веднъж годишно на редовна сесия от УС, в
населеното място където е седалището на ДРУЖЕСТВОТО.
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/3/. (изм. по решение на ОС от 04.11.2015 г., изм. по решение на ОС от 18.04.2018 г.)
Извънредни заседания на ОС се свикват при необходимост от УС по искане на УС или
неговия Председател, НС или на 1/3 /една трета/ от членовете на ДРУЖЕСТВОТО. Ако
след представяне на искането УС в двуседмичен срок не отправи писмена покана за
свикване на ОС, то се свиква от съда по седалището на ДРУЖЕСТВОТО по писмено
искане на съответните заинтересувани лице/лица, изброени в предходното
изречение.
Чл. 21. /1/. Общото събрание:
а/ приема, изменя и допълва Устава и приема други вътрешни актове;
б/ решава въпросите по преобразуването и прекратяването на ДРУЖЕСТВОТО;
в/(изм. по решение на ОС от 04.11.2015 г., изм. по решение на ОС от 18.04.2018 г.)
определя броя, избира и освобождава членовете на УС и НС;
г/(изм. по решение на ОС от 04.11.2015 г., изм. по решение на ОС от 18.04.2018 г.)
разглежда, обсъжда и одобрява годишните и периодичните отчети на УС и доклада
на НС, и определя размера и начина на внасяне на имуществените вноски.
д/ приема годишния бюджет по пера;
е/(изм. по решение на ОС от 04.11.2015 г. изм. по решение на ОС от 23.10.2018 г.)
приема и изключва членове в случаите по чл. 9, ал. 11 и прекратява членство поради
отпадане в хипотезите на чл. 14, б. „б";
ж/ (изм. по решение на ОС от 18.04.2018 г.) утвърждава, изменя и допълва
правилата за разпределение на възнагражденията между правоимащите,
предложени от УС, в това число общия размер на допустимите по бюджета за
съответната календарна година отчисления, извън разходите за дейността на
ДРУЖЕСТВОТО, за създадените от ДРУЖЕСТВОТО фондове по чл. 7, ал. 13 от Устава;
з/ одобрява основните насоки на дейността на ДРУЖЕСТВОТО и приема
годишната програма за работата;.
и/ (изм. по решение на ОС от 18.04.2018 г.) взема решения относно:
i. (нова, по решение на ОС от 18.04.2018 г.) правилата за използване на сумите,
които не могат да бъдат разпределени;
ii. (нова, по решение на ОС от 18.04.2018 г.) общата инвестиционна политика на
ДРУЖЕСТВОТО по отношение приходите от колективното управление на права и от
инвестираните приходи от колективното управление на права;
iii. (нова, по решение на ОС от 18.04.2018 г.) общата политика на ДРУЖЕСТВОТО
относно удръжките от приходите от колективното управление на права и от всеки
приход от инвестирането на тези приходи;
iv. (нова, по решение на ОС от 18.04.2018 г.) използването на сумите, които не могат
да бъдат разпределени;
v. (нова, по решение на ОС от 18.04.2018 г.) политиката за управление на риска;
vi. (нова, по решение на ОС от 18.04.2018 г.) одобряването на всяко придобиване,
продажба или ипотекиране на недвижимо имущество на ДРУЖЕСТВОТО;
vii. (нова, по решение на ОС от 18.04.2018 г.) одобряването на всякакви сливания,
сдружавания, създаването на дъщерни дружества, както и на придобиването на
предприятия, акции или права в други предприятия;
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viii. (нова, по решение на ОС от 18.04.2018 г.) одобряването на предложения за
вземането на заеми, предоставянето на заеми и предоставянето на обезпечения по
заеми, свързани с дейността на ДРУЖЕСТВОТО;
к/ отменя решения на другите органи на ДРУЖЕСТВОТО, които противоречат на
закона, устава, или други вътрешни актове, регламентиращи дейността му;
л/ (изм. по решение на ОС от 24.04.2013 г.) определя организациите - бенефициенти
на фондовете на сдружението по чл. 7, ал. 13 от Устава;
м/(нова, по решение на ОС от 04.11.2015 г., отм. по решение на ОС от 18.04.2018 г.) отм.
н/(нова, по решение на ОС от 18.04.2018 г.)
одобрява размера на
възнагражденията и другите придобивки, които членовете на УС и НС получават от
ДРУЖЕСТВОТО;
о/(нова, по решение на ОС от 18.04.2018 г.) назначава и освобождава регистриран
одитор;
п/ (нова, по решение на ОС от 18.04.2018 г.) одобрява годишния отчетен доклад;
р/ (нова, по решение на ОС от 18.04.2018 г.) определя критериите, условията и
редът за предоставянето на социални, културни или образователни услуги;
с/ (нова, по решение на ОС от 18.04.2018 г.) взема решение за прекратяване на
ДРУЖЕСТВОТО.
/2/. (изм. по решение на ОС от 24.04.2013 г., изм. по решение на ОС от 18.04.2018 г.)
Правомощията на ОС по ал.1 т. а/, б/, в/, г/, д/, к/, л/, и с/ не могат да се прехвърлят на
други органи на ДРУЖЕСТВОТО;
/3/. (нова, по решение на ОС от 18.04.2018 г.) ОС може да делегира правомощията
по ал. 1, т. и/, подточки v, vi, vii и viii на НС.
/4/. (нова, по решение на ОС от 18.04.2018 г.) ОС може да делегира правомощията
по ал. 1, т. о/ на УС.
Чл. 22. (изм. по решение на ОС от 22.10.2013 г.) ОС се свиква от УС с писмена покана,
публикувана на Интернет страницата на ДРУЖЕСТВОТО най-малко един месец преди
насрочената дата за заседание на ОС. В поканата се посочва дневният ред, датата,
часът и мястото за провеждане на заседанието на ОС, както и по чия инициатива то
се свиква.
Чл. 23. /1/. ОС се счита за законно свикано и проведено, ако присъстват наймалко половината от всички членове на ДРУЖЕСТВОТО.
