





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

за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права

(Обн., ДВ, бр. 56 от 1993 г.; изм. и доп., бр. 63 от 1994 г., бр. 10 от 1998 г., бр. 28 и 107 от 2000 г., бр. 77 от 2002 г., бр. 28, 43, 74, 99 и 105 от 2005 г., бр. 29, 30 и 73 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г. и бр. 12 и 32 от 2009 г.)



§ 1. Член 13 се изменя така:
„Чл. 13. (1) Авторското право върху произведение на изобразителното изкуство или произведение на фотографията, представляващо портретно изображение на друго лице, принадлежи на автора на произведението. За създаване на такова произведение се изисква съгласието на изобразеното лице. 
(2) Съгласие по ал. 1 не се изисква, когато:
1. изображението е било направено в хода на обществената дейност на изобразеното лице или на публично или обществено място;
2. изображението на лицето е само детайл в произведение, показващо събрание, шествие или пейзаж; 
3. изобразеното лице е получило възнаграждение, за да позира, освен ако между автора и изобразеното лице е било уговорено друго.
(3) За използването на произведение по ал. 1 между автора и изобразеното лице могат да се уговорят условия.”
§ 2. В чл. 18, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 8 след думата „произведението” се добавя „и синхронизирането на звук и картина”, а изречение второ се заличава.
2. В т. 11 след думата „износът” се добавя „в трети държави”.
§ 3. ×ëåí 26 ñå îòìåíÿ.
§ 4. Â ÷ë. 28à ñëåä äóìàòà „âúçíèêíàëî” ñå äîáàâÿ „çà ðàáîòîäàòåëÿ”. 
§ 5. В чл. 29 думата „оператора” и запетаята след нея се заличават.
§ 6. В чл. 30, ал. 1 думата „публикуването” се заменя с „разгласяването” и се създава изречение второ „Ако в този срок се установи авторът, се прилагат разпоредбите на чл. 27.”
§ 7. Създава се чл. 34б:
“Закрила на произведения от
неизвестни автори
Чл. 34б. За произведения, за които срокът на закрила не се изчислява от смъртта на автора или авторите и които не са били разгласени в срок 70 години след тяхното създаване, правната закрила по този закон се прекратява.”
§ 8. В чл. 35 думите „със съгласието” се заменят със „с предварителното съгласие”.
§ 9. В чл. 38 ал. 1 се изменя така:
“(1) Възнаграждението на автора за всяко използване на негово произведение може да бъде определено като част от приходите, получени от използването на произведението, като еднократна сума или по друг начин.” 
§ 10. В чл. 40 се правят следните изменения и допълнения:
1. Пред заглавието се добавя:
„Раздел Іа
Колективно управление на права”

