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ГОДИШЕН ОТЧЕТЕН ДОКЛАД ПО ЧЛ. 94у1 ОТ ЗАПСП – 2018 ГОДИНА 
 
  Обща информация 

 
Сдружение „КОПИ-БГ“ е юридическо лице с нестопанска цел, създадено на основание чл. 1 и 
сл. от Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Надлежно регистрирано като 
организация за колективно управление на права въз основа на удостоверение № 62-00- 
0250/27.10.2011 г.  
 
Предмет на дейност: събиране на компенсационни възнаграждения за всички видове 
произведения с изключение на компютърни програми и архитектурни произведения, 
звукозаписи, записи на филми и други аудиовизуални произведения по смисъла на чл.26, ал.1, 
изр. първо и ал.8 от ЗАПСП, дължими за възпроизвеждане на обекти на закрила по ЗАПСП от 
физически лица за лично ползване и за разпределението им между организациите, 
представляващи различните  категории правоносители. 

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. 

Бюджетът на „КОПИ-БГ“ за 2018 г., гласуван от Общото събрание, е формиран от членския 

внос на членовете на сдружението, общо в размер на 3000.00 лв. Средства са разходвани за 

правно и счетоводно обслужване, както и за административни и държавни такси, 

обезпечаващи функционирането на сдружението. 

 
2. Отчет за дейността през изтеклата календарна година. 
 
През 2018 Сдружение „КОПИ-БГ“ активизира своята дейност. Същата беше приведена в 
съответствие с новите изисквания на закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП). 
Избрани бяха нов Управителен съвет и Надзорен съвет на сдружението. Сдружението се 
пререгистрира в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ при агенцията по вписванията на 
26.10.2018 г. съгласно изискванията на ЗТРРЛНЦ и ЗЮЛНЦ. На експертно ниво копи-бг 
осъществи сравнително проучване, свързано със състоянието на частното копиране в 
законодателствата на държавите-членки на ЕС и подготви актуализирани предложения за 
промени в ЗАПСП. Целта на промените е да доведат до правилно функциониране на системата 
на компенсационните плащания за частно копиране в България. 
 
„КОПИ-БГ“ изготви писмо до министерство на културата, с което адресира и дефинира 
проблема за неработещия механизъм за частно копиране и призовава за своевременни 
действия на отговорните държавни институции. 
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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 „КОПИ-БГ“ е юридическо лице с нестопанска цел, създадено на основание чл. 1 и 

сл. от Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ). Органи на сдружението 

съобразно ЗЮЛНЦ и съгласно Устава на организацията, действащ през 2018 г., както и към м. 

юли 2019 г. са: 

 
1) Общо събрание, в което участват всички членове на организацията; 

 
2)     Управителен съвет в състав до 26.07.2018 г., както следва: 

• Сдружение „МУЗИКАУТОР“ – представлявано от Ценко Минкин; 

• Сдружение „ПРОФОН“ – представлявано от Борис Бончев; 

• Сдружение „ФИЛМАУТОР“ – представлявано от Христо Тотев; 

• Сдружение „АРТИСТАУТОР“– представлявано от Иван Танев; 

• Сдружение „ТЕАТЕРАУТОР“ – представлявано от Майя Илиева.  

 

  Председател на УС е Борис Бончев, заместник – председател на УС – Иван Танев.  
 

Избран нов Управителен съвет на 26.07.2018 г., както следва: 

 

• София Щерева, Изпълнителен директор на Сдружение „Дружество за колективно 
управление в частна полза правата на продуцентите на звукозаписи и музикални 
видеозаписи и на артистите-изпълнители - ПРОФОН“, ЕИК: 121758316;  

• Иван Димитров, Изпълнителен директор на Сдружение „МУЗИКАУТОР“, ЕИК по Булстат: 
831005050; 

• Мария Палаурова-Чолакова, Изпълнителен директор на Сдружение „ФИЛМАУТОР“, ЕИК 
по Булстат: 8310905401; 

• Майя Илиева, Изпълнителен директор на Сдружение „Дружество на 
авторите на сценични произведения за управление на авторски права 
ТЕАТЕРАУТОР“,ЕИК по Булстат: 831353419; 
 

• Симеон Христов, Изпълнителен директор на Сдружение „АРТИСТАУТОР“, ЕИК: 
121760000. 
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За съпредседатели на УС на сдружението бяха избрани Иван Димитров и София Щерева.  

