В изпълнение на разпоредбата на чл.125в от Закона за радиото и телевизията за
отчетния период 25.02.2016 г. – 24.08.2016 г., след 25.08.2016 г., СЕМ е извършил
следните дейности:
• проверка на документите, предоставени от предприятията;
• вписване на данни от договорите, предоставени от предприятията, в Пети раздел на
Публичния регистър на СЕМ;
• актуализиране на данните за юридическите лица, представляващи предприятията, в
Публичния регистър на СЕМ;
• вписване на нови предприятия в Пети раздел от Публичния регистър на СЕМ;
• отписване от Пети раздел на регистъра на предприятията, уведомили, че прекратяват
дейността си;
• проверки по сигнали от граждани и институции във връзка с неуредени права на
телевизионни програми;
• административно-наказателни производства.

Резултати за предоставената документация по задължението на предприятията по
чл. 125в, т. 1 на ЗРТ:
Предоставили документи в СЕМ - общо 286.
От тях 27 предприятия уведомяват, че нямат дейност.
Непредоставили документи в СЕМ – 157 предприятия, вписани в регистъра на
КРС с намерения да осъществяват разпространение на програми.
В Публичния регистър на Комисията за регулиране на съобщенията фигурират
443 предприятия, които са заявили предоставяне на услугата „разпространение на
радио- и телевизионни програми”.
Във връзка с чл.125к, ал.2, т.5 от ЗРТ се извършва проверка на предприятията,
фигуриращи в Пети раздел на регистъра на СЕМ, и сравняване с данните за
предприятията, вписани в Публичния регистър на Комисията за регулиране на
съобщенията, по чл.33, ал.1 т.1 от Закона за електронните съобщения.
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Резултати относно задълженията на предприятията по чл. 125в, т. 2 от ЗРТ:
От общия брой 259 предприятия, развиващи дейност и предоставили документация за
отчетната кампания към 24.08.2016 г., договори имат:
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Видно от данните само 9 действащи предприятия - от общо 259, нямат договори
с МУЗИКАУТОР, а само 13 са без договори с ПРОФОН, като резултат на системните
действия на СЕМ, предприети досега.
Относно сключването на договори с ФИЛМАУТОР все още продължават
преговорите с БАККО. СЕМ организира работна тристранна среща между БАККО,
ФИЛМАУТОР и представители от дирекция „Авторско право и сродните му права” към
Министерството на културата, на която бяха изяснени позициите на спорещите страни.
Впоследствие БАККО и ФИЛМАУТОР разменяха кореспонденция, за да уточнят
спорните въпроси – кои програми да влизат в обхвата на споразумението, как
определят препредаване при ефирните и при кабелните/сателитните програми, как да
се третира въпросът с уреждането на права за препредаване на програмите на
Българската национална телевизия, и за чуждестранните програми. ФИЛМАУТОР
предостави на БАККО икономическа обосновка на предложената от тях система за
заплащане на възнаграждения, а след това - и предложение за Тарифа. Все още няма
резултати от преговорите с БАККО и не се стигна до сключване на споразумение до
края на 2016 г.
Съставени са общо 8 бр. АУАН-я за липса на договори с организациите за
колективно управление на права МУЗИКАУТОР, ПРОФОН, ФИЛМАУТОР, АРТИСТАУТОР,
за нарушение на чл.125в. т.2 от ЗРТ.
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