2. В ал. 1 след думата „възнаграждения” се поставя запетая и се добавя „произтичащи от тези договори или от предписание на закона”.
3. В ал. 3 след думата „разпределят” се добавя „и изплащат”, а думите „членовете си” се заменят с „носителите на права”.
4. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Всяка организация по ал. 1 може да получава и разпределя и между носители на права, които не са нейни членове, получени за тях суми, в рамките на категориите права, начините на използване и видовете произведения, които управлява, ако това не противоречи на евентуално споразумение по чл. 40б, ал. 4 с друга организация, и доколкото някои от носителите на права, които не са нейни членове, изрично и писмено не са изразили несъгласие с това, изцяло или за конкретно произведение.”  
5. Създават се ал. 9 и 10:
„(9) Организациите по ал. 1 не могат да упражняват по занятие дейности, при които произведения се използват по смисъла на този закон.
(10) В случаите по чл. 40б, ал. 4, т. 1, при които се касае до управление на права за публично изпълнение, излъчване, предаване и препредаване по кабел на произведения (чл. 18, ал. 2, т. 3, 4 и 5), сключването на договор с организацията, която управлява тези права, и заплащането на уговореното по този договор възнаграждение освобождават от отговорност по този закон ползвателя както по отношение членовете на тази организация, така и по отношение на всички останали носители на права от същата категория освен тези, които изрично и писмено са изразили пред тази организация несъгласие с това изцяло или за определени начини на използване. Такова несъгласие има действие от началото на календарната година, следваща годината, през която е направено.”
§ 11. Създават се чл. 40а–40з:
„Регистрация и контрол
Чл. 40а. (1) Министърът на културата осъществява надзор върху дейността на организациите за колективно управление на авторски права. 	
(2) За осъществяване на правомощията си по ал. 1 министърът на културата:
1. води публичен регистър на организациите за колективно управление на авторски права;
2. извършва регистрация на организациите за колективно управление на авторски права, изменя и заличава регистрация и издава удостоверения за регистрация;
3. упражнява контрол върху дейността на организациите за колективно управление;
4. утвърждава тарифите на организациите за колективно управление на авторски права; 
5. извършва други дейности, предвидени в този закон.
(3) Министърът на културата може да делегира правомощията си по този раздел на оправомощен от него заместник-министър. 
Придобиване качество на организация за колективно управление 
на авторски права
Чл. 40б. (1) Дейност по колективно управление на авторски права се упражнява след регистрация. 
(2) Регистрацията по ал. 1 се извършва след подаване на заявление от организация, създадена по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел и за целите, посочени в чл. 40, ал. 1. Заявлението се подава в писмена форма до министъра на културата по утвърден от него образец. В заявлението се посочват категориите права, начините на използване и видовете произведения, за които ще се отнася колективното управление. Към него се прилагат:
1. препис от решението на съда за първоначална съдебна регистрация;
2. удостоверение за актуално състояние, издадено от компетентния съд;
3. заверено копие от карта за идентификация или единен идентификационен код БУЛСТАТ;
4. заверено копие на списък на членовете на организацията;
5. декларация за наличието на условията по ал. 3;
6. заверено копие на устава на организацията;
7. заверено копие на вътрешни правила за разпределение по чл. 40, ал. 6;
8. заверени копия от  договорите за  взаимно представителство със сродни чуждестранни организации, ако са сключени такива;
9. списък на сродните чуждестранни организации, с които има сключени договори за взаимно представителство, с посочване на срока, територията, категориите права, начините на използване и видовете произведения;
10. заверено копие от споразумение по ал. 4 в случаите, когато е необходимо;
11. документ за платени такси за разглеждане на заявлението. 
(3) Регистрация се извършва, при условие че организацията отговаря на следните общи изисквания: 
1. упълномощена е  от членовете си по силата на писмени договори да отстъпва от тяхно име правото на използване на произведенията им по определен начин и да събира дължимите за това възнаграждения, произхождащи от тези договори или от предписание на закона;
2. ползва административен офис и има служители, наети по трудов договор, необходими за управлението на правата;
3. разполага с компютърно оборудване, лицензиран софтуер и бази данни за носителите на права и на произведенията, които позволяват извършване на разпределението и изплащане на възнагражденията;
4. приела е устав, според който:
а) се осигурява колективно управление на права по този закон;
б) всички лица, които са носители на права, каквито тя възнамерява да управлява, могат да станат нейни членове;
в) управлението на права не се извършва с цел печалба, а ако има постъпления от спомагателна дейност те могат да се използват само за покриване разходите на организацията;
г) разпределението на приходите след приспадане на разходите за дейността по колективно управление на права и/или социални и културни фондове се извършва между носителите на права съгласно вътрешните правила за разпределение, независимо дали са членове на организацията или не;
5. урежда отношенията си с носители на права, които не са нейни членове, във връзка с разходите за дейността си по колективно управление на права и за социални и/или културни фондове по същия начин, както със своите членове.
(4) В случай че заявлението се отнася до управление на права за: 
1. публично изпълнение, излъчване, предаване и препредаване на произведения по кабел и предлагането на достъп по електронен път до тях (чл. 18, ал. 2, т. 3, 4, 5 и 10); 
2. отдаване под наем или в заем на екземпляри от носители, съдържащи произведения (чл. 22а, ал. 1 и 2);
3. препродажба на оригинални произведения на изкуството (чл. 20),
за които има вече извършена регистрация на друга организация, която през последните 5 години е събрала и разпределила възнаграждения, министърът на културата включва тези права, съответно произведения, в ново разрешение на следваща организация само след като организацията, която го иска, представи писмено споразумение с титуляря на предходната регистрация. Това споразумение оправомощава за събиране на възнаграждения от ползвателите само едната организация по нейната тарифа, като след това тя се разплаща с останалите, в зависимост от представителната власт, която притежава всяка една от тях.
(5) Ако заявлението не отговаря на изискванията по ал. 2–4, организацията се уведомява за това, като й се предоставя едномесечен срок за отстраняване на нередовностите с указание, че неотстраняването им ще предизвика прекратяване на производството.
(6) Заявлението по ал. 2 и приложените към него документи се разглеждат в тримесечен срок от подаването, а в случаите по ал. 5 – от отстраняване на недостатъците. В срока по изречение първо министърът на културата извършва регистрация и издава удостоверение или с мотивирана заповед отказва регистрацията и издаването на удостоверение в случаите по ал. 9.
(7) Удостоверенията по ал. 6 са безсрочни и съдържат:
	номер и дата на издаване;
	наименование и седалище на организацията, адрес, данни за съдебна регистрация и единен идентификационен код БУЛСТАТ;
	категориите права, начините на използване и видовете произведения, за които се отнася управлението.

