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ЗА ДЕЙНОСТТА НА ТеРаПро
 
ТеРаПро е единствената правозащитна по смисъла на Закона за 
авторското право и сродните му права организация в България в 
областта на правата върху телевизионно съдържание.
 
Освен в средите на бизнеса, ТеРаПро  насочва усилията си да запоз-
нае публичната власт и държавните органи с целите на сдружение-
то и респективно – да инициира изпълнение на конкретни задачи. 
Работим с Министерството на културата, със Съвета за електронни 
медии (СЕМ), с Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) и 
разбира се, с МВР и специализирания сектор, който се занимава с 
компютърни престъпления и престъпления срещу интелектуалната 
собственост към ГДБОП. В резултат на дейността ни вече са налице 
и проверки на контролните органи срещу кабелни оператори.

ТеРаПро по никакъв начин не изземва правомощията на държав-
ните органи. Това, което сдружението прави, е да им оказва допус-
тимото в рамките на закона съдействие – особено що се касае до 
предоставянето на информация. ТеРаПро е организацията, която 
има пряк поглед върху телевизионния пазар в България и знае как 
работи законния бизнес. Не може да се очаква държавните органи 
да имат детайлно познание върху спецификата на материята и в 
този смисъл сдружението е на разположение за експертна и 
информационна подкрепа.
 

ЗА ЧЛЕНСТВОТО В ТеРаПро

ТеРаПро е отворена организация. Всеки може да стане неин член, 
ако декларира и докаже, че работи в съответствие със законите. 
Всички наши членове са такива. Всички наши членове е необходи-
мо да приемат това, че ТеРаПро работи в името на създаването на 
здравословен, лоялен и конкурентоспособен пазар, следи за 
спазването на закона и е изискване на организацията, членовете й 
да извършват легален бизнес, да спазват общоприетата бизнес 
етика и да подкрепят усилията на сдружението да промотира 
създаването на добра бизнес среда в България.