/2/. При липса на кворум, заседанието се отлага за един час по-късно на същото
място и при същия дневен ред и се счита за законно проведено, независимо от броя
на присъстващите членове на ДРУЖЕСТВОТО.
Чл. 24. /1/. Всеки член има право на един глас.
/2/. Гласуването е явно, освен при избора на ръководни органи, когато е тайно.
Тайно гласуване при решаване на други въпроси може да бъде допуснато с
единодушно решение на всички присъстващи членове.
/3/. Решенията на ОС, касаещи изменение и допълване на Устава,
преобразуването и прекратяването на ДРУЖЕСТВОТО се взимат с квалифицирано
мнозинство от 2/3 /две трети/ от присъстващите членове.
/4/. Решенията по всички останали въпроси се вземат с обикновено мнозинство
от присъстващите.
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/5/. ОС не може да взема решения по въпроси, които не са предвидени в
предварително разгласения чрез поканата за свикването му дневен ред.
/6/. (изм. по решение на ОС от 18.04.2018 г.) Разпоредбата на предходната алинея
не се прилага, когато въпросите касаят отстраняването на членове на УС или НС и
избора на нови членове на тяхно място.
/7/. (изм. по решение на ОС от 18.04.2018 г.) Всеки член на ДРУЖЕСТВОТО може да
се представлява в ОС от пълномощник въз основа на решение на управителните му
органи и с изрично писмено пълномощно, важащо за съответното заседание на ОС и
определящо обема на представителната му власт, предоставено не по-късно от
началото на съответното заседание на ОС, при условие, че това не води до конфликт
на интереси. Конфликт на интереси е налице винаги, когато упълномощителят и
упълномощеният принадлежат към различни категории и групи носители на права.
Не могат да бъдат пълномощници на членове на ОС на ДРУЖЕСТВОТО и лица, които
са свързани лица по смисъла на Търговския закон със субекти, представляващи
ползватели по смисъла на ЗАПСП, както и лица, които са свързани по друг начин с
такива ползватели, в т. ч. лица, които участват по какъвто и да било начин в
организации, обединяващи ползватели, или са договорни представители,
консултанти, външни сътрудници на такива ползватели или техни организации. Един
пълномощник не може да представлява повече от двама члена на ОС.
Преупълномощаване не се допуска.
/8/ За всяко заседание на ОС се съставят протоколи, подписани от от
Председателстващия заседанието и от лицето, изготвило протокола (секретар),
които отговарят за верността на съдържанието му. Към протоколите се съставят и
извлечения от решенията, подписани от Председателя на заседанието и секретаря.
Протоколът с прикрепени към него писмени материали по свикването и
провеждането на ОС се завеждат в нарочна книга.
Управителен съвет
Чл. 25. Висш изпълнителен орган на ДРУЖЕСТВОТО е УС.
Чл. 26. /1/. (изм. по решение на ОС от 18.04.2018 г.) УС на ДРУЖЕСТВОТО се състои от
9 /девет/ души – законни представители или изрично упълномощени представители
на членуващите юридически лица, или еднолични търговци, или физически лица,
избрани от ОС за срок от три години.
/2/. За членове на УС не могат да бъдат избирани:
- лица, които са собственици, съдружници, или участват в управлението на
юридически лица, представляващи ползватели по смисъла на ЗАПСП, както и лица,
които са договорни представители или правни консултанти на такива ползватели;
- (изм. по решение на ОС от 04.11.2015 г., изм. по решение на ОС от 18.04.2018 г.) лица,
които не са били членове на ДРУЖЕСТВОТО поне една година преди датата на избора
за членове на УС. Тази разпоредба не се прилага при смяна на юридическото лице,
което представлява вече регистриран репертоар;
- лица, които не са присъствали на изборното заседание на ОС, освен ако
предварително писмено са уведомили ОС, че са съгласни да бъдат номинирани и
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избирани за член на УС и писмено са упълномощили друго лице да ги представлява
на заседанието;
- (нова, по решение на ОС от 23.10.2018 г.) лица, които не са артисти-изпълнители,
а са придобили изпълнителски права на основание договор с артист-изпълнители по
см. на чл. 9, ал. 3.
/3/. Членовете на УС не могат да се намират помежду си в отношения на брак
или родство до трета степен по права и съребрена линия.
/4/. Членовете на УС се избират след явна мотивирана номинация, направена от
друг член на ОС на ДРУЖЕСТВОТО, като самият избор на номинираните кандидати се
осъществява чрез тайно гласуване.
/5/. (нова, по решение на ОС от 18.04.2018 г.) Всяко лице, което е предложено за
член на УС, преди провеждането на избора представя пред ОС декларация за липса
на пречки, поради които то не може да бъде избрано съгласно ал. 2 и 3, както и за
обстоятелствата по чл. 30а, т. 1 и т. 4.
Чл. 26а /1/. С цел подсигуряване на баланс на интересите в управителните
органи на ДРУЖЕСТВОТО, членовете на УС се избират от и се разпределят в квоти,
както следва:
/а/ Квота продуцентски интерес – за член на УС в квотата на продуцентския
интерес може да бъде избрано лице, което е носител само на продуцентски права
или е продуцирало звукозаписи в обем, надвишаващ обема на всички звукозаписи, в
които са инкорпорирани негови изпълнения като артист-изпълнител. При определяне
качеството на даден член с оглед изпълнение на критериите за участие в квотата на
продуцентския интерес се взема предвид регистрирания в ДРУЖЕСТВОТО
репертоар, включително служебно регистрирания репертоар по смисъла на
Правилника за разпределение на ДРУЖЕСТВОТО. От квотата на продуцентския
интерес в УС на ДРУЖЕСТВОТО се избират общо 4 /четирима/ членове, от които:
- 3 /трима/ членове на ДРУЖЕСТВОТО с най-голям дял в разпределението
участват по право в УС (категория продуценти по обем). В последния случай под
разпределение ще се има предвид разпределението, изготвено от ДРУЖЕСТВОТО за
последната година към датата на избор на нов Управителен съвет, за която е
извършено разпределение. Носител на правото на номинация в тази категория
получава представителят на юридическото лице или едноличния търговец, на чието
име е регистриран репертоара в ДРУЖЕСТВОТО към датата на провеждане на
изборното заседание на ОС. Тази разпоредба влиза в сила и се прилага от датата
на приемането й от ОС.
