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	Дял първи
	АВТОРСКО ПРАВО
	Глава първа
	ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
	Предмет на закона
	Чл. 1.  Този закон урежда отношенията, свързани със създаването и разпространението на произведенията на литературата, изкуството и науката.
	Възникване на авторското право
	Чл. 2.  Авторското право върху произведения на литературата, изкуството и науката възниква за автора със създаването на произведението.
	Глава втора
	ОБЕКТИ НА АВТОРСКОТО ПРАВО
	Закриляни обекти
	Чл. 3.  (1) Обект на авторското право е всяко произведение на литературата, изкуството и науката, което е резултат на творческа дейност и е изразено по какъвто и да е начин и в каквато и да е обективна форма, като:
	1.  литературни произведения, включително произведения на научната и техническата литература, на публицистиката и компютърни програми;
	2.  музикални произведения;
	3.  сценични произведения - драматични, музикално-драматични, пантомимични, хореографски и други;
	4.  филми и други аудио-визуални произведения;
	5.  произведения на изобразителното изкуство, включително произведения на приложното изкуство, дизайна и народните художествени занаяти;
	6.  произведения на архитектурата;
	7.  фотографски произведения и произведения, създадени по начин, аналогичен на фотографския;
	8.  проекти, карти, схеми, планове и други, отнасящи се до архитектурата, териториалното устройство, географията, топографията, музейното дело и която и да е област на науката и техниката;
	9.  графично оформление на печатно издание.
	(2) Обект на авторското право са също:
	1.  преводи и преработки на съществуващи произведения и фолклорни творби;
	2.  аранжименти на музикални произведения и на фолклорни творби;
	3.  периодични издания, енциклопедии, сборници, антологии, библиографии, бази данни и други подобни, които включват две или повече произведения или материали.
	(3) Обект на авторското право може да бъде и част от произведение по ал. 1 и 2, както и подготвителните скици, планове и други подобни.
...........................
Глава трета
	НОСИТЕЛИ НА АВТОРСКО ПРАВО
	Автори и други носители на авторско право
	Чл. 5.  Автор е физическото лице, в резултат на чиято творческа дейност е създадено произведение.  Други физически или юридически лица могат да бъдат носители на авторско право само в случаите, предвидени в този закон.
	Предположение за авторство
	Чл. 6.  До доказване на противното за автор на произведението се смята лицето, чието име или друг идентифициращ знак са посочени върху произведението по обичайния за това начин.
	Авторство на произведение, разгласено под псевдоним или анонимно
	Чл. 7.  (1) Произведение може да бъде разгласено под псевдоним или анонимно.
	(2) До разкриване личността на автора неговото авторско право се упражнява от физическото или юридическото лице, което със съгласието на автора е разгласило за първи път произведението.
	(3) Разпоредбата на ал. 2 не се прилага, когато псевдонимът не поражда съмнение относно личността на автора.
	Съавторство
	Чл. 8.  (1) Авторското право върху произведение, създадено от две или повече лица, им принадлежи общо независимо дали произведението е неделимо цяло или се състои от части, които имат самостоятелно значение.
	(2) За всяко използване на произведението и за преработването му е необходимо съгласието на всички съавтори.  При липса на съгласие между съавторите въпросът се решава от съда.
	(3) След като е дадено съгласие за използване на произведението по определен начин или има решение на съда за това, никой от съавторите не може без основателна причина да се противопостави на следващото му използване по същия начин.
	(4) Възнагражденията, дължими на съавторите за използване на произведението, се разпределят помежду им в дялове, определени по съгласие между тях.  При липса на съгласие смята се, че всеки от съавторите има равен дял.  При спор дяловете се определят от съда съобразно приноса на всеки от съавторите.
	(5) Когато произведението, създадено от съавтори, се състои от части със самостоятелно значение, всеки от съавторите може да разреши самостоятелното използване на своята част, ако между съавторите не е уговорено друго и това не пречи на използването на общото произведение.