(8) В случай че настъпи промяна в обстоятелства, вписани в издадено удостоверение, или в обстоятелствата по ал. 3, организацията е длъжна в едномесечен срок от настъпване на промяната да уведоми министъра на културата и/или да поиска промяна в издаденото удостоверение. Към искането за промяна се представят заверени копия от съответните документи и документ за платена такса. Искането се разглежда по реда на този член.
(9) Министърът на културата отказва регистрация, в случай че:
1. заявлението и приложените към него документи не съответстват на изискванията на ал. 2–4;
2. заявлението е подадено преди изтичането на 12 месеца от издаването на заповед за отказ на регистрация на същата организация;
3. в други случаи, предвидени в закона.
(10) Отказът на министъра на културата за регистрация и издаване или за изменение на разрешение може да бъде оспорван по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Заличаване на регистрацията
Чл. 40в. (1) Министърът на културата с мотивирана заповед заличава регистрацията:
1. при заличаване на съдебната регистрация на организацията;
2. в случай че организацията в продължение на две години от датата на регистрацията по чл. 40б не е отстъпила никому право за използване на произведения на членовете си;
3. ако организацията откаже да сключи договор с ползвател в рамките на последно утвърдената си  тарифа;
4. в случай че организацията разпределя и заплаща на носители на права, които не са нейни членове, възнаграждения с удръжки, по-големи от тези на членовете й;
5. в други случаи на системни нарушения по този раздел.
(2) Министърът на културата с мотивирана заповед може да заличи регистрацията:
1. по писмена молба на организацията, към която се прилагат:
а) решение на общото събрание;
б) удостоверение по чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;
в) документ за платена такса;
2. по решение на съда;
3 в други случаи на нарушения по този раздел.
(3) При заличаване на регистрацията съгласно ал. 1 и 2 издаденото удостоверение се обезсилва. 
(4) Заповедта за заличаване на регистрацията подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Оспорването не спира изпълнението. 
(5) В случаите по ал. 1 и 2 организацията е длъжна в 9-месечен срок от заличаването да разпредели и изплати на авторите събраните възнаграждения. В срока по изречение първо организацията публикува съобщения за това в един централен ежедневник и на страницата си в интернет. Организацията публикува на страницата си в интернет и пълен списък на авторите, за които има възнаграждения за изплащане. Сумите, които в 12-месечен срок от заличаването не са били изплатени, постъпват в Национален фонд „Култура”.

Регистър на организациите за колективно управление 
на авторски права

Чл. 40г. (1) Министерството на културата поддържа публичен регистър на организациите за колективно управление на авторски права. Регистърът се публикува на страницата на министерството в интернет и всяко лице може да поиска справка за вписани в него обстоятелства.
(2) В регистъра са вписват:
1. номер и дата на удостоверението;
2. наименование, седалище на организацията, адрес, данни за съдебна регистрация и единен идентификационен код БУЛСТАТ, адрес на административен офис, списък на членовете на  изборните органи на управление, включително персоналният състав и представляващите лица;
3. телефонен номер, електронен адрес и лице за контакт;
4. категориите права, начините на използване и видовете произведения, за които се отнася управлението;
5. основание и дата на изменение на издаденото удостоверение;
6. заличаване на регистрацията;
7. промени в обстоятелствата по т. 2–4.
(3) При промяна във вписани в регистъра обстоятелства организацията е длъжна да уведоми министъра на културата за това в 
14-дневен срок от промяната.
(4) Организацията публикува и поддържа на страницата си в интернет:
а) списък на членовете си;
б) списък на сродните чуждестранни организации, с които има сключени договори за взаимно представителство;
в) списък на авторите, които са изразили изрично несъгласие организацията да ги представлява или да получават възнаграждения от нея, както и видовете произведения и използване, за които това несъгласие се отнася;
г) списък на автори, за които има разпределени и непотърсени възнаграждения.
Контрол върху дейността на организациите за 
колективно управление
Чл. 40д. (1) В срок до 30 юни на следващата година всяка организация за колективно управление, която има регистрация по този закон, представя пред министъра на културата заверено копие от годишния си финансов отчет и доклад за дейността си през изминалата календарна година, включващ:
	преглед на развитието и резултатите от дейността на организацията за колективно управление;

