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ГОДИШЕН ОТЧЕТЕН ДОКЛАД ПО ЧЛ. 94у1 ОТ ЗАПСП – 2019 ГОДИНА на 
Сдружение с нестопанска цел „АРТИСТАУТОР” 

 
 

Раздел I по Приложение № 2 към чл. 94у1, ал. 2 от ЗАПСП:  

Информация в годишните отчетни доклади 

 

1. Годишни финансови отчети, включващи счетоводен баланс, 

отчети на активите и пасивите, отчет за приходите и разходите през 

изтеклата календарна година и отчет за паричните потоци.  

 

ГФО и ОПР за 2018г. са публикувани на страницата на сдружение 

„АРТИСТАУТОР” и представляват неразделна част от настоящия годишен 

отчетен доклад. 

 

2. Отчет за дейността през изтеклата календарна година.  

 

През 2018г. сдружение “АртистАутор” продължи своята политика и 

действия по осигуряване адекватно и достойно заплащане на 

възнагражденията за отстъпване правата на артист-изпълнителите, като 

предприе редица стъпки за постигане на нормативна урегулираност на 

отношенията си с ползвателите. 

 Беше извършена пререгистрация на Сдружението, съобразно с 

измененията на ЗАПСП и решение на ОС- 23.02.2019 г. 

Бяха сключени редица договори с общини и други организации, с които 

се уредиха отношенията по повод публично изпълнение, излъчване и предаване 

на аудиовизуални произведения, при заплащане на дължимото възнаграждение 

на артистите-изпълнители. 

 Постигнат бе напредък, макар и минимален, по сключването на нов 

договор с Българската национална телевизия, като годината завърши с 

очакване на предложение за проектодоговор от страна на БНТ. Същевременно 

бяха направени опити и за предоговаряне на отношенията на АртистАутор с 

бТВ и ФОКС. От ФОКС не откликнаха на поканите ни за преговори, а 

проведената с бТВ среща не даде резултат, поради явното нежелание на 

телевизиите да преговарят с АртистАутор. 

 Успешно беше сключен договорът с Българска свободна телевизия, който 

влезе в сила на 01.01.2019г. 

 Беше подновен договорите с Българското национално радио и  

„Аудиовидео Орфей” ЕАД. 

 Сдружението изготви, а в последствие и подаде пред Министерството на 

културата необходимите по закон документи за утвърждаването на Тарифа за 
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възнагражеденията, дължими от ползвателите за предлагане по безжичен път 

на достъп до аудиовизуални произведения по място и време индивидуално 

избрани от всеки потребител (чл. 76, ал. 1, т. 3 ЗАПСП). Към момента на 

изготвяне на настоящия доклад, Министерството все още не е утвърдило 

тарифата. 

 Представители на АртистАутор взеха участие в кръгла маса относно 

закона за изменение и допълнение на закона за хазарта относно отчисленията 

за културни проекти. 

 Сдружението участва също и в процеса по изработване на промените в 

ЗАПСП, с които законът бе приведен в съответствие с Директива 2016/790 на 

Парламента и Съвета. 

 През 2018г. АртистАутор взе участие във възобновяването на дейността 

на КОПИ-БГ. Заедно с това, Сдружението се присъедини и към инициативата 

за изменения в чл. 26 ЗАПСП, отнасящ се до възнагражденията за частно 

копиране. 

 Междувременно АртистАутор прие нов Устав на Сдружението, както и 

нови членски договори и правила за събиране и изплащане на 

възнагражденията на артистите-изпълнители. 

 През изминалата година, Сдружението приведе своята дейност в 

съответствие с правилата на Общия регламент за защита на личните данни 

(GDPR) 

 

3. Информация за отказите за сключване на договори с ползватели, 

направени по реда на чл. 94п, ал. 1.  

 

Не са налице откази за сключване на договори с ползватели, направени по реда 

на чл. 94п, ал. 1 от ЗАПСП, подлежащи на отчет по раздел І, т. 3.  

 

  4. Описание на правноорганизационната форма и структурата на 

организацията за колективно управление на права.  

 

Сдружение „Артистаутор” е юридическо лице с нестопанска цел, 

създадено на основание чл. 1 и сл. от Закона за юридическите лица с 

нестопанска цел.  