- 1 /един/ се избира от всички членове на ДРУЖЕСТВОТО, попадащи в квотата
продуцентски интерес съгласно критерия, посочен в б.„а” (категория продуценти по
избор).
б/ (изм. по решение на ОС от 23.10.2018 г.) Квота изпълнителски интерес – за член
на УС в квотата на изпълнителския интерес може да бъде избрано лице, което е
носител само на изпълнителски права и за което не важи ограничението по чл. 26, ал.
2, четвърто тире или лице, което е продуцирало звукозаписи в обем, по-малък от
обема на звукозаписите, в които са инкорпорирани негови изпълнения като артистизпълнител. При определяне на качеството на даден член с оглед изпълнение на
критериите за участие в квотата на изпълнителския интерес се взема предвид

13

УСТАВ Профон

регистрирания в ДРУЖЕСТВОТО репертоар, включително служебно регистрирания
репертоар по смисъла на Правилника за разпределение на ДРУЖЕСТВОТО. От
квотата на изпълнителския интерес в УС на ДРУЖЕСТВОТО се избират общо 4 /четири/
членове.
/в/ Квота балансиран интерес – за член на УС в квотата балансирания интерес
може да бъде избирано лице, което е носител както на изпълнителски права, така и
на продуцентски права върху собствени и чужди звукозаписи, при което обемът на
продуцираните собствени звукозаписи (в които са инкорпорирани негови изпълнения
като артист-изпълнител) е приблизително равен на обема продуцирани чужди
звукозаписи (в които са инкорпорирани изпълнения на други артисти-изпълнители).
При определяне на качеството на даден член с оглед изпълнение на критериите за
участие в квотата на балансирания интерес се взема предвид регистрирания в
ДРУЖЕСТВОТО репертоар, включително служебно регистрирания репертоар по
смисъла на Правилника за разпределение на ДРУЖЕСТВОТО. От квотата на
балансирания интерес в УС на ДРУЖЕСТВОТО се избира 1 /един/ член.
/2/. В случай, че член на ДРУЖЕСТВОТО, който изпълнява критериите за участие в
квотата на продуцентския интерес, притежава и над 100 (сто) записа, регистрирани,
включително служебно регистрирани по смисъла на Правилника за разпределие на
ДРУЖЕСТВОТО, в качеството му на артист-изпълнител, то този член има право да се
самоопредели предварително в коя квота да бъде номиниран и избиран.
/3/. Към датата на съответното отчетно-изборно заседание на ОС,
Изпълнителният директор на ДРУЖЕСТВОТО се задължава да предостави на всички
членове на ОС:
- подробна справка, съдържаща имената на първите четирима членове на
ДРУЖЕСТВОТО с най-голям дял в разпределението, така както е посочено по-горе;
- поименен списък на членовете на ДРУЖЕСТВОТО, отговарящи на критериите за
попълване на квотата на продуцентския интерес съгласно ал.1, б .”а” по-горе и на
тези от тях с регистрирани над 100 (сто) записа в качеството им на артистиизпълнители, съгласно ал. 2 по-горе;
- поименен списък на членовете на ДРУЖЕСТВОТО, отговарящи на критериите за
попълване на квотата на изпълнителския интерес съгласно ал.1, б .”б” по-горе;
- поименен списък на членовете на ДРУЖЕСТВОТО, отговарящи на критериите за
попълване на квотата балансиран интерес съгласно ал. 1, б. „в” по-горе.
/4/. В случай, че при определяне качеството на даден член, с оглед изпълнение
на критериите за участие в квотите на продуцентския интерес и на изпълнителския
интерес се установи, че съобразно регистрирания в ДРУЖЕСТВОТО репертоар,
включително служебно регистрирания репертоар по смисъла на Правилника за
разпределение на ДРУЖЕСТВОТО, даден член има равен брой регистрации в двете
качества, този член може да участва в номинирането и избора на членове на УС в
квотата балансиран интерес.
/5/. Лицата, отговарящи на критериите за попълване на квотата продуцентски
интерес, които не са избрани за редовни или резервни членове на УС в категорията
„продуценти по обем” могат да бъдат номинирани и избирани в категорията
„продуценти по избор”.
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/6/. (изм. по решение на ОС от 04.11.2015 г.) В състава на УС не може да бъде избиран
член в случай, че повече от 20% от неговия репертоар представлява съвместен
репертоар с друг член на УС.
/7/. При наличие на свързани лица по смисъла на §1 от ДР на ТЗ, които са избрани
в една от горепосочените квоти (квота продуцентски интерес – категории по обем
или по избор, квота изпълнителски интерес, квота балансиран интерес), лицето с помалко гласове измежду свързаните лица се замества от следващото избрано лице в
съответната квота.
/8/. При наличие на повече от един носител на продуцентски права – член на
ДРУЖЕСТВОТО с права върху определен каталог, регистриран в репертоара на
ДРУЖЕСТВОТО, право на участие в УС получава този от съпритежателите на права
върху съответния каталог, който е предварително посочен от съпритежателите в
нарочна декларация, депозирана пред ОС на ДРУЖЕСТВОТО. В случай, че
съпритежателите не са депозирали декларация по предходното изречение, право на
участие в УС получава този съпритежател, който получи повече гласове на ОС.
/9/. С оглед осигуряване безпрепятствената работа на УС, ОС гласува избора
на 6 /шест/ резервни членове
/а/ – двама в квотата продуцентски интерес (категории продуценти по обем и
по избор), от които един резервен член по право от категорията продуценти по обем
(четвъртият по ред член на ДРУЖЕСТВОТО с най-голям дял в разпределението по см.
на ал. 1, б. „а”, първо тире) и един от категорията продуценти по избор.
/б/ двама в квотата изпълнителски интерес.
