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В чл. 9.3.2, срокът от 5 години се заменя с 3 и текстът придобива следва редакция: 
Член 9.3.2. Разпределените възнаграждения за правоносители – продуценти и артисти-
изпълнители (членове и нечленове) се съхраняват като неприкосновен депозит в банкова сметка 
за срок от 3 (три) години. След изтичането на срока от 3 (три) години общата сума на 
неизплатените възнаграждения от съответното разпределение се разделя на два равни дяла, 
относими към двете категории правоносители, които се представляват от ПРОФОН – продуценти 
и артисти-изпълнители. Общото събрание взема решение, по предложение на съответната квота 
правоносители, членове на Управителния съвет, относно разпореждането с всеки дял спрямо 
категориите правоносители, за които се отнася съответния дял.  
 
В член 9.4.1 се добавя ново изречение, като текста придобива следната редакция: 
 
Член. 9.4.1. ПРОФОН извършва разпределение и изплащане на възнаграждения единствено по 
отношение на записи и изпълнения с надлежно удостоверени права. Всяко приключено 
разпределение се обявява с имейли до членовете на ПРОФОН, а до нечленовете – чрез 
оповестяване публично в сайта на ПРОФОН. 
 
В член 9.4.3. се добавя думата „могат“, като текста придобива следната редакция: 
Член 9.4.3. Разпределените възнаграждения се изплащат по банков път, по посочени от 
правоносителите банкови сметки. По изключение, при разпределени възнаграждения на 
стойност по-малка от 1000 (хиляда) лв. и по изрично писмено искане от страна на носителите на 
права, същите могат да бъдат изплащани и  касово. 
 
Действащият член 9.4.6 се отменя и се създава нов член 9.4.6. със следното съдържание: 
Член 9.4.6. Всеки правоносител е длъжен да актуализира предоставената от него информация, 
отнасяща се до изплащането, осчетоводяването и декларирането на получените от него 
разпределени възнаграждения, в т. ч. да потвърди или актуализира банковата сметка, по която 
да му бъдат преведени дължимите възнаграждения, гражданство, осигурителен статус, 
трудоспособност, дали е наследник на правоносител или друга съотносима информация. 
 
Действащият член 9.4.7 се отменя и се създава нов член 9.4.7. със следното съдържание: 
Член 9.4.7. Всеки правоносител е длъжен при първо изплащане на полагаемото му се 
възнаграждение и с оглед точната идентификация на лицето, да представи на ПРОФОН личните 
си данни и да ги потвърди чрез документ за самоличност. С подаването на данни за 
идентификация, правоносителят удостоверява, че е запознат с Правилника за разпределение. 
 
В член 9.4.8 се правят изменения, като текста придобива следната редакция:Член 9.4.8. С 
изплащането по надлежен ред съгласно настоящия Правилник на възнаграждения на съответен 
правоносител, ПРОФОН се освобождава от отговорност за случаите, в които трети лица заявят 
обстоятелства, в конфликт с депозираните пред ПРОФОН  декларация данни от правоносителя, 
получил възнагражденията, и предявят претенции спрямо дял от изплатените възнаграждения.  
 
Член 9.5. се отменя.  
 
Член 9.6. се отменя.  
 



Действащият член 9.7. се отменя и се създава нов член 9.7. със следното съдържание: 
Член 9.7. За нуждите на разпределението и свързаната с това кореспонденция с ПРОФОН, всеки 
правоносител, при положение, че е идентифициран по реда на чл. 9.4.7. следва предварително 
и писмено да заяви пред ПРОФОН свой актуален e-mail адрес, както и своя актуална банкова 
сметка за получаване на разпределени възнаграждения. Данните се изпращат на електронната 
поща на ПРОФОН: razpredelenie@prophon.org. При промяна на данните, правоносителят следва 
своевременно да уведоми ПРОФОН. 
 
Член 9.7.1. се отменя. 
 
Действащият член 9.7.2. се отменя и се създава нов член 9.7.2. със следното съдържание: 
Член 9.7.2. След приключване на разпределението по см. на чл. 9.4.1., ПРОФОН изпраща на 
правоносителите справки за разпределените възнаграждения и ги информира, чрез посочените 
от тях e-mail адреси и за размера на дължимото възнаграждение. 
 
Действащият член 9.7.3. се отменя и се създава нов член 9.7.3. със следното съдържание: 
Член 9.7.3. В случай, че в 14-дневен срок от изпращането на съобщението с информацията по чл. 
9.7.2. правоносителят не уведоми писмено ПРОФОН за обстоятелства, които налагат промени в 
предоставените данни или разпределените възнаграждения, ПРОФОН пристъпва към тяхното 
изплащане. 
 
Член 9.7.4. се отменя. 
 
В член 9.7.5 се правят изменения, като текста придобива следната редакция: 
Чл. 9.7.5. ПРОФОН изплаща сумите от разпределение по посочената от правоносителя банкова 
сметка след изтичане на срока по чл. 9.7.3. и след издаване и предоставяне на фактура от страна 
на юридически лица и регистрираните по ЗДДС физически лица. ПРОФОН издава документи, 
удостоверяващи изплащането на разпределени възнаграждения в законоустановените за това 
срокове или по искане на правоносител.  
 