 

3) Надзорен съвет, избран на Общо събрание, провело се на 26.07.2018 г., в състав, както 
следва: 

 
 

• „Сдружение дружество за колективно управление в частна полза правата на продуцентите 
на звукозаписи и музикални видеозаписи и на артистите-изпълнители – ПРОФОН“, с 
упълномощен представител за участие в НС на Сдружение „КОПИ-БГ“ Станислава 
Армутлиева;  

• Сдружение „МУЗИКАУТОР“, с упълномощен представител за участие в НС на Сдружение 
„КОПИ-БГ“ Ясен Козев; 

• Сдружение „ФИЛМАУТОР“, с упълномощен представител за участие в НС на Сдружение 
„КОПИ-БГ“ Христо Тотев;  

• Сдружение „Дружество на авторите на сценични произведения за управление на авторски 
права ТЕАТЪРАУТОР“, с упълномощен представител за участие в НС на Сдружение 
„КОПИ-БГ“ Петър Маринков;  

• Сдружение „АРТИСТАУТОР“, с упълномощен представител за участие в НС на 
Сдружение „КОПИ-БГ “Любомир Младенов.  

 
 

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 „КОПИ-БГ“ 

 
 

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 2018 г. не са изплащани възнаграждения, нито са предоставени каквито и да било 

придобивки на членовете на Управителния съвет на Сдружение „КОПИ-БГ“. 

 
7. Финансовата информация, посочена в раздел II. 

 
През 2018 г. Сдружение „КОПИ-БГ не е осъществявало дейност. 
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8. Отделен доклад за използването на суми, удържани за социални, културни и 

образователни услуги, съдържащ информацията, посочена в раздел III. 

 
През 2018 Г. Сдружение „КОПИ-БГ“ не е осъществявало дейност. Не са удържани и използвани 

суми за социални, културни и образователни усулги. 

 
 
 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 на права, други организации за колективно управление на права или 

са били използвани по друг начин. 

 
През 2018 г. Сдружение „КОПИ-БГ“ не е осъществявало дейност. няма приходи на 

сдружението, които подлежат на отчет по раздел II т. 1. 

 
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; 

 
 

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 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 
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образователните услуги; 

 
г) ресурси, използвани за покриване на разходите; 

 
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; 

 
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. 

 
През 2018 г. Сдружение „КОПИ-БГ” не е осъществявало дейност. Няма разходи на 

сдружението, които подлежат на отчет по раздел II, т. 2. 

 
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; 

 
в) честотата на плащанията с разбивка по категории управлявани права и вид 

използване;
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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. 

 
През 2018 г. Сдружение “КОПИ-БГ” не е осъществявало дейност. Не са налице суми, дължими 

на носители на права през 2018 г., които подлежат на отчет по раздел ІІ, т. 3. 

 
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; 

 
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 2018 г. Сдружение “КОПИ-БГ” не е осъществявало дейност. няма отношения и връзки с 

други ОКУП през 2018 г., 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 
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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 2018 г. Сдружение „КОПИ-БГ“ не е осъществявало дейност. не са удържани суми за 

социални, културни и образователни услуги, които подлежат 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." 

 
Вж. т. 1 - няма информация, която подлежи на отчет по раздел ІІІ, т. 2. 

 

 
 Настоящият Годишен отчетен доклад за 2018 г. на СДРУЖЕНИЕ „КОПИ-БГ“ е одобрен от 

 Общото събрание на Сдружението, проведено на 08.07.2019 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


