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Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я
НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Проект




З  А  К  О  Н

ÇÀ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÎÒÎ ÐÅÃÓËÈÐÀÍÅ  ÍÀ  ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎÒÎ È ÒÚÐÃÎÂÈßÒÀ Ñ ÎÏÒÈ×ÍÈ ÄÈÑÊÎÂÅ, ÌÀÒÐÈÖÈ È ÄÐÓÃÈ ÍÎÑÈÒÅËÈ, ÑÚÄÚÐÆÀÙÈ ÎÁÅÊÒÈ ÍÀ ÀÂÒÎÐÑÊÎÒÎ ÏÐÀÂÎ È ÑÐÎÄÍÈÒÅ ÌÓ ÏÐÀÂÀ



Ãëàâà ïúðâà
Общи разпоредби

Чл. 1. Този закон урежда административното регулиране върху производството, разпространението, внасянето и изнасянето на оптични дискове, матрици и други носители, съдържащи обекти на авторското право и сродните му права.

Видове режими

Чл. 2. На регистрация от министъра на културата или упълномощено от него длъжностно лице подлежат лицата, които възпроизвеждат на територията на Република България обекти на авторското право и сродните му права върху незаписани оптични дискове и други носители с цел тяхната реализация. 
Чл. 3. На лицензиране от министъра на икономиката или упълномощен от него заместник-министър подлежат:
1. производителите на оптични дискове;
2. производителите на матрици за производството на оптични дискове.
Чл. 4. Министърът на културата или упълномощено от него длъжностно лице издава удостоверение за извършването на:  
1. сделки за възлагане на производство на матрици, оптични дискове със запис и на други носители, съдържащи обекти на авторското право и сродните му права;
2. сделки за придобиване на права за възпроизвеждане и/или разпространение на звукозаписи или записи на аудио-визуални произведения;
3. внасянето и изнасянето на матрици, оптични дискове  и други носители, съдържащи звукозаписи или записи на аудио-визуални произведения.


Отговорност

Чл. 5. Издадените въз основа на този закон удостоверения за регистрация,  лицензи и удостоверения за извършване на сделки по чл. 4  не могат да служат като основание за придобиване на права по Закона за авторското право и сродните му права и не освобождават регистрираните и лицензираните лица от отговорност спрямо носителите на авторски и сродни на тях права или техните организации за  колективно управление на тези права.

Такси

Чл. 6. (1) За регистрация и издаване на удостоверения за регистрация, за издаване на удостоверения по чл. 4, за вписване на промени в тях, за издаване на дубликати на документи и за извършване на справки в регистрите по глава втора се събират такси, определени с тарифа за таксите, които се събират в системата на Министерството на културата по Закона за държавните такси, одобрена от Министерския съвет.
(2) За разглеждане на заявление, за изменение или допълнение в издаден лиценз и за издаване на дубликати по глава трета  се събират такси, определени с тарифа за таксите, които се събират в системата на Министерството на икономиката по Закона за държавните такси, одобрена от Министерския съвет.


Глава втора
Регистрационен и удостоверителен режим

Раздел I

Регистрация на лица, които възпроизвеждат на територията на Република България обекти на авторското право и сродните му права върху незаписани оптични дискове и други носители

Нормативни изисквания

Чл. 7. (1) На регистрация по реда на този раздел подлежат лицата по чл. 2 въз основа на заявление, което трябва да съдържа: 
1. данни за заявителя: име, адрес, единен граждански номер - за физическо лице; наименование, седалище и адрес на управление, идентификационен код по регистър БУЛСТАТ, номер на данъчната регистрация, лице, което представлява заявителя - за юридическо лице или едноличен търговец;
2. описание на производствените мощности (вид и брой на оборудването, марка, фабричен номер, вид на носителя);
3. адрес на производствените помещения;
4. адрес на складовите помещения.
(2) Към заявлението се прилагат:
1. заверено копие от съдебно решение за регистрация на заявителя;
2. удостоверение за актуално съдебно състояние на заявителя;
3.  заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация;
4. заверено копие от  картата за идентификация по регистър БУЛСТАТ;
5. документи, удостоверяващи правното основание за ползване на предвидените за пускане в експлоатация мощности за  възпроизводство на  обекти на авторското право и сродните му права върху незаписани оптични дискове или други носители;
6. документ за платена такса за регистрация.
(3) Заявлението се подава най-малко в 7-дневен срок преди започване на  дейността.

Условия и ред за регистрация

Чл. 8. (1) Заявлението по чл. 7 с приложените към него документи се разглежда в 7-дневен срок от подаването му.
(2) При констатирани непълноти или нередовности в представените документи, заявителят се уведомява писмено в 7-дневен срок по реда на Гражданския процесуален кодекс за отстраняването им.
(3) Ако в 7-дневен срок от получаване на уведомлението заявителят  не отстрани непълнотите или нередовностите, заявлението се счита за оттеглено.
(4) В случаите по ал. 2 заявлението с приложените към него документи се считат за подадени от датата на отстраняване на непълнотите или нередовностите.
(5) При спазване на изискванията, посочени в този раздел, министърът на културата или упълномощено от него длъжностно лице в 
7-дневен срок извършва регистрация и издава удостоверение с идентификационен номер, който задължително се поставя върху всеки произведен екземпляр. Отказът да се извърши регистрация подлежи на обжалване по реда на Закона за Върховния административен съд.
(6) Регистрацията по ал. 5 е безсрочна и  правата по нея не могат да се преотстъпват или прехвърлят.
(7) За възпроизводството на обекти на авторското право и сродните му права върху определен вид незаписан оптичен диск или друг вид носител е необходима  отделна  регистрация. 
(8) Министерството на културата води публичен регистър на лицата по чл. 2.

Удостоверение

Чл. 9. (1) Удостоверението за регистрация на лице, което възпроизвежда на територията на Република България обекти на авторското право и сродните му права върху незаписани оптични дискове и други носители, се издава по образец, утвърден от министъра на културата, и  съдържа:
1. номер и дата на издаване;
2. име, адрес, единен граждански номер - за физическо лице; наименование, седалище и адрес на управление, лице, което представлява лицето, което възпроизвежда - за юридическо лице или за едноличен търговец;
3. идентификационен номер на производителя;
4. идентификационен код по регистър БУЛСТАТ;
5. номер на данъчна регистрация;
6. вида на незаписания оптичен диск или друг носител, върху който ще се възпроизвеждат обекти на авторското право и сродните му права;
7. точно описание на производствените мощности - вид и брой на оборудването, марка, фабричен номер, вид на носителя;
8. местонахождението на производствените и складовите помещения.
(2) Копие от удостоверението задължително се поставя на видно място в  производствените помещения на регистрирания производител.

Изменение на регистрацията

Чл. 10. (1) При промяна на обстоятелствата, вписани в удостоверението, регистрираният производител е длъжен да подаде заявление за вписването в 7-дневен срок от настъпването й в Министерството на културата.
(2) Към заявлението се прилагат документите, удостоверяващи промените, и документ за платена такса за вписването им.
(3) При разглеждане на заявлението се прилага чл. 8.
(4) Министърът на културата или упълномощено от него лице в 
7- дневен срок от подаване на заявлението с приложените документи вписва изменението на регистрацията в съответния регистър, като то се отразява върху издаденото удостоверение.

Основания за отказ за извършване на регистрация

Чл. 11. Основанията за отказ за извършване на регистрация са:
1. заявлението за регистрация по чл. 7 е подадено преди изтичането на 6 месеца от влязло в сила наказателно постановление за нарушение на този закон;
2. заявлението за регистрация по чл. 7 е подадено преди 6 месеца от заповедта за отказ за издаване на удостоверение;
3. заявлението за регистрация по чл. 7 е подадено преди изтичането на 6 месеца от влизането в сила на наказателно постановление за нарушение по чл. 97 от Закона за авторското право и сродните му права;
4. ëèöàòà, ïðåäñòàâëÿâàùè çàÿâèòåëÿ ñúãëàñíî ñúäåáíàòà ðåãèñòðàöèÿ, ñà áèëè îñúäåíè çà óìèøëåíî ïðåñòúïëåíèå ïî ÷ë. 172à îò Íàêàçàòåëíèÿ êîäåêñ ñ âëÿçëà â ñèëà ïðèñúäà è ïî îòíîøåíèå íà òÿõ íå å íàñòúïèëà ðåàáèëèòàöèÿ.


Ïðåêðàòÿâàíå íà ðåãèñòðàöèÿòà

×ë. 12. (1) Äåéñòâèåòî íà ðåãèñòðàöèÿòà ñå ïðåêðàòÿâà è èçäàäåíîòî óäîñòîâåðåíèå ñå îáåçñèëâà:
1. ïî ïèñìåíà ìîëáà íà ðåãèñòðèðàíèÿ ïðîèçâîäèòåë;
2. ïðè çàëè÷àâàíå íà ðåãèñòðèðàíèÿ ïðîèçâîäèòåë  îò òúðãîâñêèÿ ðåãèñòúð;
3.  ïðè ñìúðò íà ôèçè÷åñêîòî ëèöå - ðåãèñòðèðàí ïðîèçâîäèòåë.
(2) Ïðåêðàòÿâàíåòî íà ðåãèñòðàöèÿòà ñå îòðàçÿâà â ñúîòâåòíèÿ ðåãèñòúð è íå ïîäëåæè íà îáæàëâàíå ïî ñúäåáåí ðåä. 

