
 

 

 

ЕТИЧЕН КОДЕКС 

ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРИ ПО 

ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ С ПОЛЗВАТЕЛИ ПО СМИСЪЛА НА ГЛАВА 11 Ж 

ОТ ЗАКОНА ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО И СРОДНИТЕ МУ ПРАВА 

(ЗАПСП)  
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Ние, служителите на МУЗИКАУТОР, сдружение на композитори, автори на литературни 

произведения, свързани с музика, и музикални издатели за колективно управление на 

авторски права („МУЗИКАУТОР“), които за целите на колективното управление осъществяват 

дейност по водене на преговори и сключване и администриране на договори посредством 

прилагането на модерни информационни и комуникационни технологии, и в частност 

Интернет,  

 

в синхрон с мисията на МУЗИКАУТОР за внедряване на иновативни методи при управлението 

на права и лицензиране на ползвателите, 

 

водени от убеждението, че сключването на договори в изпълнение на вменените ни функции 

по Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП) следва да бъде извършвано чрез 

електронни средства за улеснение на ползвателите, за опазване на тяхното здраве и това на 

служителите на МУЗИКАУТОР, за облекчаване на документооборота и с грижа към околната 

среда, 

 

обединени от амбицията да развиваме установените високи стандарти за качество, 

отговорност и добросъвестност и да гарантираме съблюдаването на общоприетите етични 

норми, 

 

заявавайки категорично убеждението си, че дългогодишната ни успешна практика по 

управление на авторски права се основава на прозрачност и предвидимост на действията, 

сигурност в очакванията, висок морал на преговарящите страни и взаимно доверие, 

 

мотивирани от опита си и изградените модели на работа, съобразени с и надграждащи 

добрите световни и европейски практики, разработени от Mеждународната конфедерация на 

дружествата на композитори и автори (CISAC), чийто член е МУЗИКАУТОР,  

 

решени да поставим основите на дейност по сключване на договори с електронни средства, 

базирана на ясни принципи и правила, изцяло съобразена със законовите рамки, и да 

изградим мрежа от бъдещи ползватели, като едновременно с това уверим настоящите ни 

съконтрагенти, че ценностите ни остават непроменени, 

 

твърдо убедени, че доброволното уреждане на конфликти е най-доброто средство за 

превенция на бъдещи такива, служи като мотивация за добросъвестно поведение и има 

дисциплиниращ ефект между спорещите страни, 

 

приехме настоящия Етичен кодекс, съгласно който се задължаваме да спазваме следните 

правила: 
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► Да познаваме, съблюдаваме и прилагаме действащите нормативни актове, регулиращи 

дейността ни като организация за колективно управление на права, както и правната 

уредба в сферата на електронната идентификация, електронния подпис и електронния 

документ; 

► Да бъдем водени от професионализма и морала в отношенията си с ползвателите; 

► Да не уронваме престижа на МУЗИКАУТОР и да не губим доверието на нашите 

съконтрагенти, за което сме работили с чест и достойнство до момента; 

► Да спазваме професионалната етика, да съдействаме на ползвателите по всички въпроси, 

които касаят отношенията им с МУЗИКАУТОР, и да бъдем коректни във всичките си 

действия спрямо тях, както и лоялни спрямо правоносителите, чиито права и законни 

интереси сме призвани да защитаваме; 

► Да полагаме всички усилия за предоставяне на точна, пълна и всеобхватна информация на 

ползвателите относно техните права и задължения по закон, за процедурите по сключване 

на договори с МУЗИКАУТОР, както и условията по тези договори, за начина на изчисление 

на дължимите авторски възнаграждения и за всичко онова, което касае договорните ни 

отношения с тях; 

► Да държим сметка за правата на ползвателите и да не ги нарушаваме с 

действията/бездействията си; 

► Да се стремим към изграждане на мрежа от коректни ползватели, които полагат идентични 

с нашите усилия да бъдат надежден и желан партньор; 

► Да спазваме законодателството в областта на защитата на личните данни, както и 

Политиката на МУЗИКАУТОР в тази връзка, и да не разгласяваме информация, станала ни 

известна при изпълнение на служебни задължения; 

► Да поощряваме и насърчаваме доброволното уреждане на конфликти с ползватели и само 

при изчерпване на всички възможни средства за мирно решаване на спора, да преминем 

към защита на правата на нашите членове по съдебен/административен ред. 

 

МУЗИКАУТОР осъзнава необходимостта от утвърждаване на високи етични стандарти, добри 

практики и успешни модели на работа. Поради това приемаме гореизброеното като норма на 

поведение на всички наши служители. 

 

Настоящият Етичен кодекс е създаден за целите на сключване на договори с ползватели по 

електронен път и се прилага от 01.05.2021 г. 


