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РЕЗЮМЕ НА ЗАКОН
12 ЗАКОН ЗА АДМИНИСТРАТИВНОТО
РЕГУЛИРАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО И
ТЪРГОВИЯТА С ОПТИЧНИ ДИСКОВЕ,
МАТРИЦИ И ДРУГИ НОСИТЕЛИ,
СЪДЪРЖАЩИ ОБЕКТИ НА АВТОРСКОТО
ПРАВО И СРОДНИТЕ МУ ПРАВА
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Наименовани
е на закона:

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

Код на закона 12
Обнародван:
В сила от:
Изменения и
допълнения
на закона:

Прилагащи
органи:

Обн., ДВ, бр. 74 от 13.09.2005 г.
14.10.2005 г.
Общо: 6
2005 г.

1

2006 г.

3

2007 г.

2

Последното изменение е от
19.10.2007 г.

Брой изменения през изследваната 2
2007 г.
Министъра на икономиката и енергетиката
Министърът на културата

Други органи
по прилагане
на акта:

Министър на вътрешните работи
Министър на правосъдието
Председател на Агенция „Митници”
Органи на Национална агенция по приходите

Контрол по
прилагане на
акта:

Министър на икономиката и енергетиката

Актове по
прилагането,
въвеждащи
ЗИ

ИНСТРУКЦИЯ № 1 от 21.10.2005 г. за условията и реда за
предоставяне на кода за идентификация на източника (SID-код),
начините за определянето и поставянето му

Министър на културата

Правно основание

[чл. 40, ал. 2 във връзка с § 5] Закон за
административното регулиране на
производството и търговията с оптични
дискове, матрици и други носители,
съдържащи обекти на авторското право и
сродните му права.

Орган издал акта:

Министър на икономиката и енергетиката

Обнародван

обн., ДВ, бр. 92 от 18.11.2005 г., в сила от
18.11.2005 г.

Изменения
и
допълнения на акта

-

Прилагащи органи:

Министър на икономиката и енергетиката
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Законът е създаден за да предостави качествено по-високо ниво на
закрила на интелектуалната собственост (хармонизиран е с
европейските изисквания). С последните изменения на закона се
разширява обхватът на органите, прилагащи закона. Освен
министъра на икономиката и енергетиката и министъра на
културата, задължени по този закон са и министъра на вътрешните
работи, министъра на правосъдието, председателят на Агенция
„Митници”, органите на Национална агенция по приходите.
Лицензионните и регистрационни режими въвеждат необходимото
ниво за ефективно регулиране в тази сфера.
Задължения за информиране, произтичащи от поднормативни
актове: няма.
• Общото мнение на интервюираните фирми е, че законът е
тежък и сам по себе си целият представлява
административна тежест.
• Съществува законово неразбиране за това, защо са
необходими отделни регистрации за дейността по
възпроизвеждане на обекти на АПСП върху оптични дискове
и други носители без запис и кандидатстването за лиценз за
производство на оптични дискове и матрици за
производство на оптични дискове, тъй като повечето
интервюирани изпълняват двете задължения.
Документите, необходими за регистрация са стандартни за всяка
Препоръки от
действаща фирма и биха могли да не се изискват допълнително,
общ характер
ако съществува координация между различните държавни
институции.
Обмен на данни между институции и между институции и
задължени лица
 Събиране на информация от други държавни органи, на
които такава вече е предоставена – за фирмена регистрация,
изисквани данни, които са стандартни за всяка регистрирана
фирма
Интегриране на ICT системи и услуги
 Достъп до бланки и други документи чрез интернет
 Разработване на електронни системи за обслужване „на едно
гише”, достъпни чрез единен портал за електронно
правителство. Към момента има достъпни бланки на
заявления за регистрациите по този закон, които са
разпръснати по интернет страниците на задължените по
закона органи, което ги прави трудно достъпни за бизнеса.
 разработване на еднотипни, електронно достъпни публични
регистри (съществуващите Публичен регистър по чл. 39 към
МИЕ и Публичен регистър по чл. 8 към МК са електронно
достъпни на страниците на съответните ведомства, но са с
ограничена функционалност и няма връзка между тях).
Разработване на по-добри ръководства и информация
 Разработване на достъпни ръководства за бизнеса,
разясняващи процедурите по този закон
Бележки и
общи
коментари по
закона
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