Какво
представлява
членството в
Музикаутор?

Членството позволява на авторите да прехвърлят на Музикаутор правото да договаря от тяхно име използването
на техните произведения и да събира и разпределя към тях
дължимите възнаграждения.
За да може да се случи това, членовете следва да регистрират всички свои произведения в Музикаутор.
Членовете на Музикаутор се възползват както от колективното управление на правата им в България и в чужбина,
така и от допълнителните придобивки от членството.

Каква е
процедурата
за приемане на
нови членове?

Всеки автор, който отговаря на условията на Устава, може
да стане член на Музикаутор.
1) Попълнете собственоръчно и подпишете необходимите документи за членство:
• Заявление за членство до Управителния съвет на Музикаутор
• Декларация за поне едно създадено произведение
• Договор за прехвърляне на права – 2 екземпляра
• Декларация за личните данни
2) Изпратете документите по пощата или ги донесете на
място в офиса на Музикаутор

Управлението
на авторски права
и членството
в Музикаутор

Регистрацията на произведения е задължително условие за
разпределянето и изплащането на възнагражденията Ви.

1) чрез попълване на формуляр по образец на място в офиса

Колективно

Как да
регистрирате произведенията си?

Обединяването на правоносителите и техния репертоар в една организация за колективно управление на права (ОКУП) е най-лесното и ефективно решение за управление на
права, въведено като международен модел,
осигуряващ представителство на авторите по целия свят.

Как да
попълните
формуляра за
регистрация?

1) Посочете всички автори, които участват в произведението със съответната им роля – автор на музика (К), текст (А)
и аранжимент (АР)

Индивидуално

Тази форма не е предпочитана от авторите, защото е
практически невъзможно да
се договорят с всички различни ползватели и да събират възнагражденията си за
всяко използване на тяхната
музика.

4) След одобрение на заявлението Ви от Управителния съвет, ще се свържем с Вас, за да получите своя екземпляр от
договора, както и създадените за Вас акаунти в MUSIT и
Vericast.

Защо трябва
да регистрирате произведенията си?

Как можете да управлявате
правата си като автор?

Индивидуалното управление
на права е законово право на
всеки автор.

3) Заплатете 15 лева встъпителен членски внос (по банков
път или на място) – покрива членството до края на календарната година. За всяка следваща година редовният членски внос е 12 лева.

За ползвателите това също е най-удобният
начин, тъй като от едно място могат да получат лиценз за ползване на целия световен
музикален репертоар.

Х

Отказ от права
Увеличават се случаите, при които ползватели поставят условие на авторите, че за да излъчат/използват тяхната музика, трябва да отстъпят
правата си безвъзмездно.
Т.нар. „отказ от права“ е порочна практика, която лишава авторите от възнаграждения, в дългосрочен план подбива цената за техния труд и възпрепятства
усилията на Музикаутор да договаря справедливи авторски възнаграждения.

В случай на закъснение на регистрацията или липса на такава, генерираният приход от Вашето произведение се пази в
дружеството 5 години. Ако в рамките на този срок произведението бъде идентифицирано (регистрирано), дължимите
суми постъпват в партидите на правоносителите.

2) чрез онлайн портала за автори MUSIT
3) чрез изпращане по поща/куриер на собственоръчно попълнен формуляр за регистрация

2) Само при наличие на предварително споразумение между
авторите* - впишете процентния дял на всеки от авторите в произведението (100% = сбора от дяловете на всички
автори в произведението)
3) Обърнете внимание на всички полета във формуляра и попълнете цялата релевантна информация, съобразно Указанията за регистриране на произведения
*Дяловете могат да бъдат договорени предварително между авторите, като това следва да бъде декларирано пред
Музикаутор с представяне на писмено споразумение между
всички автори или с подписването на формуляра за регистрация от всички автори на произведението.
При липса на споразумение между авторите се прилага дяловото съотношение, съгласно чл. 8 и чл. 11 от Правилата за
разпределение, което може да бъде променено от датата
на представяне на споразумение между авторите.

Вашите придобивки
като член на Музикаутор
Създаване на уникален
IPI на автора

Финансова подкрепа
от Културния фонд

Това е Вашият уникален персонален
номер, с който Музикаутор и всички
дружества в чужбина Ви идентифицират като автор. Номерът носи
информация за ролята на всеки правоносител в различните произведения
(музикални, литературни, аудио-визуални и пр.), категориите права, на
които е носител, както и за членството му в съответното дружество за
колективно управление на права.

Музикаутор стимулира българските
автори в създаването на музика и
насърчава развитието на музикалния
бизнес в България, като подкрепя:

Онлайн портал за автори
MUSIT
MUSIT дава възможност на авторите да регистрират своите нови
произведения онлайн, да преглеждат
каталога със своите регистрирани
произведения, да преглеждат отчети
от извършени разпределения за използването на техните произведения,
както и да виждат генерираните от
това авторски възнаграждения.
Музикаутор създава акаунт в MUSIT
на всеки нов член. Ако нямате такъв,
можете да попълните Заявление за
създаване на акаунт в MUSIT, което следва да изпратите на yana_
novoselska@musicautor.org подписано
и сканирано.

Радио/ТВ мониторинг за
използването на Вашата
музика
Услугата дава възможност да качвате
аудиозаписи на Вашите произведения
в системата за мониторинг Vericast.
По този начин се гарантира по-точно
разпознаване на Вашите произведения в радио- и телевизионния ефир и
по-добри приходи от тяхното използване.
Музикаутор създава акаунт във
Vericast на всеки нов член. Ако нямате
такъв, можете да заявите създаването му на място в офиса на Музикаутор или като изпратите имейл на
yana_novoselska@musicautor.org.
Допълнителна възможност:
Абонамент със статистика за излъчванията на Вашите произведения –
60 евро/година

• Индивидуални проекти на своите
членове чрез регулярни сесии на Културния фонд
• Целеви проекти, представени както
от членове на сдружението, така и от
други физически и юридически лица
• Инициативи и кампании на Музикаутор,
чиято цел е не само да популяризират
българската музика, но и да създадат
нормална среда за работата и развитието на творците в България
Редът и начинът за отпускане на
средства се осъществява съгласно
Правилник за дейността, приет от
Управителния съвет и от Общото
събрание на сдружението.

Финансова помощ
от Социалния фонд
Предназначението на Социалния фонд
е да бъдат подпомагани авторите
или техните наследници посредством предоставяне на парични
средства при определени условия:
• Подпомагане на членове над 63 години
• Подкрепа за юбилеи
• Помощ при други обстоятелства
Редът и начинът за използване на
средства по фонда се определят от
Управителния съвет.

Участие в управлението
на Музикаутор
Пълноправните членове могат да
участват и гласуват в Общото събрание на сдружението. Те трябва да са
генерирали авторски възнаграждения най-малко 360 лева от началото
на членството си и да са заплатили членския си внос за предходната
година.
В Управителния съвет могат да
бъдат избрани пълноправни членове, които са генерирали авторски
възнаграждения най-малко 3 600 лева
от началото на членството си или са
генерирали приход най-малко по 360
лева средно на година за последните
три години.

Вижте всичко за колективното управление
на права и дейността на Музикаутор

www.musicautor.org