/в/ двама в квотата балансиран интерес.
/10/. За резервен член на УС по предходната алинея се избира лицето, събрало
най-много гласове измежду номинираните, но не приети в съответната квота
редовни членове на УС. В случай, че броят на номинираните лица съответства на
броя на избраните в съответната квота лица, за избора на резервен член се прилага
процедурата за избор на редовен член. Резервен член на УС става редовен член след
настъпване на обстоятелствата, водещи до предсрочно прекратяване на мандата
на редовен член от съответната квота на УС. Резервният член встъпва като редовен
член на УС за остатъка от мандата на съответния УС.
Чл. 26б /1/. УС избира измежду членовете си Председател на УС.
/2/. В УС може да участва само по един представител на член-юридическо лице.
/3/. Мандатът на член на УС се прекратява предсрочно от УС и същият се заменя
с избран от ОС резервен член на УС при следните случаи:
а/ по негово желание, заявено писмено пред УС, ако важни причини налагат
това;
б/ при трайна фактическа невъзможност да упражнява задълженията си или при
поставянето му под запрещение;
в/ при прекратяване на членственото правоотношение с ДРУЖЕСТВОТО на
физическото лице или на юридическото лице, чийто представител е той;
г/ при действие в разрез със задълженията му, предвидени в настоящия Устав.
д/ при отсъствие на повече от 50% от заседанията на УС за съответния период
от 6 месеца, считано от датата на встъпване като член на УС.
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/4/. (нова, по решение на ОС от 26.04.2017 г.) При прехвърляне или отчуждаване на
правата върху регистриран репертоар от член на УС от квотата „продуцент по обем“
на друго лице, мандатът на члена на УС се прекратява предсрочно от УС и същият се
заменя в УС с лицето, придобило правата върху репертоара, ако това лице е член на
ДРУЖЕСТВОТО. В противен случай досегашният член се заменя със следващия член с
най-голям дял в разпределението.
/5/. (нова, по решение на ОС от 18.04.2018 г.) Член на УС, който е юридическо лице,
е длъжен да отзове своя представител в УС при наличие на някоя от хипотезите по ал.
3, т. а/, б/, г/ и д/, както и при прекратяване на договорните отношения между
юридическото лице и представителя. В тези случаи мандатът на члена на УС се
прекратява по реда на ал. 3, ако същият в 1-месечен срок от отзоваването не излъчи
нов представител в УС.
Чл. 27. /1/Управителният съвет:
а/ представлява ДРУЖЕСТВОТО, както и определя обема на представителната
власт на отделни негови членове;
б/ организира изпълнението на решенията на ОС и задачите на ДРУЖЕСТВОТО
и
в/ определя реда и организира извършването на цялостната дейност на
ДРУЖЕСТВОТО, съгласно действащото законодателство и настоящия Устав;
г/ подготвя и свиква на заседание ОС по законния ред и съгласно Устава, като
посочва датата, часа, мястото и дневния ред на заседанието;
д/ подготвя и внася в ОС проект за бюджет, както и разпределя и упражнява
утвърдения от ОС бюджет;
е/ поддържа връзка с държавните органи и неправителствените организации;
ж/ избира Изпълнителния директор, определя обема на представителната му
власт и размера на неговото възнаграждение.
з/(изм. по решение на ОС от 04.11.2015 г.) подготвя и внася в ОС отчет за дейността
на ДРУЖЕСТВОТО в двуседмичен срок преди заседанието на ОС;
и/ разпорежда се с имуществото на ДРУЖЕСТВОТО при спазване изискванията
на закона, Устава и Правилата за разпределение на възнагражденията между
правоимащите;
к/ определя адреса на ДРУЖЕСТВОТО;
л/ взема решения по всички други въпроси, които по закон или съгласно Устава
не спадат в правата на друг орган;
м/ (изм. по решение на ОС от 18.04.2018 г.) изпълнява задълженията, предвидени в
закон или в Устава;
н/ взема решения за участие в други организации;
о/ заменя редовен член на УС, чийто мандат е прекратен предсрочно с
резервен член на УС, избран от ОС на ДРУЖЕСТВОТО;
п/ приема изменения в Общите условия за разрешаване използването на
звукозаписи и записи на музикални аудиовизуални произведения на ДРУЖЕСТВОТО;
р/ утвърждава тарифите на ДРУЖЕСТВОТО и техните изменения;
с/ (отм. по решение на ОС от 24.04.2013 г., нова, по решение на ОС от 18.04.2018 г.)
подготвя и внася в ОС правилата за разпределение на приходите от управлението
на правата на ДРУЖЕСТВОТО и техните изменения;
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т/ (нова, по решение на ОС от 04.11.2015 г.) приема и изключва членове;
у/ (нова, по решение на ОС от 18.04.2018 г.) взема решение за сключване на
споразумение за представителство по реда на чл. 94в, ал. 2 от ЗАПСП с друга
организация за колективно управление на права или независимо дружество за
управление на права;
/2/. (отм. по решение на ОС от 22.10.2013 г.) отм.
/3/. УС взема всички решения, свързани с избора и освобождаването на лица,
които да предоставят външни услуги по мониторинг и анализ на използването на
защитено съдържание, юридически консултантски услуги, PR услуги и/или други
спомагателни услуги, свързани с основния предмет на дейност на ДРУЖЕСТВОТО. УС
е длъжен да не разходва, общо за всички така изброени външни услуги или дейности,
повече от 50 (петдесет) % от предвидените по бюджет разходи за дейността на
ДРУЖЕСТВОТО.
/4/. (нова, по решение на ОС от 18.04.2018 г.) Член на УС няма право на глас при
вземането на решения, свързани с негов действителен или възможен конфликт на
интереси, но може да участва в обсъждането им. УС може да вземе решение
въпросният член да не участва в гласуването, дори и ако той не се откаже от правото
си на глас.
Чл. 28. /1/. (изм. по решение на ОС от 18.04.2018 г.) УС се свиква на периодически
заседания най-малко дванадесет пъти годишно от Председателя си.