списък на новоприетите и напусналите  членове;
списък на сродните чуждестранни организации, с които са сключени или са прекратени договори за взаимно представителство;
списък на ползвателите, с които е имало действащи договори, с указание за какви видове права се отнасят;
информация относно размера на общата сума, която организацията за колективно управление е получила през предходната година за авторски възнаграждения според начините на използване, размера на разпределените възнаграждения според начините на използване и за кой период се отнасят, размера на изплатените възнаграждения;
6. сумата, която е удържала за дейността си;
7. сумата, която е удържала за социални и културни фондове;
8. разходите за дарения, спонсорства  и към трети лица.
(2) Министърът на културата има право да поиска от всяка действаща в съответствие с чл. 40б организация за колективно управление информация, свързана с нейната дейност по управление на права. В тези случаи министърът на културата определя срок за представяне на отговор.
(3) В случай че министърът на културата има основания да счита, че са налице данни за нарушения по този раздел, той изисква становище от организацията за колективно управление и, ако е необходимо, й отправя препоръка, която задължително се разглежда от организацията за колективно управление в определения от министъра срок. Организацията за колективно управление е длъжна да уведоми министъра за взетите по този повод решения.
(4) В случай че бъдат констатирани нарушения по този раздел от страна на организация за колективно управление, действаща в съответствие с чл. 40б, министърът на културата с мотивирана заповед дава задължителни указания за отстраняването им, като определя срок за това. Организацията за колективно управление е длъжна да уведоми министъра на културата за взетите  мерки.
(5) При неизпълнение на задължителните указания, предписани по ал. 4, регистрацията по чл. 40б може да бъде заличена по реда на чл. 40в.
(6) Заповедта, с която се предписват задължителни указания за отстраняване на нарушения, подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

Тарифи на организациите за колективно управление на 
авторски права

Чл. 40е. (1) Организациите за колективно управление на авторски права, регистрирани по реда на чл. 40б, са длъжни да имат тарифи за възнагражденията, които събират за отстъпване на управляваните от тях права.
(2) Тарифи не се изискват при управлението на права върху сценични произведения по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3.
(3) Проектът на тарифа или на нейно изменение и/или допълнение трябва да отговаря на следните общи изисквания:
а) да е съобразен с начините на използване на произведенията и значението им за формиране на приходите, реализирани от това, и за дейността на ползвателя;
б) да третира ползвателите от една и съща категория равнопоставено освен в случаите, когато може да се докаже необходимост от изключение.
(4) Проектите за тарифи, както и предложенията за тяхното изменение и допълнение се изготвят от организациите по ал. 1 и подлежат на задължително утвърждаване от министъра на културата при спазване на изискванията на този закон.
(5) Проектът на тарифа или нейно изменение и/или допълнение подлежи на задължително предварително обсъждане с представителна организация на ползватели, за която тя се отнася, когато това е практически възможно.
(6) Утвърждаването на тарифи и на техни изменения и/или допълнения се извършва след подаване на писмено заявление до министъра на културата съгласно утвърден от него образец. Към него се прилагат:
а) проект на тарифа или нейни изменения и/или допълнения;
б) решение на компетентния орган на организацията, съгласно което проектът по буква „а” е приет;
в) мотивирана методика за определяне размера на предложените възнаграждения; 
г) доказателства за проведено предварително обсъждане съгласно ал. 5 или за невъзможността за провеждане на такова;
д) икономическа обосновка на тарифите;
е) други документи съгласно изискванията на този раздел;
ж) документ за платена такса.
(7) В случай че заявлението не е придружено с документацията по ал. 6, организацията се уведомява за това, като й се предоставя едномесечен срок за отстраняване на нередовностите с указание, че неотстраняването им ще предизвика прекратяване на производството.
(8) Когато обсъждането по ал. 5 завърши със споразумение между страните, министърът на културата със заповед утвърждава проекта на тарифа или нейно изменение и/или допълнение.
(9) Когато обсъждането по ал. 5 завърши без споразумение между страните в тримесечен срок от започване на преговорите или обсъждането е практически невъзможно, искането се разглежда от експертна комисия, назначена със заповед на министъра на културата. В състава на експертната комисия се включват по един представител на Министерството на финансите, Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и Министерството на културата, определени със заповед на съответния министър, на организацията, подала заявлението, и на организацията на ползвателите, с която е проведено обсъждането по ал. 5, определени от съответния колективен орган на управление. В случаите, когато обсъждането е било практически невъзможно, представителят на ползвателите се определя от министъра на културата. В работата на комисията с право на съвещателен глас може да участват и представители на други организации и лица. Във връзка с дейността си комисията може да иска сведения, документи и съдействие от държавни органи и други лица. Експертната комисия взема решения с мнозинство 2/3 от своите членове. Организацията на дейността на комисията се урежда с инструкция на министъра на културата.
(10) В случаите по ал. 9 в 5-дневен срок от постъпването на заявлението по ал. 6 министърът на културата публикува на страницата на Министерството на културата в интернет документите по ал. 6, букви „а” и „в” с покана до всички заинтересувани лица в 14-дневен срок от публикуването да предоставят мотивирани становища. След изтичането на 14-дневния срок министърът на културата предоставя всички становища на комисията по ал. 9.
(11) Комисията разглежда заявлението и приложените към него документи в едномесечен срок от подаването, съответно от отстраняване на недостатъците, и изготвя мотивирано предложение до министъра на културата за утвърждаване на проекта на тарифа или нейно изменение и/или допълнение, или за отказ за утвърждаване.
(12) В двумесечен срок от подаването на заявлението, съответно от отстраняване на недостатъците, министърът на културата въз основа на предложението на комисията с мотивирана заповед утвърждава проекта на тарифа или нейно изменение и/или допълнение или отказва утвърждаване на тарифата. Заповедта подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(13) Утвърдената тарифа или нейните изменения и/или допълнения, както и заповедта за утвърждаване се публикуват на страницата на организацията, която ги е предложила, в интернет.
(14) До утвърждаване на тарифа или на нейно изменение и/или допълнение договарянето и заплащането на възнагражденията се извършват съгласно действащата тарифа. В случай че такава няма, възнагражденията се заплащат по споразумение между страните и се превеждат по открита от двете страни доверителна (екскроу) сметка. Страните се разпореждат със събраните средства в съответствие с утвърдената тарифа или нейно изменение и/или допълнение.