Заличаване на регистрацията

Чл. 13. (1) Регистрацията се заличава:
1. ако бъде установено, че са били  представени неверни данни, които са послужили за регистрацията  или за изменението й;
2. ако бъде установено по реда на глава пета или по съдебен ред, че регистрираното  лице е извършило нарушение на този закон или на Закона за авторското право и сродните му права на територията на Република България;
3. при констатирано  от длъжностните лица по чл. 42, ал. 1, т. 2 възпроизводство на обекти на авторското право и сродните му права върху незаписни оптични дискове или други носители - различни от тези, посочени в т. 5 от издаденото удостоверение съгласно чл. 9, ал. 1, т. 5 и 6.
(2) Регистрацията се заличава по мотивирано предложение на длъжностните лица по чл. 42, ал. 1, т. 2 със заповед на министъра на културата или на упълномощено от него длъжностно лице.
(3) Заповедта по ал. 2 може да се обжалва по реда на Закона за  Върховния административен съд.
(4) При заличаване на регистрацията издаденото удостоверение се обезсилва и това се отразява в съответния регистър.


Ðàçäåë II

Сделки за възлагане на производство на матрици, оптични дискове със запис и на други носители, съдържащи обекти на авторското право и сродните му права


Íîðìàòèâíè èçèñêâàíèÿ

×ë. 14. (1) Çà èçäàâàíå íà óäîñòîâåðåíèÿ çà èçâúðøâàíå íà ñäåëêè ïî ÷ë. 4, ò. 1  ñå ïîäàâà çàÿâëåíèå, êîåòî ñúäúðæà:
1. äàííè çà ïðîèçâîäèòåëÿ è âúçëîæèòåëÿ: èìå, àäðåñ, åäèíåí ãðàæäàíñêè íîìåð - çà ôèçè÷åñêî ëèöå; íàèìåíîâàíèå, ñåäàëèùå è àäðåñ íà óïðàâëåíèå, èäåíòèôèêàöèîíåí êîä ïî ðåãèñòúð ÁÓËÑÒÀÒ, íîìåð íà äàíú÷íàòà ðåãèñòðàöèÿ, ëèöå, êîåòî ïðåäñòàâëÿâà ïðîèçâîäèòåëÿ - çà þðèäè÷åñêî ëèöå èëè åäíîëè÷åí òúðãîâåö; 
2. äàííè çà âúçëîæåíîòî ïðîèçâîäñòâî íà îïòè÷åí äèñê èëè äðóã âèä íîñèòåë: êîä çà èäåíòèôèêàöèÿ íà èçòî÷íèêà (SID-êîä) ñúãëàñíî ëèöåíçà ïî ÷ë. 34 èëè èäåíòèôèêàöèîíåí íîìåð ïî ÷ë. 9, êîëè÷åñòâî íà ïðîèçâîäñòâîòî, çàãëàâèå íà íîñèòåëÿ, îïèñ íà âêëþ÷åíèòå ïðîèçâåäåíèÿ;
3. äàííè çà âúçëîæåíîòî ïðîèçâîäñòâî íà ìàòðèöà: êîä çà èäåíòèôèêàöèÿ íà èçòî÷íèêà (SID-êîä), ïðåäîñòàâåí ïî ìåæäóíàðîäíî âúçïðèåòèÿ ðåä èëè ñúãëàñíî ëèöåíçà ïî ÷ë. 34, êîëè÷åñòâî íà ïðîèçâîäñòâîòî, ñúäúðæàíèåòî íà âêëþ÷åíèòå ïðîèçâåäåíèÿ, èìåíàòà íà íîñèòåëèòå íà àâòîðñêè è ñðîäíèòå èì ïðàâà âúðõó òÿõ.
(2) Êúì çàÿâëåíèåòî ñå ïðèëàãàò:
1. çàâåðåíî êîïèå îò äîãîâîð çà âúçëàãàíå íà ïðîèçâîäñòâî ñ ïðèëîæåí îïèñ, âêëþ÷âàù çàãëàâèåòî íà íîñèòåëÿ, îïèñ íà âêëþ÷åíèòå ïðîèçâåäåíèÿ, èìåíàòà íà  íîñèòåëèòå íà àâòîðñêè è ñðîäíè ïðàâà âúðõó òÿõ, êîëè÷åñòâî íà ïðîèçâîäñòâîòî;
2. äîêóìåíòè, äîêàçâàùè ïðèòåæàâàíåòî îò âúçëîæèòåëÿ íà ïðàâàòà çà âúçïðîèçâåæäàíå íà îáåêòè íà àâòîðñêîòî ïðàâî è ñðîäíèòå ìó  ïðàâà, âêëþ÷åíè â ïîðú÷êàòà èëè êîïèå îò óäîñòîâåðåíèåòî  ïî ÷ë. 21;
3. çàâåðåíî êîïèå îò äîãîâîð çà âúçëàãàíå íà ïðîèçâîäñòâîòî íà ìàòðèöè ñ îïèñ íà ñúäúðæàíèåòî  èì;
4. êîïèå îò ëèöåíçà çà ïðîèçâîäñòâî ïî ÷ë. 34, êîãàòî ñå îòíàñÿ çà ïðîèçâîäñòâî íà îïòè÷íè íîñèòåëè èëè ìàòðèöè çà òÿõíîòî ïðîèçâîäñòâî;
5. копие от удостоверението по чл. 9, когато се отнася за възпроизводство върху носители, различни от тези по т. 4;
6. óäîñòîâåðåíèå çà àêòóàëíî ñúäåáíî  ñúñòîÿíèå;
7. äîêóìåíò çà ïëàòåíà òàêñà çà ðåãèñòðàöèÿ.
(3) Çàÿâëåíèåòî ñå ïîäàâà íàé-ìàëêî â 7-äíåâåí ñðîê ïðåäè çàïî÷âàíå íà ïðîèçâîäñòâîòî. 


Óñëîâèÿ è ðåä çà èçäàâàíå íà óäîñòîâåðåíèå

×ë. 15. (1) Çàÿâëåíèåòî ïî ÷ë. 14 ñ ïðèëîæåíèòå êúì íåãî äîêóìåíòè ñå ðàçãëåæäà ïî ðåäà íà ÷ë.8.
(2) Ìèíèñòåðñòâîòî íà êóëòóðàòà âîäè ðåãèñòúð íà ñäåëêèòå ïî 
÷ë. 4, ò. 1.


Óäîñòîâåðåíèå

×ë. 16. (1) Óäîñòîâåðåíèåòî çà èçâúðøâàíå íà ñäåëêà ïî ÷ë. 4, ò. 1 ñå èçäàâà ïî îáðàçåö, óòâúðäåí îò ìèíèñòúðà íà êóëòóðàòà, è ñúäúðæà:
1. íîìåð è äàòà íà èçäàâàíå;
2. èìå, àäðåñ, åäèíåí ãðàæäàíñêè íîìåð - çà ôèçè÷åñêî ëèöå; íàèìåíîâàíèå, ñåäàëèùå è àäðåñ íà óïðàâëåíèå, ëèöå, êîåòî ïðåäñòàâëÿâà ïðîèçâîäèòåëÿ - çà þðèäè÷åñêî ëèöå èëè åäíîëè÷åí òúðãîâåö;
3. èäåíòèôèêàöèîíåí êîä ïî ðåãèñòúð ÁÓËÑÒÀÒ;
4. íîìåð  íà äàíú÷íàòà ðåãèñòðàöèÿ;
5. äàííè çà âúçëîæåíîòî ïðîèçâîäñòâî íà ìàòðèöà èëè íà äàäåí âèä îïòè÷åí äèñê èëè äðóã âèä íîñèòåë;
6. îñíîâàíèå çà âúçëàãàíå íà ïðîèçâîäñòâîòî;
7. êîëè÷åñòâî íà ïðîèçâîäñòâîòî;
8. çàãëàâèå íà íîñèòåëÿ;
9. êîä çà èäåíòèôèêàöèÿ íà èçòî÷íèêà (SID-êîä) ñúãëàñíî ëèöåíçà ïî ÷ë. 34 èëè èäåíòèôèêàöèîíåí íîìåð ïî ÷ë. 9.
(2) Íîìåðúò è äàòàòà íà èçäàäåíîòî óäîñòîâåðåíèå íå ñëåäâà äà ñå ïîñòàâÿò âúðõó ïðîèçâåäåíèòå åêçåìïëÿðè.


Обезсилване на издаденото удостоверение

×ë. 17. (1) Èçäàäåíîòî óäîñòîâåðåíèå ñå îáåçñèëâà, àêî ñå óñòàíîâè, ÷å ñà áèëè ïðåäñòàâåíè íåâåðíè äàííè, êîèòî ñà ïîñëóæèëè çà íåãîâîòî èçäàâàíå.
(2) Èçäàäåíîòî óäîñòîâåðåíèå ñå îáåçñèëâà ïî ìîòèâèðàíî ïðåäëîæåíèå íà äëúæíîñòíèòå ëèöà ïî ÷ë. 42, àë. 1, ò. 2 ñúñ çàïîâåä íà ìèíèñòúðà íà êóëòóðàòà èëè íà óïúëíîìîùåíî îò íåãî äëúæíîñòíî ëèöå.
(3) Çàïîâåäòà ïî àë. 2 ìîæå äà ñå îáæàëâà ïî ðåäà íà Çàêîíà çà Âúðõîâíèÿ àäìèíèñòðàòèâåí ñúä.
(4) Îáåçñèëâàíåòî íà èçäàäåíîòî óäîñòîâåðåíèå ñå îòðàçÿâà â ðåãèñòúðà. Äåéñòâèåòî íà îáåçñèëâàíåòî å çàíàïðåä. 


