
 

 

 

 

 

Правила за определяне размера на авторските 
възнаграждения, дължими от телевизионните оператори 

за излъчване по безжичен път, предаване по кабел и 
механично възпроизвеждане  
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I. МУЗИКАЛНИ КАБЕЛНИ/САТЕЛИТНИ ТЕЛЕВИЗИОНИ ПРОГРАМИ 

 

1. Заплащане на процент от брутните приходи: 2% 

 

2. Гарантиран месечен минимум при продължителност на излъчването 24 часа 

 

ОБХВАТ  

НАЦИОНАЛЕН 2000 лв. 

  

РЕГИОНАЛЕН (според бр. жители)  

до 100 000 700 лв. 

от 100 000 до 500 000 1000 лв. 

от 500 000 до 1 000 000 1200 лв. 

над 1 000 000 1800 лв. 

  

МЕСТЕН 350 лв. 

 

 

ІІ. ПОЛИТЕМАТИЧНИ И СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ФИЛМОВИ КАБЕЛНИ/САТЕЛИТНИ 

ТЕЛЕВИЗИОНИ ПРОГРАМИ 

 

1. Заплащане на процент от брутните приходи: 1,5%  

 

2. Гарантиран месечен минимум при продължителност на излъчването 24 часа 

 

ОБХВАТ  

НАЦИОНАЛЕН 1200 лв. 

  

РЕГИОНАЛЕН (според бр. жители)  

до 100 000 400 лв. 

от 100 000 до 500 000 550 лв. 

от 500 000 до 1 000 000 750 лв. 

над 1 000 000 1000 лв. 

  

МЕСТЕН 200 лв. 
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ІІІ. ИНФОРМАЦИОННИ, ПУБЛИЦИСТИЧНИ, СПОРТНИ И ДРУГИ КАБЕЛНИ/САТЕЛИТНИ 

ТЕЛЕВИЗИОНИ ПРОГРАМИ 

 

1. Заплащане на процент от брутните приходи: 1%  

 

2. Гарантиран месечен минимум при продължителност на излъчването 24 часа 

 

ОБХВАТ  

НАЦИОНАЛЕН 700 лв. 

  

РЕГИОНАЛЕН (според бр. жители)  

до 100 000 300 лв. 

от 100 000 до 500 000 400 лв. 

от 500 000 до 1 000 000 500 лв. 

над 1 000 000 600 лв. 

  

МЕСТЕН 150 лв. 

 

 

ІV. ОБЩЕСТВЕНИ КАБЕЛНИ/САТЕЛИТНИ ТЕЛЕВИЗИОНИ ПРОГРАМИ 

 

1. Заплащане на процент от брутните приходи: 1,5%  

 

2. Гарантиран месечен минимум при продължителност на излъчването 24 часа 

 

ОБХВАТ  

НАЦИОНАЛЕН 2000 лв. 

  

РЕГИОНАЛЕН (според бр. жители)  

до 100 000 400 лв. 

от 100 000 до 500 000 550 лв. 

от 500 000 до 1 000 000 750 лв. 

над 1 000 000 1000 лв. 

  

МЕСТЕН 200 лв. 
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ЗАБЕЛЕЖКИ: 

 

1. Гарантираният месечен минимум се определя въз основа на декларация за териториалния 

и часовия обхват на разпространение на програмата/програмите, подписана от лицето, 

което представлява съответната телевизия и официалната информация от регистъра на 

СЕМ, в съответствие с подаденото от телевизията заявление или получената програмна 

лицензия. 

2. Гарантираният месечен минимум се редуцира пропорционално на часовия обхват на 

разпространение на програмата. 

3. В случаи, когато обществената телевизия се финансира от бюджета на съответното 

ведомство и няма други приходи, се уговаря само твърда сума под формата на гарантиран 

месечен минимум. 

4. Тази тарифа се отнася и за ефирни регионални и местни телевизии, в зависимост от техния 

формат. 

5. Юридическо лице или едноличен търговец, който притежава повече от една телевизионна 

програма, ползва отстъпка в размер на 20% от определения в настоящата Тарифа процент 

от брутните приходи от телевизионна дейност. 

6. Юридическо лице или едноличен търговец, който наред с дейност като телевизионен 

оператор притежава лицензия и действа и като радиооператор, ползва отстъпка в размер 

на 20% от определения в настоящата Тарифа процент от брутните приходи от радио- и 

телевизионна дейност. 

7. В категория І. „Музикални кабелни/сателитни телевизии” спадат телевизионни програми с 

профил „музикален“, „музикално-информационен“, „музикално-развлекателен“ и 

„развлекателно-музикален“ и др. подобни. 

8. В категория ІІ. „Политематични и специализирани филмови кабелни/сателитни телевизии“ 

спадат телевизионни програми с профил: „политематичен“, „информационно-

туристически“, „развлекателен“, „филмов“, „комедийно-развлекателен“, „документално-

филмов“, „документално-филмов-информационен“, „документално-информационен с 

туристическа тематика“, „информационно-справочна и развлекателна насоченост“, „за 

култура и туризъм“, „военна насоченост“, „филмово-спортен“, „за детска аудитория“, 

„филмово-музикален“, „детско-юношески“, „за женска и семейна аудитория“ и др. подобни 

9. В категория ІІІ. „Информационни, публицистични, спортни и други кабелни/сателитни 

телевизии“ спадат телевизионни програми с профил: „икономика и стопанска политика“, 

„телевизионен пазар“, „информационен“, „информационно-образователен“, „спортен“, 

„културно-образователен“, „спортно-развлекателен“ и др. подобни 

10. Телевизионна програма, на която е издадена лицензия от СЕМ, респ. е регистрирана в 

публичния регистър при СЕМ с профил, който не е посочен в настоящата тарифа, влиза в 

категорията профил по настоящата тарифа най-близък до профила, с който програмата е 

лицензирана, респ. регистрирана в СЕМ. 