Органи на сдружението, съобразно ЗЮЛНЦ и съгласно Устава на 

организацията, действащ през 2018 г., както и понастоящем са:  

 

- ОБЩО СЪБРАНИЕ, в което участват всички членове на организацията;  

 

- УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ в състав: Любомир Тихомиров Младенов – 

Председател на УС, Веселин Йорданов Калановски – Заместник Председател на 
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УС, Анна Стойчева Василева-Михнева; Таня Димитрова Иванова-Пенева, 

Владимир Николов Пенев 

 

- НАДЗОРЕН СЪВЕТ, в състав от трима членове на Сдружението, избирани за 

срок от 4 години, както следва: Лидия Петрова Вълкова, Даниела Стоименова 

Йорданова-Мезеклиева, Силви Живков Стоицов 

 

5. Информация за всички юридически лица, пряко или косвено 

притежавани или контролирани, изцяло или частично, от организацията 

за колективно управление на права.  

 

Няма юридически лица, пряко или косвено притежавани или 

контролирани, изцяло или частично, от сдружение „Артистаутор”. 

 

6. Информация за общата сума, изплатена като възнаграждения на 

изпълнителния директор и членовете на управителния съвет през 

предходната година, както и всякакви други предоставени им 

придобивки.  

 

През 2018г. на изпълнителния директор и членове на управителния съвет 

на сдружение АРТИСТАУТОР са изплатени суми в общ размер на 12 379 лева.  

 

7. Финансовата информация, посочена в раздел II.  

 

Виж по-долу. 

 

8. Отделен доклад за използването на суми, удържани за социални, 

културни и образователни услуги, съдържащ информацията, посочена в 

раздел III.  

 

Виж по-долу. 

 

Раздел II от Приложение № 2 към чл. 94у1, ал. 2 от ЗАПСП: Финансова 

информация в годишния отчетен доклад 

 

1. Финансова информация за приходите от колективното 

управление на права по категории управлявани права и вид използване, 

включително информация за постъпленията от инвестиране на част от 

тези приходи и постъпленията от това, и начина на разходване на тези 

постъпления, независимо дали са били разпределени между носителите 
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на права, други организации за колективно управление на права или са 

били използвани по друг начин.  

 

a) приходи от излъчване по безжичен път;- 141 141.00 лв. 

 

b) приходи от възпроизвеждане и разпространение на записи – 38 268.00 лв. 

 
c) приходи от кабелно препредаване - 670.00 лв. 

 
d) приходи от предоставяне на достъп, индивидуално избран от 

потребителите - 2420.00 лв. 

 
e) членски внос – 2520 лв. 

 
Всичко – 185 019 лв. 

 

 2. Финансова информация за разходите за колективното управление на 

права и за други услуги, оказвани на носителите на права, придружена от 

обяснение за:  

 а) всички текущи и финансови разходи с разбивки по категории 

управлявани права и в случаите, при които разходите са косвени и не 

могат да бъдат причислени към определени една или повече категории 

права - обяснение на методиката, по която е направено разпределението 

им;  

 

Административни разходи, в т.ч.: 

 

 Материали - 417.00 лв. 

 

 Услуги – 4 310.00 лв. 

 

 Персонал – 39 078.00 лв. 

 

Банкови такси – 384.00 лв. 

 

Всичко – 44 189 лв. 

 

 б) текущи и финансови разходи с разбивка по категории управлявани 

права и в случаите, при които разходите са косвени и не могат да бъдат 

причислени към определени една или повече категории права - 

обяснение на методиката, която е била използвана за разпределянето им, 

само по отношение на управлението на права, включително таксите за 
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управление, приспаднати от или компенсирани от приходите от 

колективното управление на права, или всяко постъпление, произтичащо 

от инвестиране на приходите от колективното управление на правата в 

съответствие с чл. 94л, ал. 2 и чл. 94л1, ал. 1 - 4;  

 

 в) текущи и финансови разходи по отношение на услугите, различни от 

услугите по колективното управление на права, но включващи 

социалните, културните и образователните услуги;  

 

  

г) ресурси, използвани за покриване на разходите;  

 

 Членски внос – 2520 лева; 

 Удръжки от приходите от КУП – 44 189 лева; 

 

 д) удръжки от приходите от колективното управление на права с 

разбивка по категории управлявани права и по вид използване, както и 

предназначение на удръжките, като например разходи, свързани със 

собствената издръжка или със социални, културни или образователни 

услуги;  

 удръжки от приходите от КУП – 41 201 лева за собствена издръжка на 

сдружението. 