Êîíòðîëíè åêçåìïëÿðè

×ë. 18. Â 7-äíåâåí ñðîê îò çàïî÷âàíå èçïúëíåíèåòî íà ïîðú÷êàòà ïðîèçâîäèòåëÿò ïðåäñòàâÿ â Ìèíèñòåðñòâîòî íà êóëòóðàòà ïî äâà åêçåìïëÿðà îò âñåêè ïðîèçâåäåí âèä íîñèòåë.


Ðàçäåë III

Ñäåëêè çà ïðèäîáèâàíå íà ïðàâà çà âúçïðîèçâåæäàíå è/èëè ðàçïðîñòðàíåíèå íà çâóêîçàïèñè èëè çàïèñè íà àóäèî-âèçóàëíè ïðîèçâåäåíèÿ


Íîðìàòèâíè èçèñêâàíèÿ

×ë. 19. (1) Çà èçäàâàíå íà óäîñòîâåðåíèÿ çà èçâúðøâàíå íà ñäåëêè ïî ÷ë. 4, ò. 2 ñå ïîäàâà çàÿâëåíèå, êîåòî ñúäúðæà:
1. äàííè çà çàÿâèòåëÿ: èìå, àäðåñ, åäèíåí ãðàæäàíñêè íîìåð - çà ôèçè÷åñêî ëèöå; íàèìåíîâàíèå, ñåäàëèùå è àäðåñ íà óïðàâëåíèå, èäåíòèôèêàöèîíåí êîä ïî ðåãèñòúð ÁÓËÑÒÀÒ, íîìåð íà äàíú÷íàòà ðåãèñòðàöèÿ, ëèöå, êîåòî  ïðåäñòàâëÿâà çàÿâèòåëÿ - çà þðèäè÷åñêî ëèöå èëè åäíîëè÷åí òúðãîâåö;
2. êà÷åñòâîòî íà çàÿâèòåëÿ (ïðîäóöåíò, ñóáïðîäóöåíò, ëèöåíçèàíò, èçäàòåë è äð.);
3. îñíîâàíèå çà âúçíèêâàíå èëè ïðèäîáèâàíå íà ïðàâàòà çà âúçïðîèçâåæäàíå è/èëè ðàçïðîñòðàíåíèå íà çâóêîçàïèñè èëè çàïèñè íà àóäèî-âèçóàëíè ïðîèçâåäåíèÿ;
4. äàííè çà ëèöåòî, îòñòúïâàùî ïðàâàòà;
5. çàãëàâèå íà íîñèòåëÿ;
6. êîëè÷åñòâî íà ïðîèçâîäñòâîòî; 
7. âèä íà íîñèòåëèòå, âúðõó êîèòî ùå ñå âúçïðîèçâåæäàò çâóêîçàïèñèòå èëè çàïèñèòå íà àóäèî-âèçóàëíè ïðîèçâåäåíèÿ;
8. òåðèòîðèÿ íà ðàçïðîñòðàíåíèå; 
9. ñðîêà, çà êîéòî ñà ïðèäîáèòè ïðàâàòà çà âúçïðîèçâåæäàíå è/èëè ðàçïðîñòðàíåíèå íà çâóêîçàïèñè èëè íà çàïèñè íà àóäèî-âèçóàëíè ïðîèçâåäåíèÿ.
(2) Êúì  çàÿâëåíèåòî ñå ïðèëàãàò:
1. äîãîâîðè èëè äðóãè àêòîâå, ñ êîèòî ñå ïðèäîáèâàò ïðàâàòà çà âúçïðîèçâåæäàíå è/èëè ðàçïðîñòðàíåíèå íà çâóêîçàïèñè èëè çàïèñè íà àóäèî-âèçóàëíè ïðîèçâåäåíèÿ âúðõó îïòè÷íè èëè  äðóãè íîñèòåëè â ñòðàíàòà, â ò.÷. äîãîâîðè ñ íîñèòåëèòå íà àâòîðñêè èëè ñðîäíèòå èì ïðàâà èëè ñúñ ñúîòâåòíèòå îðãàíèçàöèè çà êîëåêòèâíî óïðàâëåíèå íà òàêèâà ïðàâà;
2. çàâåðåíî êîïèå îò  óäîñòîâåðåíèå çà àêòóàëíà ñúäåáíà ðåãèñòðàöèÿ;
3. îïèñè íà çàãëàâèÿòà íà ïðîèçâåäåíèÿòà è íîñèòåëèòå íà àâòîðñêè è ñðîäíèòå èì ïðàâà âúðõó òÿõ, âêëþ÷åíè â íîñèòåëÿ;
4. äîêóìåíò çà ïëàòåíà òàêñà çà ðåãèñòðàöèÿ.
(3) Çàÿâëåíèåòî ñå ïîäàâà íàé-ìàëêî â 7-äíåâåí ñðîê  ïðåäè  ïîäàâàíå íà çàÿâëåíèåòî çà èçäàâàíå íà óäîñòîâåðåíèå çà èçâúðøâàíåòî íà ñäåëêà ïî ÷ë. 4, ò. 1.


Условия и ред за издаване на удостоверение

×ë. 20. (1) Çàÿâëåíèåòî ïî ÷ë. 19 ñ ïðèëîæåíèòå êúì íåãî äîêóìåíòè ñå ðàçãëåæäà ïî ðåäà íà ÷ë. 8.
(2) Ìèíèñòåðñòâîòî íà êóëòóðàòà âîäè ðåãèñòúð íà ñäåëêèòå ïî 
÷ë. 4, ò. 2.

Удостоверение

Чл. 21. (1) Удостоверението за извършване на сделка по чл. 4, т. 2 се издава по образец, утвърден от министъра на културата, и съдържа:
1. номер и дата на издаване;
2. данни за придобилия правата: име, адрес, единен граждански номер - за физическо лице; наименование, седалище и адрес на управление, идентификационен код по регистър БУЛСТАТ, номер на данъчната регистрация, лице, което представлява заявителя - за юридическо лице или едноличен търговец;
3. качеството на придобилия правата (продуцент, субпродуцент, лицензиант, издател и други);
4. основание за възникване или придобиване на правата по чл. 19, ал. 1;
5. заглавие на носителя; 
6. вид на носителя;
7. територия на разпространение; 
8. срок на действие на удостоверението.
(2) Номерът на удостоверението и датата на издаването му се обозначават задължително върху всеки произведен екземпляр.


Действие на удостоверението

Чл. 22. (1) Действието  на удостоверението по чл. 21 е за срока, за който са придобити правата за възпроизвеждане и/или разпространение на звукозаписи или записи на аудио-визуални произведения.
(2) Прекратяването на действието на удостоверението се отразява в регистъра.
(3) При искане за продължаване на срока на действие на удостоверението по ал. 1 се прилагат съответно чл. 19  и 20.
(4) Министърът на културата или упълномощено от него длъжностно лице  продължава срока на действието на удостоверението, като това се отразява върху издаденото удостоверение и в съответния регистър.


Обезсилване на удостоверението

Чл. 23. (1) Удостоверението по чл. 4, т. 2 се обезсилва, ако бъде установено, че са били представени неверни данни, които са послужили за неговото издаване или за продължаване срока на неговото действие.
(2) Удостоверението се обезсилва по мотивирано предложение на длъжностните лица по чл. 42, ал. 1, т. 2 със заповед на министъра на културата или упълномощено от него длъжностно лице. 
(3) Заповедта по ал. 2 може да се обжалва по реда на Закона за Върховния административен съд.
(4) Обезсилването на издаденото удостоверение се отразява в регистъра. Действието на обезсилването е занапред. 


Раздел IV

Внасяне и изнасяне на матрици, оптични дискове и други  носители, съдържащи звукозаписи или записи на аудио-визуални произведения

Нормативни изисквания при внасяне

Чл. 24. (1) За внасянето на  територията на Република България на носители, съдържащи звукозаписи или записи на аудио-визуални произведения, както и на матрици за тяхното производство се издава удостоверение въз основа на заявление, което  съдържа:
1. данни за вносителя: име, адрес, единен граждански номер - за физическо лице; наименование, седалище и адрес на управление, идентификационен код по регистър БУЛСТАТ, номер на данъчната регистрация, лице, което представлява заявителя - за юридическо лице или едноличен търговец; 
2.заглавие на внасяните екземпляри от всеки вид носител;
3. съдържание на внасяните матрици;
4. код за идентификация на източника (SID-код), предоставен по международно възприетия ред, или други идентификационни белези на матриците, оптичните или други носители;
5. количество на внасяните екземпляри от всеки вид носител или на внасяните матрици.
(2) Към заявлението се прилагат:
1. договори или други документи, доказващи притежаването от вносителя на правото за разпространение на внасяните екземпляри от всеки вид носител, съдържащи звукозаписи или записи на аудио-визуални произведения, както и  на матрици за тяхното производство, включени в поръчката за внос, както и  копие  от удостоверението по чл. 21; 
2. външнотърговски договор,  фактура или друг подобен документ;
3. документ за платена такса за регистрация.