/2/. (изм. по решение на ОС от 04.11.2015 г.) УС може да бъде свикан на извънредно
заседание при мотивирано искане на НС или на 1/3 /една трета/ от членовете му. В
едноседмичен срок от постъпване на искането Председателят е длъжен да свика
заседание на УС. В противен случай, то може да се свика от всеки от членовете на
УС. При отсъствие на Председателя на УС той упълномощава писмено лицето, което
да го замества и за какъв период от време.
/3/. Председателят уведомява останалите членове на УС най-малко 5 /пет/ дни
преди заседанието, като посочва датата, часа, мястото и дневния ред на
заседанието.
/4/. Заседанията на УС са законни, ако присъстват повече от половината от
неговите членове. За присъствуващо се счита лицето, с което има двустранна
телефонна или друга връзка, гарантираща самоличността му и позволяваща
участието му в обсъжданията и вземането на решения по време на цялото заседание
на УС. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от
председателстващия заседанието.
/5/. (нова, по решение на ОС от 24.04.2013 г.) Отсъстващ член на УС може да се
представлява в заседание на съвета от друг член на УС на базата на изрично
писмено пълномощно. Член на УС може да представлява не повече от 1 (един)
отсъстващ член на съвета. Гласуването на отсъстващия член се удостоверява в
протокола от представлявалия го пълномощник.
/6/. УС може да взема решения и неприсъствено (без да се провежда
заседание), ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и
възражения за това от всички членове на УС.
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/7/. (изм. по решение на ОС от 04.11.2015 г., изм. по решение на ОС от 18.04.2018 г.)
Членовете на НС и Изпълнителният директор участват в заседанията на УС и вземат
отношение по разглежданите въпроси със съвещателен глас.
/8/. (изм. по решение на ОС от 18.04.2018 г.) Решенията на УС се вземат с
обикновено мнозинство от присъстващите, а решенията по чл.27 б. в/, и/ и у/ се вземат
с мнозинство от всички членове;
/9/. Протоколите от заседанията на УС се подписват от всички присъствали на
заседанието членове. При изпълнение на изискването по предходното изречение
относно протоколите от заседанията на УС се прилагат съответно и разпоредбите
на чл.24, ал.8.
Чл. 29. (ал. 1, отм. по решение на ОС от 23.10.2018 г.) Председателят организира
дейността на УС, ръководи и контролира текущата дейност на ДРУЖЕСТВОТО
съгласно одобрените от ОС основни насоки и приетите от него решения, взема
решения извън изричната компетентност на ОС и УС, и представлява ДРУЖЕСТВОТО
съгласно даденото му пълномощно от УС.
Чл. 30. /1/. Мандатът на Председателя на УС се прекратява от УС:
а/ по негово желание, заявено писмено пред УС;
б/ (изм. по решение на ОС от 04.11.2015 г.) когато действа в разрез със
задълженията си и с това възпрепятства постигането на целите и задачите на
ДРУЖЕСТВОТО, както и когато нарушава Устава и решенията на ОС;
в/ при трайна фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си и при
поставянето му под запрещение.
/2/. В горепосочените случаи се свиква извънредно заседание на УС при
условията на чл.28, ал.2, на което членовете на УС избират нов Председател и
предприемат действия по неговото вписване в съда по седалището на
ДРУЖЕСТВОТО.
Чл. 30а. (нов, по решение на ОС от 04.11.2015 г.) С цел избягване на конфликт на
интереси всеки член на УС е длъжен да представя ежегодно пред отчетното ОС
индивидуална декларация, която трябва да съдържа информация относно:
1. всякакви интереси, свързани с ДРУЖЕСТВОТО;
2. всякакви възнаграждения и облаги в пари или в натура, получавани през
предходната календарна година от ДРУЖЕСТВОТО, включително от пенсионни,
социални, културни и др. фондове на ДРУЖЕСТВОТО;
3. всякакви суми, получени през предходната календарна година от
ДРУЖЕСТВОТО в качеството му на носител на права;
4. всеки действителен или възможен конфликт между личните интереси на
декларатора и тези на ДРУЖЕСТВОТО или конфликт между всякакви други задължения
към ДРУЖЕСТВОТО и задължения към други физически или юридически лица.

Надзорен съвет
(заглавие изм. по решение на ОС от 04.11.2015 г., изм. по решение на ОС от 18.04.2018 г.)
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Чл. 31. /1/. (изм. по решение на ОС от 04.11.2015 г., изм. по решение на ОС от 18.04.2018
г.) НС е надзорен орган на ДРУЖЕСТВОТО, състои се от трима членове и се избира от
ОС.
/2/. (изм. по решение на ОС от 04.11.2015 г., изм. по решение на ОС от 18.04.2018 г.)
Членове на НС не могат да бъдат членове на УС.
/3/. (изм. по решение на ОС от 04.11.2015 г., изм. по решение на ОС от 18.04.2018 г.) При
избора на НС важат ограниченията и разпоредбите, валидни за избора на членове
на УС съгласно чл. 26, ал. 2, 3, 4 и 5 и чл. 26а, ал. 6, 7 и 8.
/4/. (изм. по решение на ОС от 04.11.2015 г., изм. по решение на ОС от 18.04.2018 г.). НС
се избира за срок от три години, съвпадащи с мандата на УС и изпълнява своите
функции до конституирането на новите надзорни органи на ДРУЖЕСТВОТО след
изтичане на мандата му.
/5/. (изм. по решение на ОС от 04.11.2015 г., изм. по решение на ОС от 18.04.2018 г.) След
нов избор членовете на НС на първото си заседание избират Председател на НС.
/6/. (изм. по решение на ОС от 04.11.2015 г., изм. по решение на ОС от 26.04.2017 г., изм.
по решение на ОС от 18.04.2018 г.) НС се свиква на заседание от своя Председател наймалко два пъти годишно, като Председателят уведомява останалите членове на НС
най-малко 5 /пет/ дни преди заседанието, като посочва датата, часа, мястото и
дневния ред на заседанието.