Медиация

Чл. 40ж. (1) При спор между организации за колективно управление на авторски права и ползвател по повод сключването или изпълнението на договор между тях по този закон всяка от страните може да поиска прибягването до един или повече медиатори. 
(2) Медиатор може да бъде лице, което отговаря на общите условия по Закона за медиацията, вписано е в Единния регистър на медиаторите към министъра на правосъдието и притежава  специални знания в областта на авторското право, както и независим експерт. 
(3) Медиаторът започва работата си след като постигне с двете страни писмено съгласие за това. Съгласието трябва да решава и въпроса за възнаграждението на медиатора и условията за изплащането му от страните. 
(4) Медиаторът съдейства при преговорите и може да прави предложения до страните. Той не може да реши спора.
(5) В случай че при решаването на спор, свързан с колективно управление, медиаторът е отправил писмено предложение до страните и в продължение на един месец от получаването му нито една от тях не е направила писмено възражение, се приема, че предложението е прието. 
(6) Постигнатото в хода на медиацията споразумение, включително и в случаите по ал. 5, обвързва страните по спора и ги задължава за това, за което са се договорили. 
(7) Прибягването до медиатор не може да ограничи правото на всяка от страните да отнесе спора до съда. Започнала процедура по медиация спира висящо производство в съда до прекратяването й.
(8) Прибягването до медиация не отменя задължението на ползвателя да заплати договореното по-рано възнаграждение за отстъпени права за използване на произведението от организацията за колективно управление на права. Страните могат да се споразумеят ползвателят да депозира под условие в банка по време на процедурата дължимото съгласно тарифата възнаграждение до прекратяването на процедурата. В случай че бъде постигнато споразумение, депозираната сума се изравнява до размера на договореното възнаграждение и се изплаща на организацията, като остатъкът, ако има такъв, се връща на ползвателя. При прекратяването на процедурата без постигане на окончателно споразумение сумата се използва за покриване на дължимите възнаграждения.
(9) По всички въпроси, засягащи медиацията, неуредени в този член, се прилага Законът за медиацията. 

Такси

Чл. 40з. За разглеждане на заявления за регистрация, за изменение на издадено удостоверение, за заличаване на регистрация на организации за колективно управление на авторски права в случаите по чл. 40в, ал. 2, т. 1 и за разглеждане на заявления за утвърждаване на тарифи и/или техни изменения и допълнения се събират такси в размери, определени с тарифа за таксите, които се съберат в системата на Министерството на културата, одобрена от Министерския съвет.”
§ 12. В чл. 41 се правят следните изменения и допълнения:
1. Пред заглавието се добавя:
“Раздел Іб
Особени случаи”
	Заглавието се изменя така: 

„Произведение, създадено по трудово или служебно правоотношение” 
	В ал. 1 след думата „трудово” се добавя „или служебно”. 
	Алинея 2 се изменя така:

„(2) Работодателят или органът по назначаването има изключително право без разрешение на автора и без заплащане на възнаграждение, доколкото в трудовия договор или в акта за назначаване не е уговорено друго, да използва така създаденото произведение за свои цели. Работодателят или органът по назначаването  може да упражнява това право по начин и до степен, съответстващи на обичайната му дейност.”
5. В ал. 3, изречение първо думата „трудовото” се заличава, а думата „възнаграждение” се заменя с „възнаграждението”. 
§ 13. Член 65 се изменя така: 
1. В ал. 1 след думите „аудио-визуално произведение” се добавя „и за всяко поредно използване от същия вид”, а след думите „да бъдат определяни” се добавя „в договори между авторите и продуцента”. 
2. В ал. 4 се създава изречение второ: 
„Ако възнаграждението не е било уговорено между автора и продуцента, то се определя съгласно споразумение между сдруженията на авторите, от една страна, и продуцентите или техни сдружения, от друга страна.”
3. Създава се ал. 7: 
„В случай че телевизионната организация е същевременно и продуцент на филм или на аудио-визуално произведение, авторите по чл. 62, ал. 1 имат право на допълнително възнаграждение, отделно от това по чл. 63, ал. 2 и за всяко използване на произведението от тази организация.”  
§ 14. В чл. 67 се създава изречение четвърто: 
„За използване на части или кадри от филм или друго аудио-визуално произведение не се прилагат правилата за използване на цитати.”
§ 15. В чл. 73 се правят следните изменения и допълнения:
	Думите „филмовите продуценти” се заменят с „продуцентите на филми или други аудио-визуални произведения”.

