-/Чл. 94р.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2019 г.) В 14-дневен срок от подаване на заявлението по ал. 4 министърът на
културата или оправомощен от него заместник-министър изпраща покана до организацията за
колективно управление на права и до представителната организация на ползвателите за посочване
на членове на комисията съгласно ал. 4. Когато в 20-дневен срок от получаването на поканата
организациите не изпълнят някое от изискванията на ал. 4, изречение четвърто, министърът на
културата или оправомощен от него заместник-министър определя представител на организацията,
която не е направила предложение, измежду лицата, които по закон имат право да я представляват,
съответно допълва комисията с експерти от списъка на медиаторите по чл. 94ш, ал. 1. Министърът
на културата определя датата за първото заседание на комисията. Членовете на комисията избират
председател и може да приемат правила за работа. Тримата експерти имат право на
възнаграждение, което се заплаща поравно от организациите, в размери, определени по
споразумение между тях.
(6) Заседанията на комисията са редовни, ако на тях присъстват най-малко 4 членове. Решенията се
вземат с мнозинство не по-малко от 4 гласа от членовете на комисията.

-/Чл. 94ч.SUP>2. (Нов - ДВ, бр. 28 от 2018 г., в сила от 29.03.2018 г.) (1) Чрез медиация може да се
решават спорове по глава единадесета "и", свързани с организация за колективно управление на
права, установена на територията на Република България, която разрешава или предлага за
разрешаване многотериториално използване в интернет на музикални произведения по прилагането
на:
1. членове 94о1, 94ф2, 94х и 94х1 с действителен или потенциален доставчик на услуги;
2. членове 94ф2 - 94ц1 с един или повече носители на права;
3. членове 94ф2 - 94ц1 с друга организация за колективно управление на права.
(2) Чрез медиация може да се решават и други спорове за прилагането на закона, извън тези по ал.
1, между организации за колективно управление на права и:
1. нейни членове;
2. носители на права;
3. представителни организации на ползватели;
4. ползватели.

-/Чл. 94ш. (Нов - ДВ, бр. 28 от 2018 г., в сила от 29.03.2018 г.) (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 47 от 2019 г.)
Медиатор по чл. 94ч2 може да бъде само лице, което отговаря на условията по Закона за
медиацията, вписано е в единния регистър на медиаторите към министъра на правосъдието,
притежава специални знания в областта на авторското право и сродните му права и е вписано в
специалния списък на медиаторите към министъра на културата. Преди вписването министърът на
културата или оправомощен от него заместник-министър изисква становище от регистрираните
организации за колективно управление на права и от представителните организации на
ползвателите. Становището се предоставя в 14-дневен срок от получаването на искането. Липсата
на становище не спира процедурата по вписването.
(2) Процедурата по медиация се провежда по реда на Закона за медиацията.
(3) При спор между организация за колективно управление на права и ползвател или
представителна организация на ползватели започването на процедура по медиация не отменя
задължението на ползвателя да заплати възнаграждение за отстъпените права за съответния начин
на използване съгласно последното договорено възнаграждение или ако няма такова - съгласно
тарифата на организацията.

-/Чл. 94ш.SUP>1. (Нов - ДВ, бр. 28 от 2018 г., в сила от 29.03.2018 г.) Подаването на жалба по чл.
94ч1 или започването на процедура по медиация по чл. 94ч2 или процедура по чл. 94р не е пречка

всяка от страните да отнесе спора до съда или да подаде искане пред Комисията за защита на
конкуренцията.
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