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г-н БОРИС ВЕЛЧЕВ
Главен прокурор на Република България
ЧЛЕНОВЕТЕ НА
Съвета за електронни медии
УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА
ПРОФОН
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ОБРЪЩЕНИЕ
на Асоциация на българските радио- и телевизионни оператори - АБРО
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Уважаеми Госпожи и Господа,
Асоциацията на българските радио- и телевизионни оператори – АБРО, в качеството

си на най – представителната медийна организация, която обединява 57 радио- и телевизионни
компании, сред които двете частни национални телевизии – бТВ и Нова телевизия, най –
големите телевизионни оператори, разпространяващи програмата си по кабелен път, всички
големи вериги и местни радиооператори отчита необходимостта от ефективна защита на
правата на авторите, музикалните продуценти и изпълнители и подкрепя с всички достъпни
средства тяхната работа за каузата на българската култура.

В подкрепа на легитимните радио- и телевизионни оператори, осъществяващи дейността си
съобразно

нормативните

разпоредби

на

българското

законодателство и

установената

международна практика, се обръщаме към Вас, категорично обявявайки се за:

1. Незабавно иницииране на законова промяна в Закона за авторското право и сродните му
права, която да осигури пълна отчетност и прозрачност в работата на дружествата,
създадени съгласно чл.40 от ЗАСПСП;
2. Точна и ясна методология при съставянето на Тарифите на дружествата за колективно
управление на авторски и сродни права, достъпна за всяко лице, което заплаща или
получава средства на/от тези организации;
3. Обосновани и пазарноориентирани тарифи на дружествата за колективно управление на
авторски и сродни права;
4. Пълна проверка от отговорните държавни институции на дейността до момента на
Дружеството за колективно управление в частна полза правата на продуцентите на
звукозаписи и музикални видеозаписи и на артистите – изпълнители – ПРОФОН;

Многократно Асоциацията на българските радио- и телевизионни оператори – АБРО е
инициирала преговори с дружествата за колективно управление на авторски и сродни права –
МУЗИКАУТОР и ПРОФОН.

Благодарение на добрия тон, взаимното уважение и отстъпки на двете страни, АБРО и
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МУЗИКАУТОР от години работят ползотворно ръка за ръка. В настоящия момент двете
организации са в процес на подписване на рамково споразумение.

За съжаление, всички наши опити и усилия за преговори с Дружеството за колективно
управление в частна полза правата на продуцентите на звукозаписи и музикални видеозаписи и
на артистите – изпълнители – ПРОФОН биват проваляни от липсата на желание за позитивен
диалог от тяхна страна и завършват в съда.

Отказът за диалог от страна на ПРОФОН, отказът за справедливо уреждане на
отношенията на сдружението с радио и телевизионните оператори, поредното едностранно
налагане

на

напълно

необоснованото

немотивирани

задържане

с

години

и

несъобразени
на

получените

с
от

българския

пазар

ползвателите

тарифи,

средста

и

неразпределянето им към членовете на ПРОФОН е и в основата на настоящия сериозен и
неразрешим конфликт между радио- и телевизионните оператори и ПРОФОН.

Конфликтът рефлектира директно върху изпълнителите и продуценти – членове и
нечленове на ПРОФОН, чиито имуществени права сдружението претендира да представлява.
Изпълнителите и продуцентите не получават с години вече платените средста.

Ето защо, в знак на протест срещу действията на Дружеството за колективно управление
в частна полза правата на продуцентите на звукозаписи и музикални видеозаписи и на
артистите – изпълнители – ПРОФОН, и срещу начина на упражняване от страна на същото на
преотстъпените му имуществени права от страна на неговите членове, ние сме длъжни да
прибегнем до крайни мерки.

За първи път в съвременната историята на българското радио всички частни
радиооператори в страната ще спрат временно излъчването на своята програма в Деня на
радиото – 7 май.

Безпрецедентно, в продължение на пет минути от 11:55 до 12:00 часа на 07 май 2007
година българският радиоефир ще замлъкне.
Този протест слага началото на широка дискусия за работата на дружествата за
колективно управление на авторските и сродни права, техните взаимоотношения с радио- и
телевизионните оператори, както и с музикантите, продуцентите и изпълнителите.
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