/7/. (нова, по решение на ОС от 04.11.2015 г., изм. по решение на ОС от 18.04.2018 г.) НС
може да взема решения само когато членовете присъстват в пълен състав, като
решенията се вземат с мнозинство от всички членове. За присъстващо се счита лице,
с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща самоличността
му и позволяваща участието му в обсъжданията и вземането на решения по време
на цялото заседание на НС. Гласуването на този член се удостоверява в протокола
от председателстващия заседанието.
/8/. (нова, по решение на ОС от 04.11.2015 г., изм. по решение на ОС от 18.04.2018 г.) НС
може да взема решения и неприсъствено (без да се провежда заседание), ако
протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това
от всички членове на НС.
/9/. (нова, по решение на ОС от 04.11.2015 г., изм. по решение на ОС от 18.04.2018 г.)
Членовете на НС подават годишна декларация пред ОС по реда на чл. 30а.
Чл. 32. /1/. (изм. по решение на ОС от 04.11.2015 г., изм. по решение на ОС от 18.04.2018
г.) Надзорният съвет наблюдава дейността и изпълнението на задълженията на УС и
Изпълнителния директор, следи за изпълнението на настоящия Устав,
правомерността и решенията на ОС и УС, има достъп до всички финансови документи
и проверява финансовото състояние на ДРУЖЕСТВОТО, грижи се за опазване и
целесъобразно разходване на средствата му и упражнява контрол върху
цялостната дейност на ДРУЖЕСТВОТО.
/2/. (нова, по решение на ОС от 18.04.2018 г.) Надзорният съвет упражнява
правомощията по чл. 21, ал. 1, точка и/, подточки v, vi, vii и viii, ако му бъдат делегирани
от ОС съгласно чл. 21, ал. 3.
Чл. 33. /1/. (изм. по решение на ОС от 04.11.2015 г., изм. по решение на ОС от 18.04.2018
г.) НС уведомява писмено членовете на ДРУЖЕСТВОТО най-късно в едноседмичен
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срок от постъпване на искането на член на ОС за извършване на контролни действия
и за решението си по отношение на направеното искане.
/2/. (нова, по решение на ОС от 04.11.2015 г., изм. по решение на ОС от 18.04.2018 г.) НС
подготвя и внася в ОС отчет за дейността си през изминалата година, който
разпространява предварително, в срок до две седмици преди отчетното заседание
на ОС.
Изпълнителен директор
Чл. 34. Изпълнителният директор на ДРУЖЕСТВОТО се избира от УС.
Чл. 35. /1/. Председателят на УС сключва договор с Изпълнителния директор, въз
основа на решението на УС по предходния член и определя обема на
представителната власт на изпълнителния директор в съответствие със своите
представителни правомощия, делегирани му от УС.
/2/. Изпълнителният директор на ДРУЖЕСТВОТО има следните правомощия:
а/ Ръководи, организира, координира и контролира цялостната оперативна
текуща дейност на ДРУЖЕСТВОТО;
б/ Представлява ДРУЖЕСТВОТО в страната и чужбина съгласно делегираните му
правомощия;
в/ Участва в преговори и изготвя съпътствуващата ги документация;
г/ (изм. по решение на ОС от 04.11.2015 г.) Сключва договори в предмета на дейност
на ДРУЖЕСТВОТО с решение на УС, и договори за кредит, в размер утвърден с
решение на ОС;
д/ (изм. по решение на ОС от 04.11.2015 г.) Осъществява контакти със сродни
организации в страната и чужбина, за което дава отчет на следващото отчетно ОС;
е/ Сключва, изменя и прекратява трудовите договори със служителите на
ДРУЖЕСТВОТО по предварително утвърдено от УС щатно разписание; стимулира,
налага дисциплинарни наказания и командирова служителите при спазване на
нормативната уредба;
ж/ Участва в работни срещи, подготвя и внася за утвърждаване от УС на
становища от името на ДРУЖЕСТВОТО за промени в нормативната уредба на
интелектуалната собственост;
з/ Разкрива, оперира и закрива банкови сметки в лева и валута;
и/ Упълномощава трети лица да представляват ДРУЖЕСТВОТО когато е
необходимо в случай на съдебни процедури или пред други лица, или институции;
к/ Утвърждава инструкции за организиране на вътрешния ред и начина на
водене на документооборота, счетоводната документация, кореспонденцията и др.
л/ Съдейства на УС при изготвянето на годишния бюджет и плана за
стратегическото развитие на дейността на ДРУЖЕСТВОТО, и взема дейно участие в
разработването на икономически обосновки, програми, анализи, концепции,
правила за разпределение и др. документи;
м/ Участвува в публични дискусии на тема “интелектуална собственост” и
съдействува за изграждането на медиен имидж на ДРУЖЕСТВОТО и за
популяризиране на дейността му.
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н/(нова, по решение на ОС от 04.11.2015 г.) Съдейства на НС при констатиране на
факти и обстоятелства, свързани с финансите, решенията и дейността на
ДРУЖЕСТВОТО и управителните му органи.
Изтичане на мандата
Чл. 36. (изм. по решение на ОС от 04.11.2015 г.) При изтичане на мандата на УС и НС
на ДРУЖЕСТВОТО, същите изпълняват функциите си до избирането на нови такива от
ОС.
ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
Средства на ДРУЖЕСТВОТО
Чл. 37. Имуществото на ДРУЖЕСТВОТО се състои от право на собственост, други
вещни права, вземания, права върху обекти на интелектуална собственост,
търговски марки и други права и задължения, както и събраните възнаграждения,
включително тези по чл.26 от ЗАПСП и лихвите върху тях.
Чл. 38. /1/. ДРУЖЕСТВОТО се финансира от членски внос, спонсорство, дарения,
доброволни пожертвования от страна на своите членове, отчисления от събраните
възнаграждения за административна издръжка в размер, определен от ОС,
постъпления от допълнителна стопанска дейност, свързана с предмета на дейност,
предназначени за постигане на определените цели, и финансова помощ от страна
на други сдружения със сходни цели от страната и чужбина.