След числото “40” се поставя тире и се добавя “40з и § 32 от Преходните и заключителните разпоредби”.
§ 16. В чл. 76, ал. 1, т. 4 след думата „износа” се добавя „в трети държави”.
§ 17. В чл. 82 изречение второ се изменя така: 
“Срокът започва да тече от първи януари на годината, следваща годината на изпълнението, но ако записът на изпълнението е бил законно публикуван или разгласен през този период, срокът започва да тече от първи януари на годината, следваща годината на това събитие, а ако са настъпили и двете – от това, което е настъпило по-рано.”
§ 18. В чл. 86, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 2 след думата „износа” се добавя „в трети държави”.
2. Създава се т. 5:
„5. преработката на записа.”
§ 19. В чл. 89, изречение четвърто, пред думата „разгласен” думата „законно” се заличава.
§ 20. В чл. 90а, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 3 се изменя така:
„3. публичното им изпълнение и излъчването им по безжичен път;”.
2. В т. 9 след думата „износа” се добавя „в трети държави”.
3. Създава се т. 10:
„10. преработката на записа.”
§ 21. В чл. 90б изречение второ се изменя така: 
“Срокът започва да тече от първи януари на годината, следваща годината на създаването на произведението, но ако записът е бил законно публикуван или разгласен през този период, срокът започва да тече от първи януари на годината, следваща годината на това събитие, а ако са настъпили и двете – от това, което е настъпило по-рано.” 
§ 22. В чл. 91, ал. 1 се създава т. 4:
“4. публичното изпълнение на програмата в места, които са достъпни за публиката срещу заплащане на входна такса за това.”
§ 23. В чл. 96а се правят следните изменения: 
1. В заглавието след думата „обезпечителни” се добавя „или привременни”. 
2. В ал. 1 след думата „обезпечителната” се добавя „или привременната”. 
3. В ал. 2 след думата „обезпечителните” се добавя „или привременните”.
4. В ал. 3 след думата „Обезпечителната” се добавя „или привременната”.
5. В ал. 4, изречение първо след думата „обезпечителните” се добавя „или привременните”.
6. В ал. 4, изречение второ след думата „обезпечителната” се добавя „или привременната”.
7. В ал. 5 след думата „обезпечителните” се добавя „или привременните”.
8. В ал. 7 след думата „обезпечителна” се добавя „или привременна”.
9. В ал. 8 след думата „обезпечителна” се добавя „или привременна”. 
§ 24. Създава се чл. 96е:

“Принудителни административни мерки

Чл. 96е. (1) За предотвратяване и преустановяване на нарушения по този закон, както и за предотвратяване или отстраняване на вредни последици от тях министърът на културата или упълномощен от него заместник-министър има право:
	да разпореди писмено на нарушителя да преустанови нарушението на този закон;
	да разпореди писмено на нарушителя предприемането на конкретни мерки за отстраняване на нарушението в подходящ срок;
	да изиска от нарушителя да декларира, че ще преустанови нарушението на този закон.

(2) Принудителните административни мерки по ал. 1 се прилагат с мотивирана заповед на министъра на културата или упълномощен от него заместник-министър. В заповедта се определят видът на принудителната административна мярка, както и подходящ срок, в който да се предоставят доказателства за нейното изпълнение.
(3) Заповедта по ал. 2 се връчва с препоръчано писмо с обратна разписка или чрез общинската администрация по постоянния адрес на лицето, а за еднолични търговци и юридическите лица – по седалище и адрес на управление, съгласно съдебната, съответно търговската регистрация.
(4) Заповедта, с която е наложена принудителна административна мярка, подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.”
§ 25. В чл. 97 се правят следните изменения и допълнения:
	В ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:

а) точка 5 се изменя така:
„5. организира публично изпълнение на живо или чрез запис на произведения, на записани изпълнения, на звукозаписи, на записи на филм или друго аудио-визуално произведение или  на части от тях, на радио- или телевизионна програма или на част от нея срещу заплащане на входна такса за това;”
б) създава се т. 5а:
„5а. организира публично представяне на произведение;” 
в) точки 14, 15 и 16 се заличават;
г) в текста накрая думите „триста до три хиляди” се заменят с „петстотин до пет хиляди”.
	В ал. 2 думите „пет хиляди” се заменят с „десет  хиляди”.