В член 9.7.6 се правят изменения, като текста придобива следната редакция: 
Член 9.7.6. Изпращаните от правоносителите съобщения по електронен път, с данните по чл. 
9.7.се явяват електронни документи по смисъла на Закона за електронния документ и 
електронните удостоверителни услуги /ЗЕДЕУУ/, а подписването на всяко съобщение с имената 
на неговия автор има стойността на саморъчен подпис в отношенията му с ПРОФОН по смисъла 
на чл. 13, ал. 4,от ЗЕДЕУУ. 
 
Действащият член 9.8. се отменя и се създава нов член 9.8. със следното съдържание: 
Член 9.8. Разпоредбите на чл. 9.7. и сл. се прилагат съответно и за нечленове, сродни дружества, 
с които ПРОФОН има договори за реципрочно представителство и законни представители на 
други организации за колективно управление на права или независими управляващи права 
дружества на основание споразумение по чл.  94в, ал. 2 от ЗАПСП, при условие, че същите са 
идентифицирани по реда на чл. 9.4.7 (когато е приложимо) и са подали данни, предварително 
пред ПРОФОН по реда на член. 9.7.  
 
В член 10, изразът „и подписват декларация в този смисъл“ се заличава и текста придобива 
следната редакция: 
Член 10. ПРОФОН изплаща полагаемата се част от приходите с и без отчети по чл. 9.1. и чл. 
9.2. пряко на артистите изпълнители,  надлежно упълномощени от тях лица, когато последните 
са доказали в писмена форма, че имат право да представляват изпълнителите за съответните 
записи за определен срок или на договорно основание чрез сродно сдружение за колективно 
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управление на права. Лицата по предходното изречение, получили разпределени 
възнаграждения за артисти-изпълнители (продуценти, трети надлежно упълномощени лица или 
сродни сдружения) се задължават да изплатят на представляваните от тях артисти-изпълнители 
полагащата им се при разпределението сума в съответствие със сключените между тях договори 
и подписват декларация в този смисъл. Администрацията на ПРОФОН има задължение да 
проследи при възможност изпълнението на договорното задължение на упълномощените лица 
по смисъла на предходното изречение към съответните артисти-изпълнители, вкл. като уведоми 
последните за извършеното изплащане. 
 
Чл. 12а5 се изменя, като текста придобива следната редакция: 
12а.5. да не разрешава използването с търговска цел на свои звукозаписи и музикални 
видеозаписи, правата за управление на които са прехвърлени за управление на ПРОФОН на 
изключителна основа съобразно Устава. В тези случаи подобно разрешение е недействително. 
 
Чл. 12а.7 се изменя, като текста придобива следната редакция: 
12а.7 да информира ПРОФОН в писмена форма и в 7-дневен срок за всеки случай, когато 
съобразно Устава разреши самостоятелно използването с нетърговска цел на свои звукозаписи 
и музикални видеозаписи. 
 
Създава се нов чл. 12б със следното съдържание: 
12б Правото по чл. 12а1 за публично изпълнение на звукозаписи и музикални видеозаписи, в 
случаите, когато се осъществява чрез озвучаване на публично достъпни помещения, площи и 
превозни средства, се прехвърля на ПРОФОН за колективно управление на изключителна основа 
съобразно Устава, освен ако заявителят не го изключи чрез изрично волеизявление в писмена 
форма. 
 
 
В чл. 26, т. 2 се прави изменение, като текста придобива следната редакция: 
2. Артистът-изпълнител на класическа музика, който в това си качество е участвал в записа, 
поделя сумата за използване на този запис съгласно чл. 25, в съответствие със следната скала:  
• Солист – 5 точки;  
• Диригент – 3 5 точки;  
• Останалите изпълнители – оркестранти и др. – 1 точка 
 
В чл. 26 се създава нова т. 4 със следното съдържание: 
т. 4. Сумата по чл. 25 за използване на даден запис може да бъде поделена в съотношение, 
различно от посочените в т. 1. и т. 2 по-горе скали, ако това е изрично договорено между 
артистите-изпълнители, участващи в записа, директно или чрез продуцента на записа, и е 
представено валидно споразумение, удостоверяващо този факт. Заинтересованите лица следва 
да предоставят документите по предходното изречение своевременно, с оглед надлежното 
отразяване в базите данни за целите на разпределението. При регистрирана промяна в рамките 
на текущо разпределение, при която следва да се изплати допълнително възнаграждение на 
даден артист-изпълнител за сметка на друг, на който вече е платено, ПРОФОН има право да 
извърши допълнително плащане за сметка на Фонд „Финансови резерви“, създаден с тази цел. 
При следващото разпределение ПРОФОН служебно прихваща надплатената сума на съответния 
артист-изпълнител, за което го уведомява, и я възстановява във Фонд „Финансови резерви“. 
 
 
 

 