Нормативни изисквания при изнасяне

Чл. 25. (1) За изнасянето от територията на Република България на матрици, оптични дискове и други носители, съдържащи звукозаписи или записи на аудио-визуални произведения, се издава удостоверение въз основа на заявление, което съдържа:
1. äàííè çà èçíîñèòåëÿ: èìå, àäðåñ, åäèíåí ãðàæäàíñêè íîìåð - çà ôèçè÷åñêî ëèöå; íàèìåíîâàíèå, ñåäàëèùå è àäðåñ íà óïðàâëåíèå, èäåíòèôèêàöèîíåí êîä ïî ðåãèñòúð ÁÓËÑÒÀÒ, íîìåð íà äàíú÷íàòà ðåãèñòðàöèÿ, ëèöå, êîåòî ïðåäñòàâëÿâà çàÿâèòåëÿ - çà þðèäè÷åñêî ëèöå èëè åäíîëè÷åí òúðãîâåö;
2. äàííè çà ïîëó÷àòåëÿ; 
3. çàãëàâèå íà èçíàñÿíèòå åêçåìïëÿðè îò âñåêè âèä íîñèòåë;
4. ñúäúðæàíèå íà èçíàñÿíàòà ìàòðèöà;
5. êîä çà èäåíòèôèêàöèÿ íà èçòî÷íèêà (SID-êîä) ñúãëàñíî ëèöåíçà ïî ÷ë. 34 èëè èäåíòèôèêàöèîííèÿ íîìåð ïî ÷ë. 9 è 21;
6. êîëè÷åñòâî íà èçíàñÿíèòå åêçåìïëÿðè îò âñåêè âèä íîñèòåë èëè íà èçíàñÿíèòå ìàòðèöè.
(2) Êúì çàÿâëåíèåòî ñå ïðèëàãàò:
1. äîêóìåíòè, äîêàçâàùè ïðèòåæàâàíåòî îò èçíîñèòåëÿ íà ïðàâîòî äà èçíàñÿ åêçåìïëÿðè îò âñåêè âèä íîñèòåë, ñúäúðæàùè çâóêîçàïèñè èëè çàïèñè íà àóäèî-âèçóàëíè ïðîèçâåäåíèÿ, êàêòî è íà ìàòðèöè çà òÿõíîòî ïðîèçâîäñòâî, âêëþ÷åíè â ïîðú÷êàòà çà âíîñ, êàêòî è êîïèå îò óäîñòîâåðåíèåòî ïî ÷ë. 21; 
2. âúíøíîòúðãîâñêè äîãîâîð, ôàêòóðà èëè äðóã ïîäîáåí äîêóìåíò;
3. äîêóìåíò çà ïëàòåíà òàêñà çà ðåãèñòðàöèÿ.

Óñëîâèÿ è ðåä çà èçäàâàíå íà óäîñòîâåðåíèå

×ë. 26. (1) Çàÿâëåíèÿòà ïî ÷ë. 24 è 25 ñ ïðèëîæåíèòå êúì òÿõ  äîêóìåíòè ñå ðàçãëåæäàò ïî ðåäà íà ÷ë. 8.
(2) Â Ìèíèñòåðñòâîòî íà êóëòóðàòà ñå âîäÿò ðåãèñòðè çà âíàñÿíåòî è  èçíàñÿíåòî íà ìàòðèöè, îïòè÷íè äèñêîâå è äðóãè íîñèòåëè, ñúäúðæàùè çâóêîçàïèñè èëè çàïèñè íà àóäèî-âèçóàëíè ïðîèçâåäåíèÿ, â êîèòî ñå âïèñâàò èçäàäåíèòå óäîñòîâåðåíèÿ.

Óäîñòîâåðåíèå çà âíàñÿíå

×ë. 27. (1) Óäîñòîâåðåíèåòî çà èçâúðøâàíå íà âíàñÿíå íà òåðèòîðèÿòà íà Ðåïóáëèêà Áúëãàðèÿ íà íîñèòåëè, ñúäúðæàùè çâóêîçàïèñè èëè çàïèñè íà àóäèî-âèçóàëíè ïðîèçâåäåíèÿ, êàêòî è íà ìàòðèöè çà òÿõíîòî ïðîèçâîäñòâî ñå èçäàâà ïî îáðàçåö, óòâúðäåí îò ìèíèñòúðà íà êóëòóðàòà, è ñúäúðæà:
1. íîìåð è äàòà íà èçäàâàíå; 	
2. äàííè çà âíîñèòåëÿ: èìå, àäðåñ, åäèíåí ãðàæäàíñêè íîìåð - çà ôèçè÷åñêî ëèöå; íàèìåíîâàíèå, ñåäàëèùå è àäðåñ íà óïðàâëåíèå, èäåíòèôèêàöèîíåí êîä ïî ðåãèñòúð ÁÓËÑÒÀÒ, íîìåð íà äàíú÷íàòà ðåãèñòðàöèÿ, ëèöå, êîåòî ïðåäñòàâëÿâà çàÿâèòåëÿ - çà þðèäè÷åñêî ëèöå èëè åäíîëè÷åí òúðãîâåö;
3. îñíîâàíèå çà ðàçïðîñòðàíåíèå è âíàñÿíå íà òåðèòîðèÿòà íà Ðåïóáëèêà Áúëãàðèÿ; 
4. çàãëàâèå íà âíàñÿíèòå åêçåìïëÿðè îò âñåêè âèä íîñèòåë;
5. ñúäúðæàíèå íà âíàñÿíàòà ìàòðèöà;
6. êîä çà èäåíòèôèêàöèÿ íà èçòî÷íèêà (SID-êîä), ïðåäîñòàâåíè ïî ìåæäóíàðîäíî âúçïðèåòèÿ ðåä èëè äðóãè èäåíòèôèêàöèîííè áåëåçè íà ìàòðèöèòå, îïòè÷íèòå èëè äðóãè íîñèòåëè;
7. êîëè÷åñòâî íà âíàñÿíèòå åêçåìïëÿðè îò âñåêè âèä îïòè÷åí èëè äðóã âèä íîñèòåë èëè îò âíàñÿíèòå ìàòðèöè;
8. ñðîê íà äåéñòâèå íà óäîñòîâåðåíèåòî.
(2) Ìèòíè÷åñêèòå îðãàíè ðàçðåøàâàò âäèãàíåòî íà âíàñÿíèòå ñòîêè ñëåä ïðåäñòàâÿíåòî íà óäîñòîâåðåíèåòî ïî àë. 1.

Óäîñòîâåðåíèå çà èçíàñÿíå

×ë. 28. (1) Óäîñòîâåðåíèåòî çà ðåãèñòðàöèÿ íà èçíàñÿíåòî îò òåðèòîðèÿòà íà Ðåïóáëèêà Áúëãàðèÿ íà íîñèòåëè, ñúäúðæàùè çâóêîçàïèñè èëè çàïèñè íà àóäèî-âèçóàëíè ïðîèçâåäåíèÿ, êàêòî è íà ìàòðèöè çà òÿõíîòî ïðîèçâîäñòâî ñå èçäàâà ïî îáðàçåö, óòâúðäåí îò ìèíèñòúðà íà êóëòóðàòà, è  ñúäúðæà:
1. íîìåð è äàòà íà èçäàâàíå; 
2. äàííè çà èçíîñèòåëÿ: èìå, àäðåñ, åäèíåí ãðàæäàíñêè íîìåð - çà ôèçè÷åñêî ëèöå; íàèìåíîâàíèå, ñåäàëèùå è àäðåñ íà óïðàâëåíèå, èäåíòèôèêàöèîíåí êîä ïî ðåãèñòúð ÁÓËÑÒÀÒ, íîìåð íà äàíú÷íàòà ðåãèñòðàöèÿ, ëèöå, êîåòî ïðåäñòàâëÿâà çàÿâèòåëÿ - çà þðèäè÷åñêî ëèöå èëè åäíîëè÷åí òúðãîâåö;
3. îñíîâàíèå çà âúçïðîèçâåæäàíå èëè ðàçïðîñòðàíåíèå; 
4. çàãëàâèå íà èçíàñÿíèòå åêçåìïëÿðè îò âñåêè âèä íîñèòåë;
5. ñúäúðæàíèå íà èçíàñÿíàòà ìàòðèöà;	
6. êîä çà èäåíòèôèêàöèÿ íà èçòî÷íèêà (SID-êîä) ñúãëàñíî ëèöåíçà ïî ÷ë. 34  èëè èäåíòèôèêàöèîíåí íîìåð ïî ÷ë. 9 è 21;
7. êîëè÷åñòâî íà èçíàñÿíèòå åêçåìïëÿðè îò âñåêè âèä íîñèòåë èëè íà  èçíàñÿíèòå ìàòðèöè;
8. ñðîê íà äåéñòâèå íà óäîñòîâåðåíèåòî.
(2) Ìèòíè÷åñêèòå îðãàíè ðàçðåøàâàò âäèãàíåòî íà èçíàñÿíèòå ñòîêè ñëåä ïðåäñòàâÿíå íà óäîñòîâåðåíèåòî ïî  àë. 1.

Äåéñòâèå íà èçäàäåíîòî óäîñòîâåðåíèå

×ë. 29. (1) Ñðîêúò íà äåéñòâèåòî íà óäîñòîâåðåíèÿòà ïî ÷ë. 27 è 28 å òðèìåñå÷åí è çàïî÷âà äà  òå÷å îò äàòàòà íà òÿõíîòî èçäàâàíå. 
(2) Ïðè èñêàíå çà ïðîäúëæàâàíå íà ñðîêà íà äåéñòâèå ïî àë. 1 ñå ïðèëàãà ÷ë. 8.