3. Алинея 4 се изменя така:
„(4) На организация за колективно управление на авторски права, която упражнява дейност по колективно управление на авторски или сродни на тях права в нарушение на чл. 40б, ал. 1 или не изпълни задължение или изискване по чл. 40б, ал. 8, чл. 40в, ал. 5, чл. 40г, ал. 3, чл. 40д, ал. 1 и 2 и 
чл. 40е, ал. 1, се налага имуществена санкция в размер от 500 до 5000 лв.”
4. Създават се ал. 10 - 14:
„(10) Санкцията по ал. 1 или 2 се налага и на лице, което способства за извършването на дейност, която съставлява нарушение по този закон.
(11) Санкцията по ал. 1 или 2 се налага и на лице, което не изпълни разпореждане по този закон.
(12) Санкцията по ал. 1 или 2 се налага и на лице, което възпрепятства изпълнението на обезпечителна мярка по чл. 96а.
(13) Санкцията по ал. 1 или 2 се налага и на лице, което не изпълнява свое задължение по чл. 20а, ал. 6, чл. 26, чл. 95в, ал. 3 или по 
чл. 96а, ал. 9.
(14) Санкцията по ал. 1 или 2 се налага и на лице, което наруши забрана по чл. 93в.”
§ 26. В чл. 98, ал. 2 се създават т. 4-6:
„4. дават задължителни разпореждания за отстраняване на несъответствия и нарушения на закона;
5. дават заключения по възраженията във връзка с установените нарушения;
6. уведомяват съответния специализиран орган за контрол в случаите, когато смятат, че е налице нарушение на друг нормативен акт.”
§ 27. В чл. 98в, ал. 4 думите „или решението на съда” се заличават. 
§ 28. В чл. 99 ал. 3 се изменя така:
„(3) За произведения, създадени от граждани на трети държави, които са били публикувани за първи път в трети държави, времетраенето на авторското право се определя по съответния чуждестранен закон, ако той предвижда срокове на закрила, които са  по-кратки, отколкото в този закон.”
§ 29. В чл. 102, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. След цифрата “2” се добавя “и 3”. 
2. Създава се изречение второ: 
“Времетраенето на закрилата в такива случаи продължава не по-дълго от времетраенето на закрилата, предоставена в страната, на която е гражданин носителят на права, и не може да превишава сроковете, установени съответно в чл. 82, 89, 90б и 92.”
§ 30. В § 2 от Допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:  
1. В т. 2 думата „видеозаписи” се заменя със „записи на филми или други аудио-визуални произведения”. 
2. В т. 7 думата “презаписване” се заличава.
3. В т. 16, буква “б” след думата “използване” запетаята се заменя с точка и текстът до края се заличава. 
4. Създава се т. 18:
„18. „Преработка на произведение” е изменението му с оглед създаването на ново, производно на него произведение, в това число приспособяването му към друг жанр, както и внасянето на всякакъв вид промени в него.”
5. Създава се т. 19:
„19. ”Трети държави” са държави, които не членуват в Европейския съюз.” 
§ 31. Параграф 3 от Допълнителните разпоредби се изменя така:
„§ 3. Дадените по § 2 определения се отнасят съответно и за обектите по чл. 72 и по глава единадесета „а”.” 
§ 32. В § 5 от Допълнителните разпоредби се правят следните изменения:
1. В ал. 1 след думата „звукозаписи” се поставя запетая и се добавя ”записи на филми или други аудио-визуални произведения”.
2. В ал. 2 след думата “сдружения” се поставя запетая и се добавя “при условията на чл. 40е”.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 33. (1) Организации за колективно управление на авторски или сродни на тях права, които към датата на влизане в сила на закона са били регистрирани в Министерството на културата съгласно чл. 40 и през последните 5 години реално са събирали, разпределяли и изплащали възнаграждения за носителите на права, подават заявление за регистрация по чл. 40б, ал. 2 в срок до 3 месеца след влизането в сила на закона, като продължават дейността си до произнасянето на министъра на културата. Към заявлението се прилагат документите по чл. 40б, ал. 2, т. 2-11 и по чл. 40д, 
ал. 1, т. 1, 3, 4 и 5. Приоритетът на така подадените заявления с оглед изискванията по чл. 40б, ал. 4 се определя в зависимост от датата на регистрацията в Министерството на културата преди влизането в сила на този закон. В тези случаи чл. 40б, ал. 3–10 се прилага съответно.
(2) Организации за колективно управление на авторски или сродни на тях права, които към датата на влизане в сила на закона са били регистрирани в Министерството на културата съгласно чл. 40 и не отговарят на изискванията на ал. 1, изречение първо, преустановяват дейността си по колективно управление на авторски и сродни права от датата на влизане в сила на този закон. В тези случаи чл. 40в, ал. 5 се прилага съответно.   
§ 34. Организациите за колективно управление на права, които са регистрирани по § 32, изпращат тарифите си за одобрение съгласно чл. 40е в срок два месеца след получаване на удостоверението за регистрация.
§ 35. Уговорените между организациите за колективно управление на права и ползватели възнаграждения преди одобряването на съответните тарифи по реда на чл. 40е не могат да бъдат оспорвани само за това, че не се базират на тарифа, одобрена съгласно този закон.
§ 36. В Закона за административното регулиране на производството и търговията с оптични дискове, матрици и други носители, съдържащи обекти на авторското право и сродните му права се правят следните изменения: 
1. В чл. 8, ал. 2 т. 1 и 3 се заличават.
2. В чл. 15, ал. 2 се правят следните изменения:
а) в т. 1 след цифрата „2” текстът до края се заличава;
б) точка 4 се изменя така:
„4. документ, удостоверяващ, че лицето е регистрирано по законодателството на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, придружен с точен превод, ако оригиналът не е на български език;”.
3.  В чл. 20, ал. 2 т. 3 се изменя така:
„3. заверено копие от удостоверение за актуално състояние, издадено от компетентния съд - за юридически лица с нестопанска цел, а за търговци - документ, удостоверяващ, че лицето е регистрирано по законодателството на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, придружен с точен превод, ако оригиналът не е на български език.”
4. В чл. 27, ал. 1, т. 2 и чл. 28, ал. 1, т. 2 думите „номер на регистрация по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс” се заличават.
§ 37. В чл. 31, ал. 1 от Закона за закрила и развитие на културата 
т. 4 се заличава.
§ 38. Законът влиза в сила един месец след обнародването му в „Държавен вестник”.