/2/. При преследване на целите си ДРУЖЕСТВОТО може да сключва всякакви
възмездни или безвъзмездни договори, за които законът не съдържа ограничения или
забрани.
/3/. Източниците на финансиране няма да противоречат на статута на
ДРУЖЕСТВОТО, като Сдружение с нестопанска цел.
Чл. 39. Разходите на ДРУЖЕСТВОТО се извършват съобразно годишен бюджет,
изготвен от УС и приет от ОС.
ГЛАВА ПЕТА
Прекратяване
Чл. 40. ДРУЖЕСТВОТО се учредява без срок или предварително условие.
Чл. 41. ДРУЖЕСТВОТО се прекратява
/1/ по решение на ОС.
/2/ ДРУЖЕСТВОТО може да бъде прекратено и с решение на окръжния съд по
седалището, по иск на прокурора, или всеки заинтересуван в предвидените от
закона случаи.
Чл. 42. При прекратяване на Дружеството по решение на ОС, разпределението
на имуществото, останало след удовлетворяване на кредиторите се определя по
решение на членовете към датата на прекратяване на ДРУЖЕСТВОТО.
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Чл. 43. Отм.
ГЛАВА ШЕСТА
Информация
(нова, по решение на ОС от 04.11.2015 г.)
Чл. 44. /1/. (нов, по решение на ОС от 04.11.2015 г., изм. по решение на ОС от 18.04.2018
г.) Всички заседания на органите на ДРУЖЕСТВОТО (Общо събрание, Управителен
съвет, Надзорен съвет) се протоколират. За верността на съдържанието на
протоколите отговарят съответните председатели, което те удостоверяват с
подписите си.
/2/. (изм. по решение на ОС от 18.04.2018 г.) Извадки от протоколите на ОС, УС и НС
се публикуват на интернет страницата на ДРУЖЕСТВОТО в 3-дневен срок от
заседанието на съответния орган.
/3/. (изм. по решение на ОС от 18.04.2018 г.) Решения на УС и НС в извадките от
протоколите, както и темите, по които са взети тези решения могат да бъдат
конфиденциални, което изрично се отбелязва в извадките.
Чл. 44а. /1/. (нова, по решение на ОС от 18.04.2018 г.) Най-малко веднъж годишно
ДРУЖЕСТВОТО изготвя и предоставя на носителите на права, на които са начислени
приходи от колективно управление или към които са извършени плащания през
съответния период, на организациите за колективно управление на права, с които
има сключени билатерални договори, както и на колективни членове на
ДРУЖЕСТВОТО, които представляват носители на права, между които разпределят
приходи от колективно управление, съответната информация по реда на Глава
Eдинадесета „з“ от ЗАПСП относно начислените приходи и изплатени суми и
направените удръжки, както и друга информация, предвидена в закона.
/2/. (нова, по решение на ОС от 18.04.2018 г.) При получаване на надлежно
обосновано искане от организация за колективно управление на права, с която е
сключен билатерален договор, от носител на права или от ползвател, ДРУЖЕСТВОТО
изготвя и предоставя в разумен срок по електронен път информация за вида на
закриляните обекти, които представлява, за правата, които управлява пряко или по
договори за взаимно представителство и за обхванатите територии.
Чл. 44б. /1/ (нова, по решение на ОС от 18.04.2018 г.) В срок от 3 месеца от
приключването на всяко разпределение и изплащане на възнаграждения
ДРУЖЕСТВОТО предоставя на членовете си и организациите за колективно
управление, с които е сключила билатерални договори и споразумения, информация
за звукозаписи, записи на аудиовизуални произведения и записани изпълнения, за
които един или повече правоносители не са били идентифицирани или чието
местонахождение не е било установено.
/2/. (нова, по решение на ОС от 18.04.2018 г.) Информацията по ал. 1 по възможност
включва:
а) заглавието на обекта на закрила;
б) името на носителя на права;
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в) всяка друга относима информация, която би спомогнала за
идентифицирането на носителя на правата.
/3/. (нова, по решение на ОС от 18.04.2018 г.) В едногодишен срок след изтичане на
срока по ал. 1 ДРУЖЕСТВОТО публикува на интернет страницата си информацията по
ал. 2 по отношение на закриляните обекти, чиито носители на права не са били
междувременно идентифицирани или чието местонахождение не е било установено.
Чл. 44в. (нова, по решение на ОС от 18.04.2018 г.) В срок до 30 август всяка година
ДРУЖЕСТВОТО изготвя и публикува на интернет страницата си годишен отчетен
доклад по реда на чл. 94у¹ от ЗАПСП, в който се съдържа отчет за дейността през
изтеклата календарна година, доклад за използването на суми, удържани за
социални, културни и образователни услуги и финансова и друга информация,
предвидена в закона.
Чл. 45. (нов, по решение на ОС от 04.11.2015 г.) На интернет страницата на
ДРУЖЕСТВОТО се публикуват:
а/ всички нормативни актове, устав, разпоредби, правилници и други документи
по които ДРУЖЕСТВОТО извършва дейността си;
б/ (изм. по решение на ОС от 18.04.2018 г.) актуален списък с всички членове на УС
и НС;
в/ актуален списък с всички членове на ОС;
г/ актуален списък с всички сключени от ДРУЖЕСТВОТО билатерални договори и
споразумения;
д/ (изм. по решение на ОС от 18.04.2018 г.) годишните отчети на УС и НС;
е/ условия за членство, както и за прекратяване на членствените
правоотношения;
ж/ адрес за кореспонденция, имейл адрес, телефон, факс, работно време и
приемно време на ДРУЖЕСТВОТО;
з/ (нова, по решение на ОС от 18.04.2018 г.) стандартни договори за отстъпване на
колективно управляваните права и действащите тарифи;
и/ (нова, по решение на ОС от 18.04.2018 г.) актуален списък на носителите на
права, които са изразили изрично несъгласие ДРУЖЕСТВОТО да ги представлява или
да получават възнаграждение от него, както и категориите права, видовете права и
закриляни обекти, за които това несъгласие се отнася;
к/(нова, по решение на ОС от 18.04.2018 г.) общата политика за разпределение на
суми, дължими на носителите на права;
л/ (нова, по решение на ОС от 18.04.2018 г.) общата политика за удръжките за
собствена издръжка;
м/ (нова, по решение на ОС от 18.04.2018 г.) общата политика за удръжките от
приходи от колективно управление на права и от приходи от инвестиране на
приходите от колективно управление на права, включително удръжки за социални,
културни или образователни услуги, различни от удръжките за собствена издръжка;
н/ (нова, по решение на ОС от 18.04.2018 г.) обща политика за използване на сумите,
които не могат да бъдат разпределени;
о/ (нова, по решение на ОС от 18.04.2018 г.) списък на носителите на права, за които
има разпределени и непотърсени възнаграждения;
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п/(нова, по решение на ОС от 18.04.2018 г.) реда за разглеждане на жалби и
решаване на спорове;
р/ (нова, по решение на ОС от 18.04.2018 г.) информация за звукозаписи, записи на
аудиовизуални произведения и записани изпълнения, за които един или повече
правоносители не са били идентифицирани или чието местонахождение не е било
установено.