Ãëàâà òðåòà

Лицензиране на производителите на  оптични дискове и матрици за тяхното производство

Изисквания за издаване на лиценз

Чл. 30. (1) Производството на оптични дискове или матрици може да се извършва само от търговци, регистрирани по Търговския закон и притежаващи лиценз за тази дейност, издаден от министъра на икономиката или от упълномощен от него заместник-министър.
(2) За издаване на лиценз за производство на оптични дискове или матрици търговците по ал. 1 подават заявление до министъра на икономиката.
(3) Към заявлението се прилагат:
1. оригинал или нотариално заверено копие от съдебно удостоверение за актуално състояние на търговеца, издадено до 2 месеца преди подаване на заявлението;
2. оригинал или нотариално заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация, удостоверение от териториалната данъчна дирекция за липса на данъчни задължения и декларация на лицето за липса на други публични задължения;
3. нотариално заверено копие на карта за идентификация по регистър БУЛСТАТ;
4. свидетелство за съдимост на физическото лице (лица), представляващо заявителя, съгласно съдебната регистрация и удостоверение от следствените служби за липса на образувани предварителни производства срещу него (тях);
5. документи, удостоверяващи правното основание за ползване на предвидените за пускане  в експлоатация мощности за производство на оптични дискове;
6. справка за производствените мощности по т. 5, съдържаща технологичната схема на производството, производителя, марката, модела, фабричния номер (описват се всички машини и устройства), както и техническите данни за оборудването, включително производствен капацитет, разходни норми и данни за технологичния брак по техническа документация;
7. удостоверение за регистрация на получен код за идентификация на източника (SID-код) съгласно международно възприетия ред;
8. нотариално заверено копие на договор за наем или нотариален акт, придружени със скица или друг удостоверителен документ за разположението на производствените, складовите и служебните помещения в имота, в който са инсталирани мощностите за производство на оптични дискове или матрици;
9. справка за наличните количества суровини за производство на оптични дискове или матрици и за налична готова продукция към датата на подаване на заявлението;
10. документи за митническото оформяне на внесеното оборудване;
11. нотариално заверена декларация от лицата по т. 4, че не са санкционирани през последната година с влязло в сила наказателно постановление за нарушение по този закон и че не са свързани лица по смисъла на Търговския закон с лице, на което е отнет лицензът или му е отказано издаването на лиценз в сроковете по чл. 33, ал. 2; 
12. декларация че производствените мощности по т. 5 са инсталирани,  която може да се подаде и при получаване на лиценза; 
13. документ за платена такса за разглеждане на заявлението.  
	
Междуведомствена комисия

Чл. 31. (1) Заявленията за издаване на лиценз за производство на оптични дискове или матрици с приложените към тях документи се разглеждат от междуведомствената комисия, назначена със заповед на министъра на икономиката.
(2) В състава на междуведомствената комисия се включват по двама представители от  Министерството на икономиката, Министерството на културата и Министерството на вътрешните работи и по един представител от Министерството на правосъдието и Агенция “Митници”, определени със заповед на съответния ръководител.
(3) Със заповедта по ал. 1 министърът на икономиката определя председател на междуведомствената комисия измежду членовете й и секретар.
(4) Организацията на дейността на междуведомствената комисия се урежда с правила, утвърдени от министъра на икономиката. 
(5) Във връзка с дейността си междуведомствената комисия може да изисква сведения и документи от всички държавни органи и други лица.

Разглеждане на представените документи

Чл. 32. (1) Заявлението и документите по чл. 30, ал. 3 се разглеждат от междуведомствената комисия в двумесечен срок от подаването им. 
(2) При констатирани непълноти или нередовности в представените документи заявителят се уведомява писмено за отстраняването им в 
14-дневен срок от подаването им. 
(3) При неотстраняване на непълнотите или нередовностите в срока по ал. 2 заявлението се счита за оттеглено.
(4) В случаите по ал. 2 срокът по ал. 1 започва да тече от датата на отстраняване на непълнотите и/или нередовностите.
	

Издаване и отказ за издаване на лиценз

Чл. 33. (1) След разглеждане на представените документи междуведомствената комисия изготвя мотивирано предложение до министъра на икономиката за издаване на лиценз или за отказ за издаване на лиценз.
(2) В 14-дневен срок от предложението по ал. 1 министърът на икономиката или упълномощен от него заместник-министър по целесъобразност издава или отказва издаването на лиценз с мотивирана заповед. 
(3) Заповедта за отказ от издаване на лиценз подлежи на обжалване по реда на Закона за Върховния административен съд.	 

Лиценз

Чл. 34. (1) Лицензът за производство на оптични дискове или матрици се издава по образец, утвърден от министъра на икономиката, и  съдържа:
1. номер и дата на издаване;
2. наименование, седалище и адрес на управление на търговеца, номер на фирменото дело;
3. трите имена, ЕГН на лицата, които представляват лицензирания производител съгласно съдебната регистрация;
4. идентификационен код по регистър БУЛСТАТ;
5. код за идентификация на източника (SID-код);
6. точно описание на разрешеното производство;
7. точно описание на производствените мощности - марка, модел, фабричен номер;
8. местонахождението на производствените, складовите и служебните помещения.
(2) За производството на определен вид оптичен диск и за производство на матрици за производство на оптични дискове се издават отделни лицензи.
(3) Издаденият лиценз е безсрочен и правата по него не могат да се преотстъпват и/или прехвърлят.

Изменение и допълване на лиценза

Чл. 35. (1) При промяна на обстоятелствата, вписани в издаден лиценз, лицензираният производител е длъжен да подаде заявление, в което в 7-дневен срок да заяви промените за вписване. 
(2) Към заявлението се прилагат документи, удостоверяващи промените, и документ за платена такса за разглеждане на заявлението. При разкриване на нови производствени мощности лицензираният производител представя документите по чл. 30, ал. 3, т. 5 – 10, т. 12 и 13 за допълване на лиценза. 
(3) Представените документи се разглеждат от междуведомствената комисия по реда и в сроковете по чл. 32.
(4) В 14-дневен срок от предложението на междуведомствената комисия министърът на икономиката или упълномощен от него 
заместник-министър изменя и/или допълва лиценза или отказва да измени и/или да допълни издаден лиценз с мотивирана заповед. 
(5) Заповедта за отказ да измени и/или да допълни издаден лиценз подлежи на обжалване по реда на Закона за Върховния административен съд.

Отказ за издаване на лиценз

Чл. 36. (1) По предложение на междуведомствената комисия министърът на икономиката или упълномощен от него заместник-министър отказва издаване на лиценз с мотивирана заповед.
(2) Основания за отказ  за издаване на лиценз са: 
1. заявлението и приложените към него изискуеми документи не съответстват на изискванията на чл. 30, ал. 3; 
2. заявлението за издаване на лиценз е подадено преди изтичането на една година от влязло в сила наказателно постановление за нарушение по този закон;
3. заявлението за издаване на лиценз е подадено преди изтичането на две години от датата на заповедта за отказ за издаване на лиценз на лицето или на свързано с него лице по смисъла на Търговския закон, освен ако заповедта за отказ е била отменена от съда;
4. заявлението за издаване на лиценз е подадено преди изтичането на 5 години от заповедта за отнемане на лиценз на лицето или на свързано с него лице по смисъла на Търговския закон, освен ако заповедта за отнемане е била отменена от съда;
5. лицата, представляващи заявителя съгласно съдебната регистрация, са били осъдени за умишлено престъпление от общ характер с влязла в сила присъда и по отношение на тях не е настъпила реабилитация, както и ако  срещу тях са образувани предварителни производства по реда на Наказателно-процесуалния кодекс за престъпление срещу обекти на авторското право или сродните на него права.

Отнемане на лиценз

Чл. 37. (1) По предложение на междуведомствената комисия министърът на икономиката или упълномощен от него заместник-министър отнема лиценза с мотивирана заповед.
(2) Основания за отнемане на издадения лиценз са: 
1. представени неверни данни, които са послужили за издаване, изменение и/или допълване на лиценза; 
2. извършване на производство на оптични дискове или матрици с производствена мощност, различна от описаната в лиценза;
3. извършване на производство на оптични дискове или матрици в помещения, различни от описаните в лиценза;
4. извършване на производство на оптични дискове и/или матрици без наличие на код за идентификация на източника или с код, различен от този, вписан в лиценза;
5. липса на  регистър по чл. 40, ал. 3, 4 и 5;
6. установяване от контролните органи по чл. 42, ал. 1, т. 1 на произведени по-големи количества оптични носители от възложените, за които е било издадено удостоверение по чл. 16 за извършване на сделката за производство;
7. установяване от контролните органи по чл. 42, ал. 1, т. 1 на извършени нарушения в производствените или складовите помещения по реда на глава пета от този закон;
8. установяване от контролните органи на извършване на производство на оптични дискове или матрици при наличие на промяна в обстоятелства по чл. 35,  за които е отказано със заповед  изменение и/или допълване на лиценза;  
9. неизпълнение на предписаните мерки по чл. 48.
(3) Освен в случаите по ал. 2 издаденият лиценз се отнема и по предложение на междуведомствената комисия въз основа на новонастъпили или новооткрити обстоятелства, които не са били известни на комисията към момента на издаване на лиценза и които са основания за отказ за издаването му. 
(4) В заповедта за отнемане на лиценза се включва разпореждане за предварителното й изпълнение.
(5) Заповедта за отнемане на лиценза подлежи на обжалване по реда на Закона за Върховния административен съд.