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на …………………… 2010 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
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МОТИВИ

към проекта на Закон за изменение и допълнение на 
Закона за авторското право и сродните му права


С предложения проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права се въвежда необходимостта от по-прецизна правна уредба, регулираща дейността на организациите за колективно управление на права. Действащите понастоящем текстове не регламентират в достатъчна степен редица въпроси, които касаят представителността на организациите, реалната защита на правоносителите и механизма за гарантиране на публичност и прозрачност. Към настоящия момент в Министерството на културата са регистрирани 34 такива организации, а реална дейност осъществяват само 4-5 от тях.   
С цел разрешаването на посочените проблеми Законът за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права предвижда дейността по колективно управление на авторски и сродни на тях права да може да се упражнява след регистрация в Министерството на културата. Предвижда се регистрацията да се отнася за конкретно определени категории права, видове защитени обекти и начини на използване. Предвидени са хипотези за отказ от регистрация, както и възможности за последващ надзор от страна на  Министерството на културата. Регистрираните организации следва да изготвят и представят за утвърждаване от министъра на културата тарифи във връзка с колективното управление, което извършват. Предлага се в определени сектори, където носителите на права и ползвателите са особено многобройни, възнагражденията да се събират само от една организация, която след това да се разплаща с останалите в зависимост от обема на представителната им власт. Същевременно законопроектът предоставя гаранции за защита интересите на носителите на права, които не членуват в организация за колективно управление, но за които там постъпват възнаграждения.  
Предлаганият проект предвижда възможност за провеждане на медиация при спорове по повод сключването или изпълнението на договор между организация и ползватели. Предвижда се и публикуване на тарифите на организациите за колективно управление на права – нещо, което отдавна е практика в по-голямата част от Европа. 
Преходните правила в края предвиждат организации за колективно управление на авторски и сродни на тях права, които към датата на влизане в сила на закона са били регистрирани по стария ред в Министерството на културата и през последните 5 години реално са събирали и разпределяли възнаграждения, да могат да подадат заявление за регистрация и да продължат дейността си до произнасянето на министъра на културата по него.  
Законопроектът съдържа също отделни текстове, с които се дава нова, по-прецизна  редакция на разпоредби, с които са въведени директиви на Европейския съюз, прецизират се съставите на административни нарушения, завишава се размерът на предвидените глоби  и имуществени санкции, въвежда се възможност за налагане на принудителни административни мерки по отношение на нарушителите. 
С цел облекчаване на изискванията към стопанските субекти се предвижда изменение в Закона за административното регулиране на производството и търговията с оптични дискове, матрици и други носители, съдържащи обекти на авторското право и сродните му права (ЗАРПТОДМДНСОАПСП), като се премахва изискването за представяне на  удостоверение за актуално състояние и удостоверение за регистрация по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. 
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