с/(нова, по решение на ОС от 18.04.2018 г.) годишен отчетен доклад по реда на чл.
44в.
Чл. 46. (нова, по решение на ОС от 18.04.2018 г.) ДРУЖЕСТВОТО води комуникация
със своите членове и други правоносители по електронен път чрез посочените на
сайта www.prophon.org електронни адреси. Подадените съобщения следва да
съдържат задължително името или наименование на подателя и адрес за
кореспонденция.
Чл. 47. /1/. (нова, по решение на ОС от 18.04.2018 г.) ДРУЖЕСТВОТО води комуникация
с ползватели на електронния си адрес при условията на чл. 46. При постъпило искане
от ползвател за сключване на договор за отстъпване на колективно управлявани
права, което съдържа информация, необходима за изготвяне на проект на договор,
ДРУЖЕСТВОТО в разумен срок предоставя проект на договор заедно с тарифата си
за съответния вид използване или изпраща мотивиран писмен отказ.
/2/. (нова, по решение на ОС от 18.04.2018 г.) ДРУЖЕСТВОТО предоставя на
ползвателите възможност да изпращат предвидените в договорите по ал. 1 отчети за
използваните права по електронен път.
/3/. (нова, по решение на ОС от 18.04.2018 г.) ДРУЖЕСТВОТО предоставя на
ползвателите, с които е сключило договор по ал. 1 електронния си адрес за
допълнителна информация, ако има такава.
ГЛАВА СЕДМА
Разрешаване на спорове (нова, по решение на ОС от 18.04.2018 г.)
Чл. 48. /1/. (нова, по решение на ОС от 18.04.2018 г.) Член на ДРУЖЕСТВОТО или
организация за колективно управление на права, с която ДРУЖЕСТВОТО има сключен
билатерален договор или споразумение, има право да подаде жалба до
ДРУЖЕСТВОТО при данни за нарушение или спор, свързани с упълномощаването за
колективно управление на права, оттеглянето или прекратяването му, условията за
членство, събирането на възнагражденията, дължими на носителите на права,
удръжките от тях и разпределението им.
/2/. (нова, по решение на ОС от 18.04.2018 г.) В жалбата задължително се посочва
името или наименованието на подателя, адрес за кореспонденция, данни за
твърдяното нарушение или за възникналия спор и в какво се състои искането.
Жалбата може да се подаде по електронен път на посочения електронен адрес на
сайта www.prophon.org.
/3/. (нова, по решение на ОС от 18.04.2018 г.) Извън случаите, по които Уставът и
Правилникът за разпределение предвиждат специален ред за разрешаване на
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спорове, УС разглежда жалбата на следващото си насрочено заседание, но не покъсно от 30 дни от завеждането й. Отказът да се уважи молбата се мотивира.
/4/. (нова, по решение на ОС от 18.04.2018 г.) Отговорът на жалбата се предоставя
по електронен път, ако жалбоподателят е предоставил електронен адрес за
кореспонденция, в противен случай на посочения пощенски адрес.
/5/. (нова, по решение на ОС от 18.04.2018 г.) Разпоредбите на ал. 1-4 се прилагат и
за правоносители, които по договор или по закон имат пряка връзка с ДРУЖЕСТВОТО,
но не са нейни членове.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. (изм. по решение на ОС от 04.11.2015 г., изм. по решение на ОС от 18.04.2018 г., изм.
по решение на ОС от 23.10.2018 г.) Последното изменение на настоящия Устав е
направено от ОС на ДРУЖЕСТВОТО на заседание, проведено на 23.10.2018 г. Приетите
на това заседание промени влизат в сила от 23 октомври 2018 г.
§ 2. Промените в чл. 26а от Устава, приети от ОС на ДРУЖЕСТВОТО на заседание,
проведено на 15.06.2011 г. намират приложение при следващия избор на нов УС на
ДРУЖЕСТВОТО, с изключение на разпоредбата на чл. 26а, ал. 1, б. „а”, първо тире, която
влиза в сила от датата на нейното приемане и отменя предходния избор на редовни
и резервни членове на УС на ДРУЖЕСТВОТО в квотата продуцентски интерес,
категория продуценти по обем, както и разпоредбите на чл. 26а, ал. 9 и 10, които
влизат в сила от датата на тяхното приемане и отменят предходния избор на
резервни членове, които към датата на заседанието на ОС на 15.06.2011 г. не са
встъпили като редовни членове на УС на ДРУЖЕСТВОТО.
§3. (нова, по решение на ОС от 24.06.2020 г.) Последното изменение на Устава е
направено на ОС на Дружеството, проведено на 24.06.2020 г. Приетите на това
заседание промени влизат в сила от датата на приемането им и се прилагат по
отношение на всички настоящи членове на дружеството. При противоречие на
разпоредите на договорите за членство с разпоредбите на Устава и Правилника за
разпределение, се прилагат разпоредбите на Устава и Правилника за
разпределение.
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