Прекратяване на лиценза

Чл. 38. (1) Издаденият лиценз се прекратява:
1. по писмена молба на производителя;
2. при заличаване на производителя от търговския регистър;
3. когато не е получен в срок до 1 месец от датата на уведомяването за издаването му.
(2) По предложение на междуведомствената комисия министърът на икономиката или упълномощен от него заместник-министър със заповед прекратява лиценза и това се отразява в регистър.
(3) Заповедта по ал. 2 не подлежи на обжалване по съдебен ред.

Публичен регистър

Чл. 39. В Министерството на икономиката се води публичен регистър на издадените, отказаните, отнетите, спрените и прекратените лицензи.


Задължения на лицензирания производител

×ë. 40. (1) Â ïðåäâèäåíèòå çà çàäåéñòâàíå ìîùíîñòè çà ïðîèçâîäñòâî íà ìàòðèöè èëè îïòè÷íè äèñêîâå çàäúëæèòåëíî ñå èíñòàëèðà êîäúò ïî ÷ë. 30, àë. 3, ò. 7.
(2) Êîäúò ñå âãðàæäà ïî íà÷èí, ïî êîéòî íå ìîæå äà áúäå ïðîìåíåí, è ñå ïîñòàâÿ  âúðõó âñåêè ïðîèçâåäåí îïòè÷åí äèñê, ñúäúðæàù îáåêòè íà àâòîðñêîòî ïðàâî è ñðîäíèòå ìó ïðàâà èëè ìàòðèöà çà ïðîèçâîäñòâî íà îïòè÷åí íîñèòåë ñúãëàñíî èíñòðóêöèÿòà íà  ìèíèñòúðà íà èêîíîìèêàòà.
(3) Âñåêè ïðîèçâîäèòåë íà îïòè÷íè íîñèòåëè å äëúæåí äà âîäè ðåãèñòúð ïî îáðàçåö ñúãëàñíî ïðèëîæåíèå ¹ 1, ñúäúðæàù èíôîðìàöèÿ çà âíåñåíèòå êîëè÷åñòâà ñóðîâèíà çà ïðîèçâîäñòâî (ïîëèêàðáîíàòè, áîÿ), äàííè çà áðîÿ íà ïðîèçâåäåíèòå îïòè÷íè äèñêîâå è âëîæåíèÿ â òÿõ ìàòåðèàë, òåõíîëîãè÷íèÿ áðàê çà âñÿêà ïàðòèäà ïî äåéñòâèòåëíî îò÷åòåíè ñòîéíîñòè, êàêòî è èìåíàòà íà ñúîòâåòíèòå âúçëîæèòåëè èëè êóïóâà÷è.  
(4) Ïðîèçâîäèòåëÿò íà îïòè÷íè äèñêîâå, ñúäúðæàùè îáåêòè íà àâòîðñêîòî ïðàâî è ñðîäíèòå ìó ïðàâà, âêëþ÷âà â ðåãèñòúðà ïî îáðàçåö ñúãëàñíî ïðèëîæåíèå ¹ 2 çàãëàâèÿòà íà íîñèòåëèòå è íîìåðà íà èçäàäåíîòî óäîñòîâåðåíèå çà èçâúðøâàíå íà ñäåëêàòà ïî ÷ë. 4, ò. 2.  
(5) Ïðîèçâîäèòåëèòå íà ìàòðèöè çà ïðîèçâîäñòâî íà îïòè÷íè íîñèòåëè, âîäÿò ðåãèñòúð ïî îáðàçåö ñúãëàñíî ïðèëîæåíèå ¹ 3,  ñúäúðæàù èíôîðìàöèÿ çà áðîÿ íà ïðîèçâåäåíèòå ìàòðèöè, òåõíîëîãè÷íèÿ áðàê, èìåíàòà íà âúçëîæèòåëèòå è íîìåðà íà óäîñòîâåðåíèåòî ïî ÷ë. 21.   
(6) Èíôîðìàöèÿòà ïî àë. 3, 4 è 5 ñå îòðàçÿâà âúâ âîäåíèòå ðåãèñòðè åæåäíåâíî. 
(7) Ðåãèñòðèòå íà ëèöåíçèðàíèòå ïðîèçâîäèòåëè òðÿáâà äà áúäàò ïðîíîìåðîâàíè, ïðîøíóðîâàíè è çàâåðåíè â Ìèíèñòåðñòâîòî íà èêîíîìèêàòà. Ñïðàâêè îò âîäåíèòå ðåãèñòðè ñå ïðåäñòàâÿò çà ïðîâåðêà â Ìèíèñòåðñòâîòî íà èêîíîìèêàòà íà âñåêè òðè ìåñåöà è ïðè ïîèñêâàíå îò ìåæäóâåäîìñòâåíàòà êîìèñèÿ ïî ÷ë. 31.
(8) Ïðîèçâîäèòåëÿò å äëúæåí äà îñèãóðÿâà äîñòúï íà êîíòðîëíèòå îðãàíè äî ñëóæåáíèòå, ïðîèçâîäñòâåíèòå è ñêëàäîâèòå ïîìåùåíèÿ, êúäåòî îñúùåñòâÿâà äåéíîñòòà ñè, êàêòî è äî âîäåíàòà äîêóìåíòàöèÿ.
(9) Âñåêè ïðîèçâîäèòåë å äëúæåí äà óâåäîìÿâà ìåæäóâåäîìñòâåíàòà êîìèñèÿ çà âñÿêà ïðîìÿíà íà îáñòîÿòåëñòâàòà, ïîñëóæèëè êàòî îñíîâàíèå çà èçäàâàíå, èçìåíåíèå è/èëè äîïúëíåíèå íà ëèöåíçà. 

Ãëàâà ÷åòâúðòà

КОНТРОЛ

Контролирани лица

Чл. 41. На административен контрол подлежат всички лица, които извършват сделки и дейности, подлежащи на лицензиране или регистрация по глави втора и трета.

Êîíòðîëíè îðãàíè

×ë. 42. (1) Àäìèíèñòðàòèâíèÿò êîíòðîë ïî ÷ë. 41 ñå îñúùåñòâÿâà îò: 
1. äëúæíîñòíè ëèöà, îïðåäåëåíè îò ìèíèñòúðà íà èêîíîìèêàòà;
2. äëúæíîñòíè ëèöà, îïðåäåëåíè îò ìèíèñòúðà íà êóëòóðàòà.
(2) Äëúæíîñòíèòå ëèöà ïî àë. 1 ïðè íåîáõîäèìîñò îñúùåñòâÿâàò êîíòðîëà ñúñ ñúäåéñòâèåòî íà  îðãàíèòå íà Ìèíèñòåðñòâîòî íà âúòðåøíèòå ðàáîòè.

Видове проверки

×ë. 43. Êîíòðîëíèòå îðãàíè ìîãàò äà èçâúðøâàò ïðîâåðêè ïî äîêóìåíòè  è ïðîâåðêè íà ìÿñòî.

Проверки по документи

×ë. 44. Ïðîâåðêèòå ïî äîêóìåíòè îáõâàùàò êàêòî ïðîâåðêè íà äîêóìåíòèòå, ñâúðçàíè ñúñ çàÿâëåíèÿòà çà ëèöåíçèðàíå, ðåãèñòðàöèè è èçäàâàíå íà óäîñòîâåðåíèÿ, òàêà è ïîñëåäâàùè ïðîâåðêè íà äîêóìåíòèòå âúâ âðúçêà ñ óïðàæíÿâàíåòî íà êîíòðîëà. 

Проверки на място

Чл. 45. (1) Проверките на място се извършват в служебните, производствените и складовите помещения на лицата по чл. 41 в присъствието на лицето, което ги представлява, съгласно съдебната регистрация, или на лица, които работят за него. При отсъствие на такива лица проверката се извършва в присъствието поне на един свидетел.
(2) Длъжностните лица, осъществяващи проверката на място, имат право:
1. на свободен достъп до проверяваните помещения;
2. да проверяват превозните средства, които влизат или излизат от производствените и складовите помещения на проверяваните обекти;
3. да изискват предоставянето на документи;
4. да проверяват екземпляри от произвеждани и произведени носители в производствените и складовите помещения;
5. да привличат експерти в съответната област, когато проверката е сложна или изисква специални знания;
6. да изискват писмени и устни обяснения от работници, служители, контрагенти на проверяваното лице и от всички, които се намират в проверяваните помещения в момента на проверката;
7. да изискват от трети лица документи и сведения, необходими за проверките;
8. да извършват насрещни проверки на място в служебните помещения на други лица по въпроси, свързани с проверката.
Чл. 46. (1) Длъжностните лица, които извършват проверките, са задължени да опазват търговската тайна и да не разгласяват данни за проверките преди тяхното приключване, както и да не използват информацията от проверките, съставляваща търговска тайна, извън предназначението й.
(2) Лицата по чл. 41 са длъжни да оказват съдействие на контролните органи при изпълнение на техните функции.
Чл. 47. При всяко въвеждане в експлоатация или в пробен пуск на производствени мощности за производство на оптични носители, както и при унищожаване на технологичния брак задължително присъстват длъжностни лица от Министерството на вътрешните работи.