 

 

е) процентът на разходите, свързани с колективното управление на права 

и с други услуги, предоставяни от организацията за колективно 

управление на права на носителите на права, спрямо приходите от 

колективното управление на права за съответната финансова година, по 

категории управлявани права, както и в случаите, при които разходите 

са косвени и не могат да бъдат причислени към определени една или 

повече категории права - обяснение за методиката, която е била 

използвана за разпределянето на тези косвени разходи.  

 

  

 3. Финансова информация за суми, дължими на носителите на права, с 

обяснение за:  

 а) общата сума, отнесена към носителите на права, с разбивка по 

категории управлявани права и вид използване;  

 

 б) общата сума, изплатена на носителите на права, с разбивка по 

категории управлявани права и вид използване;  
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От излъчване по безжичен път – 104 399,00 лв. 

  

От възпроизвеждане и излъчване на записи – 27 539,00 лв. 

 

От кабелно препредаване – 736,00 лв. 

 

От предоставяне на достъп,индивидуално избран от потребителите – 302,00 лв. 

 

Всичко – 132 976 лв. 

 

 в) честотата на плащанията с разбивка по категории управлявани права 

и вид използване;  

 Два пъти годишно за всички категории управлявани права в две сесии – 

през м. Юни и м. Декември. 

 

 г) общата събрана, но неотнесена към носителите на права, сума с 

разбивка по категории управлявани права и вид използване, с посочване 

календарната година, през която тези суми са били събрани;  

 

 д) общата отнесена към носителите на права, но неразпределена между 

тях, сума с разбивка по категории управлявани права и вид използване, с 

посочване на календарната година, през която тези суми са били 

събрани;  

 

 е) причините, поради които сроковете по чл. 94м за разпределение и 

изплащане на събраните суми не са спазени;  

 

 ж) общият размер на сумите, които не могат да се разпределят, заедно с 

обяснение за използването на тези суми.  

 

 

4. Информация за връзките с други организации за колективно 

управление на права с обяснение за:  

 

а) суми, получени от други организации за колективно управление 

на права, и суми, платени на други организации за колективно 

управление на права с разбивка по категории управлявани права, по вид 

използване и по организации;  
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б) удръжки за собствената издръжка и други удръжки от приходите 

от управлението на права, дължими на други организации за колективно 

управление на права с разбивка по категории управлявани права, по вид 

на използването и по организации;  

 

в) удръжки за собствената издръжка и други удръжки от сумите, 

изплатени от други организации, с разбивка по категории управлявани 

права и по организации;  

 

г) суми, разпределени пряко на носителите на права с произход от 

други организации, с разбивка по категории управлявани права и по 

организации.  

 

През 2018г. Сдружение „Артистаутор” няма отношения и връзки с други 

ОКУП, които подлежат на отчет по раздел ІІ, т. 4.  

 

 

Раздел III от Приложение № 2 към чл. 94у1, ал. 2 от ЗАПСП: Информация 

в специалния доклад 

 

1. Сумите, удържани за социални, културни и образователни услуги 

през финансовата година, с разбивка по вид на целта и за всеки вид цели 

с разбивка по категории управлявани права и по вид използване.  

 

През 2018г. Сдружение „Артистаутор” не е удържало суми за социални, 

културни и образователни услуги, подлежащи на отчет по раздел ІІІ, т. 1.  

 

2. Обяснение на използването на тези суми с разбивка по видове 

цели, включително разходите за управление на суми, удържани за 

финансиране на социални, културни и образователни услуги, и отделните 

суми, използвани за социални, културни и образователни цели." 

 

Няма информация, която подлежи на отчет по раздел ІІІ, т. 2. 

 

 

Настоящият Годишен отчетен доклад за 2018 г. на сдружение 

„Артистаутор” е одобрен от Общото събрание на Сдружението, 

проведено на 23.02.2019 г.   
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