Принудителни административни мерки

Чл. 48. (1) При установяване на нарушения на нормативните изисквания или на нарушения по глава пета от контролните органи по чл. 42 министърът на културата, съответно министърът на икономиката, налагат следните принудителни мерки:
1. предписание за отстраняване на нарушението в подходящ срок;
2. писмени предупреждения;
3. писмени указания за отстраняване на неточностите или  непълнотите във водените регистри по чл. 40, ал. 3, 4 и 5;
4. ïðåìàõâàíå íà èçâúðøåíîòî, êîåòî å â îòêëîíåíèå îò èçèñêâàíèÿòà  íà òîçè çàêîí; 
5. ñïèðàíå íà ïðîèçâîäñòâîòî è çàïå÷àòâàíå íà ïðîèçâîäñòâåíèòå ìîùíîñòè äî îòñòðàíÿâàíå íà êîíñòàòèðàíèòå íàðóøåíèÿ, êàòî óâåäîìÿò çà òîâà ìåæäóâåäîìñòâåíàòà êîìèñèÿ ïî ÷ë. 31;
6. çàëè÷àâàíå íà ðåãèñòðàöèèòå èëè îáåçñèëâàíå íà èçäàäåíî óäîñòîâåðåíèå  çà êîíñòàòèðàíè íàðóøåíèÿ ïî ãëàâà ïåòà;
7. îòíåìàíå íà ëèöåíçà ïî ãëàâà òðåòà ïðè êîíñòàòèðàíè íàðóøåíèÿ íà ãëàâà ïåòà.
(2) Ïðèíóäèòåëíèòå àäìèíèñòðàòèâíè ìåðêè ïî àë. 1 ñå íàëàãàò ñ ìîòèâèðàíà çàïîâåä íà ìèíèñòúðà íà èêîíîìèêàòà èëè ìèíèñòúðà íà êóëòóðàòà.
(3)  Çàïîâåäòà, ñ êîÿòî å íàëîæåíà ïðèíóäèòåëíà àäìèíèñòðàòèâíà ìÿðêà, ïîäëåæè íà îáæàëâàíå ïî ðåäà íà Çàêîíà çà Âúðõîâíèÿ àäìèíèñòðàòèâåí ñúä.
(4) Îáæàëâàíåòî íå ñïèðà èçïúëíåíèåòî íà íàëîæåíàòà ïðèíóäèòåëíà àäìèíèñòðàòèâíà ìÿðêà. 

Глава пета

Административнонаказателни разпоредби

Чл. 49. Който без лиценз произвежда оптични носители или матрици за тяхното производство или продължи да ги произвежда след спиране на производството, се наказва с глоба или имуществена санкция от 30 000 до 50 000 лв.
Чл. 50. Който в нарушение на този закон:
1. произвежда оптични носители и/или матрици за тяхното производство и/или ги съхранява в производствени, складови или служебни помещения, невписани в лиценза;
2. произвежда оптични носители и/или матрици за тяхното производство без да поставя на тях вписаните в лиценза кодове за идентификация на източника (SID-код), предоставен по международно възприетия ред;
3. поставя подправени кодове за идентификация на източника 
(SID-код) или кодове, различни от тези, които са вписани в лиценза, 
се наказва с глоба или имуществена санкция от 10 000 до 25 000 лв.
Чл. 51. Който  не изпълни задължение за регистрация по този закон, се наказва с глоба или имуществена санкция от 5000 до 15 000 лв.
Чл. 52. Който извършва сделка или действие по чл. 4 без удостоверение, се наказва с глоба или имуществена санкция от 10 000 до 
15 000 лв.
Чл. 53. Който не постави върху произведени от него екземпляри идентификационния номер съгласно чл. 9 и номера на удостоверението по  
чл. 21, се наказва с глоба или имуществена санкция от 3000 до 5000 лв.
Чл. 54. Лице, което не изпълни задължение по чл. 40, се наказва с глоба или имуществена санкция от 1000 до 3000 лв.
Чл. 55. Който възпрепятства, попречи или откаже достъп или не предостави документи, данни, сведения и справки на длъжностно лице при упражняване на контролната дейност по този закон, се наказва с глоба или имуществена санкция от 1000 до 3000 лв.
Чл. 56. Който не изпълни задължение по чл. 18, се наказва с глоба или имуществена санкция от 200 до 800 лв.
Чл. 57. Който не изпълни наложена административна мярка по 
чл. 48, се наказва с глоба или имуществена санкция от 1000  до 5000 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание.
Чл. 58. Който наруши задължение по чл. 34, ал. 3, се наказва с глоба или имуществена санкция от 3000 до 10 000 лв. 
Чл. 59. Когато нарушенията по този закон са извършени повторно, се налага предвидената за тях глоба или имуществена санкция в двоен размер.
Чл. 60. (1) Актовете за установяване на нарушенията по чл. 51 - 58 се съставят от длъжностни лица, определени от министъра на културата.
(2) Наказателните постановления по ал. 1 се издават от министъра на културата или от упълномощени от него длъжностни лица.
Чл. 61. (1) Актовете за установяване на нарушенията по чл. 49, 50, 53, 54, 55, 57 и 58 се  съставят от длъжностни лица, определени от министъра на икономиката.
(2) Наказателните постановления по ал. 1 се издават от министъра на икономиката или от упълномощени от него длъжностни лица.
Чл. 62. (1) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления по този дял се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.  
(2) Приходите от глобите и имуществените санкции по наказателни постановления, наложени по този закон, се планират да постъпват по бюджета на съответния административнонаказващ орган.
(3) Петдесет на сто от средствата от глобите или имуществените санкции, събрани на основание чл. 51, 52, 53 55, 56, 57 и 58, се разпределят за Националния фонд "Култура".
×ë. 63. Äëúæíîñòíèòå ëèöà ïî ÷ë. 42 ìîãàò äà èççåìâàò è çàäúðæàò åêçåìïëÿðèòå, ïðîèçâåäåíè â íàðóøåíèå íà òîçè çàêîí, êàêòî è íåãàòèâèòå, ìàòðèöèòå è êëèøåòàòà, ïîñëóæèëè çà òÿõíîòî âúçïðîèçâåæäàíå.

Äîïúëíèòåëíà ðàçïîðåäáà

§ 1. Ïî ñìèñúëà íà òîçè çàêîí:
1. ”Êîä çà èäåíòèôèêàöèÿ íà èçòî÷íèêà (SID-êîä)" å ïîðåäèöà îò áóêâè è öèôðè çà èäåíòèôèöèðàíå íà ïðîèçâîäèòåëÿ è èçïîëçâàíèòå îò íåãî ìàòðèöè è ãëàâè, ïðåäîñòàâåí ïî ìåæäóíàðîäíî âúçïðèåòèÿ ðåä. 
2. ”Îïòè÷íè äèñêîâå” ñà íîñèòåëè, âúðõó êîèòî å ôèêñèðàíà è ñúõðàíåíà èëè ìîæå äà áúäå ôèêñèðàíà è ñúõðàíåíà èíôîðìàöèÿ â öèôðîâà ôîðìà, ÷åòèìà ñ ïîìîùòà íà îïòè÷åí ìåõàíèçúì, èçïîëçâàù ëàçåð èëè äðóã âèñîêîêà÷åñòâåí ñâåòëèíåí èçòî÷íèê, êàòî â òàçè êàòåãîðèÿ ñå âêëþ÷âàò CD, CD-DA, CD-I, CD-P, CD-ROM, CD-R, CD-RW, CD-WO, DVD, DVD-RAM, DVD-ROM, LD, MD, VCD, CVD, SVCD, SACD.
3. ”Ìàòðèöà” å ïúðâîîáðàç íà îïòè÷åí äèñê, ñúäúðæàù èíôîðìàöèÿ, îò êîéòî ïî ñïåöèàëíà òåõíîëîãèÿ ìîãàò äà ñå ïðîèçâåæäàò îãðàíè÷åí áðîé åêçåìïëÿðè îïòè÷íè äèñêîâå.
4. ”Äðóãè íîñèòåëè” ñà òðàéíè ìàòåðèàëíè íîñèòåëè, âúðõó êîèòî ñà ôèêñèðàíè îáåêòè íà àâòîðñêîòî ïðàâî è ñðîäíèòå ìó ïðàâà ïî íà÷èí, äàâàù âúçìîæíîñò òåçè îáåêòè ñ ïîìîùòà íà ïîäõîäÿùè óñòðîéñòâà äà áúäàò äîâåäåíè äî çíàíèåòî íà ïóáëèêàòà.
5. ”Ïîâòîðíî íàðóøåíèå” å íàðóøåíèå, êîåòî å èçâúðøåíî â åäíîãîäèøåí  ñðîê îò âëèçàíå â ñèëà íà íàêàçàòåëíî ïîñòàíîâëåíèå, ñ êîåòî  å íàëîæåíî íàêàçàíèå çà ñúùèÿ âèä íàðóøåíèå.
6. “Âíàñÿíå íà ìàòðèöè, îïòè÷íè è äðóãè  íîñèòåëè, ñúäúðæàùè çâóêîçàïèñè èëè çàïèñè íà àóäèî-âèçóàëíè ïðîèçâåäåíèÿ” îçíà÷àâà ïîñòàâÿíåòî èì ïîä ìèòíè÷åñêèòå ðåæèìè  âíîñ, âðåìåíåí âíîñ, ìèòíè÷åñêî ñêëàäèðàíå, àêòèâíî óñúâúðøåíñòâàíå èëè îáðàáîòêà ïîä ìèòíè÷åñêè êîíòðîë, êàêòî è äàâàíå íà ìèòíè÷åñêî íàïðàâëåíèå “âíàñÿíå íà ñòîêè â ñâîáîäíà çîíà èëè â ñâîáîäåí ñêëàä” ñúãëàñíî Çàêîíà çà ìèòíèöèòå.
7. “Èçíàñÿíå íà ìàòðèöè, îïòè÷íè è äðóãè  íîñèòåëè, ñúäúðæàùè çâóêîçàïèñè èëè çàïèñè íà àóäèî-âèçóàëíè ïðîèçâåäåíèÿ” îçíà÷àâà ïîñòàâÿíåòî èì ïîä ìèòíè÷åñêèòå ðåæèìè èçíîñ, âðåìåíåí èçíîñ èëè ïàñèâíî óñúâúðøåíñòâàíå, êàêòî è äàâàíå íà ìèòíè÷åñêî íàïðàâëåíèå ”ðååêñïîðòèðàíå íà ñòîêè èçâúí ìèòíè÷åñêàòà òåðèòîðèÿ íà Ðåïóáëèêà Áúëãàðèÿ” ñúãëàñíî Çàêîíà çà ìèòíèöèòå.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 2. Удостоверенията за регистрация  на права за възпроизвеждане и/или разпространение на звуко– и видеозаписи, издадени преди влизането в сила на този закон, запазват своето действие до срока, за който са били издадени. 
§ 3. Производителите на звуко- и видеоносители, съдържащи обекти на авторското право и сродните му права, регистрирани преди влизането в сила на този закон, са длъжни да се пререгистрират по реда на този закон в срок до 6 месеца от влизането му в сила. 
§ 4. Лицензите за производство на компактдискове и на матрици за тяхното производство, издадени преди влизането в сила на този закон, остават валидни до изтичане на посочените в тях срокове.
§ 5. В срок до 2 месеца от влизането в сила на този закон министърът на икономиката издава инструкция за условията и реда за предоставяне на кода за идентификация на източника (SID-код), начините на определянето и поставянето му съгласно международно възприетия ред, която се обнародва.


Законът е приет от ХХХІХ Народно събрание на …………   …………… 2004 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
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М  О  Т  И  В  И

към проекта на Закон за административното регулиране на производството и търговията с оптични дискове, матрици и други носители, съдържащи обекти на авторското право и сродните му права


С последните изменения и допълнения на Закона за авторското право и сродните му права, приети на 25 юли 2002 г., бе създадена разпоредбата на § 5а (в сила от 1 януари 2003 г.), с която се възлагаше Министерският съвет да изработи наредба за лицензирането на производителите на компактдискове и матрици за тяхното производство и за условията и реда за производството и разпространението на компактдискове със запис и на други носители, съдържащи обекти на авторското право и сродните му права, и на матрици за тяхното производство.
Тъй като регламентацията на тези обществени отношения предвижда въвеждане на лицензионни и регистрационни режими, които следва да бъдат на основание на закон, по силата на приетия Закон за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност се наложи да бъде изработен този законопроект.
Досегашната правна регламентация на тези обществени отношения  е въз основа на Постановление № 87 на Министерския съвет от 1996 г. за контрола върху използването на обекти на авторското право и сродните му права, лицензиране на производителите на компактдискове и на матрици (стампери) за производството на компактдискове.
Приемането на този законопроект се налага, тъй като не може да бъде допусната липса на  правна регламентация на тези обществени отношения, поради това че представлява важен аспект от изпълнението на поетите ангажименти  по Плана за действие към Стратегията за ускоряване на  преговорите за присъединяване на Република  България към Европейския съюз. 
Новата регламентация е много по-обширна и модерна в сравнение с Постановление № 87 на Министерския съвет от 1996 г., което предстои да бъде отменено. Тя изцяло е съобразена със Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност.
Предлаганият законопроект предвижда запазване на сега действащия лицензионен режим за производителите на компактдискове и на производителите на матриците за тяхното производство. С новата регламентация те са определени като производители на оптични дискове и матрици за тяхното производство, което  е в съответствие с международно възприетото определение за този вид дейност. 
Лицензите ще продължат да се издават от министъра на икономиката по предложение на междуведомствена комисия, в която има 
по-широка представителност. Освен представителите на Министерството на културата, Министерството на икономиката и на Министерството на вътрешните работи са включени и представители на Министерството на правосъдието и на Агенция “Митници”.
Продължаването на администрирането на този режим от Министерството на икономиката се налага с оглед на това, че издаването на лиценз за производството на оптични дискове е условие за започване и законосъобразност на този вид стопанска дейност.  
Регистрационен режим се предвижда за производителите, които възпроизвеждат на територията на Република България обекти на авторското право и сродните му права върху незаписани  оптични дискове и други носители. Удостоверителен режим се предвижда за сделките, с които се възлага производство на матрици, оптични дискове със запис и на други носители, съдържащи обекти на авторското право и сродните му права, сделките за придобиване на права за възпроизвеждане и/или разпространение  на звукозаписи и  записи на аудио-визуални произведения и вноса и износа на матрици, оптични дискове  и други носители, съдържащи звукозаписи и записи на аудио-визуални произведения. Тези режими ще се администрират от Министерството на културата, тъй като са свързани с осъществяване на контрол върху използването на обекти на авторското право и сродните му права.
В сравнение с досегашната регламентация има запазване на схемата с ясно и точно определени условия и ред, при които ще се извършва съответно предвидената регистрация или издаване на лиценз.
Накрая се предвижда един много подробен механизъм за контрол, превенция и санкциониране, съобразен изцяло с регламентацията в Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, което е гаранция за законосъобразност, както при осъществяване на дейността на държавните органи, които администрират тези режими, така и при осъществяване на регулираната стопанска дейност.




МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Симеон Сакскобургготски)








Приложение № 1
към чл. 40, ал. 3


Регистър за производство на оптични носители без запис


Äàíú÷åí íîìåð ................................. Íîìåð è äàòà íà ëèöåíçà ................/.................ã.
Ëèöåíçèðàíî ëèöå: ..........................................................................................................
                                                                              (ôèðìà, ñåäàëèùå)


№ на поръч-ката
(äîãî-âîðà)
Ïàðò-íüîð ïî äîãîâîðà
Произве-дени коли-чества 
(áð.)
Äàííè çà ïðîèçâîäñòâîòî è åêñïåäèöèÿòà ïî ïàðòèäè



¹ íà ïàðòèäàòà è äàòà íà ïðîèçâîä-ñòâî
Техноло-гичен брак за всяка партида
(áð.)
Ïîëçâàíè âíîñíè ñóðîâèíè â êîíêðåòíàòà ïîðú÷êà
Äàòà íà åêñïå-äèöèÿ
¹ è äàòà íà ïðèäðóæà-âàùèÿ ïàðòèäàòà äîêóìåíò





íàèìå-íîâàíèå
êîëè-÷åñòâî
(êã)
¹ íà ìèòí.
äåêëà-ðàöèÿ
(ôàêòó-ðà)


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10




































































































































































































Ïðèëîæåíèå ¹ 2
êúì ÷ë. 40, àë. 4



Регистър за производство на оптични носители със запис


Äàíú÷åí íîìåð ................................. Íîìåð è äàòà íà ëèöåíçà ................/.................ã.
Ëèöåíçèðàíî ëèöå: ……………………………………………………………………………………………………. 
(ôèðìà, ñåäàëèùå)

                                                                              
№ на поръч-ката
(äîãî-âîðà)

Ïàðò-íüîð ïî äîãî-âîðà

№ на удосто-вере-нието за реги-страция за изпъл-нение на поръч-ката  по чл. 114, изда-дено от МК

За-гла-вия в по-ръч-ката

¹ è äàòà íà ïðî-èçâîä-ñòâî íà ïîë-çâàíà ïàð-òèäà íîñè-òåëè áåç çàïèñ 
(áð. íîñè-òåëè)

Ïðî-èçâå-äåíè-êîëè-÷åñòâà (áð.)



Äàííè çà ïðîèçâîäñòâîòî è åêñïåäèöèÿòà ïî ïàðòèäè







¹ íà ïàð-òèäà-òà è äàòà íà ïðî-èçâîä-ñòâî

Тех-ноло-гичен брак за всяка пар-тида
(áð.)


Ïîëçâàíè âíîñíè ñóðîâèíè â êîíêðåòíàòà ïîðú÷êà

Äàòà íà åêñïåäèöèÿ

¹ è äàòà íà ïðèäðóæà-âàùèÿ ïàðòèäàòà äîêóìåíò








Íàèìåíî-âàíèå
êîëè÷åñòâî
(êã)
¹ íà ìèòí.
äåêëàðà-öèÿ
(ôàêòó-ðà)


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13












































Ïðèëîæåíèå ¹ 3
êúì ÷ë. 40, àë. 5


Регистър за производство на матрици за производство на оптични носители


Äàíú÷åí íîìåð ................................. Íîìåð è äàòà íà ëèöåíçà ................/.................ã.
Ëèöåíçèðàíî ëèöå: ..........................................................................................................
                                                                              (ôèðìà, ñåäàëèùå)


¹ íà ïîðú÷-êàòà
(äîãîâîðà)

Ïàðòíüîð ïî äîãîâîðà

¹ íà
óäîñòîâåðåíèåòî çà ðåãèñòðàöèÿ çà ïðèäîáèâàíå íà ïðàâà çà âúçïðîèçâåæäàíå, ïî ÷ë. 119,  èçäàäåíî îò ÌÊ

Çàãëàâèÿ, ñúäúð-æàùè ñå â ìàòðèöàòà

Ïðîèçâåäåíè êîëè÷åñòâà
(áð.)

¹ íà ïàðòèäàòà è äàòà íà ïðîèçâîäñòâî

Техноло-гичен брак за всяка партида
(áð.)









1
2
3
4
5
6
7

















































































































































































