..............................
Авторско право върху портрети
	Чл. 13.  Авторското право върху произведение на изобразителното изкуство или произведение на фотографията, представляващо портретно изображение на друго лице, принадлежи на автора на произведението.  За използването на такова произведение между автора и изобразеното лице могат да се уговарят условия.
...........................
Глава четвърта
	СЪДЪРЖАНИЕ НА АВТОРСКОТО ПРАВО
	Раздел I
	Неимуществени права
	Видове неимуществени авторски права
	Чл. 15.  (1) Авторът има право:
	1.  да реши дали създаденото от него произведение може да бъде разгласено и да определи времето, мястото и начина, по който да стане това, с изключение на обектите по чл. 3, ал. 1, т. 4, 6 и 8, при които това право се уговаря по договор;
	2.  да иска признаване на неговото авторство върху произведението;
	3.  да реши дали произведението му да бъде разгласено под псевдоним или анонимно;
	4.  да иска името му, псевдонима му или друг идентифициращ го авторски знак да бъдат обозначавани по съответния начин при всяко използване на произведението;
	5.  да иска запазване на целостта на произведението и да се противопоставя на всякакви промени в него, както и на всяко друго действие, което би могло да наруши законните му интереси или личното му достойнство;
	6.  да променя произведението си, ако с това не се нарушават права, придобити от други лица;
	7.  на достъп до оригинала на произведението, когато то се намира във владение на друго лице и когато това е необходимо с оглед упражняване на неимуществено или имуществено право, предвидено в този закон;
	8.  да спре използването на произведението поради промени в убежденията си, с изключение на реализираните произведения на архитектурата, като обезщети за претърпените вреди лицата, които законно са придобили правото да използват произведението.
	................................
	Неотчуждимост на неимуществени права
	Чл. 16.  Неимуществените права по т. 2 и 4 на ал. 1 от предходния член са неотчуждими.  Отчуждаването на други неимуществени права може да става само изрично и в писмена форма.
	Упражняване на неимуществени права след смъртта на автора
	Чл. 17.  След смъртта на автора до изтичане на срока за закрила на авторското право неимуществените права, с изключение на правата по чл. 15, ал. 1, т. 6 и 8, се упражняват от наследниците на автора.
	Раздел II
	Имуществени права
	Видове имуществени авторски права
	Чл. 18.  (1) Авторът има изключителното право да използва създаденото от него произведение и да разрешава използването му от други лица освен в случаите, за които този закон разпорежда друго.
	(2) За използване по смисъла на ал. 1 се смятат действия като:
	1.  възпроизвеждането на произведението;
	2.  разпространението сред неограничен брой лица на оригинала или екземпляри от произведението;
	3.  публичното представяне или изпълнение на произведението;
	4.  излъчването на произведението по безжичен път;
	5.  предаването на произведението чрез кабел или друго техническо средство;
	6.  публичното показване на произведение на изобразителното изкуство и на произведение, създадено по фотографски или аналогичен на него начин;
	7.  превеждането на произведението на друг език;
	8.  (доп. - ДВ, бр. 28 от 2000 г.) преработката на произведението. Преработка е и приспособяването и внасянето на всякакъв вид промени в произведението, както и използването на произведението за създаване на ново, производно от него произведение;
	9.  реализирането на архитектурен проект чрез построяване или изработване на обекта, за който той е предназначен;
	10.  (нова - ДВ, бр. 28 от 2000 г.) предлагането по безжичен път или чрез кабел, или друго техническо средство на достъп на неограничен брой лица до произведението или до част от него по начин, позволяващ този достъп да бъде осъществен от място и по време, индивидуално избрани от всеки от тях;
	11.  (нова - ДВ, бр. 77 от 2002 г.) вносът и износът на екземпляри от произведението в търговско количество, независимо дали са произведени законно или в нарушение на правото по т. 1.
	(3) Използване по ал. 2, т. 3 до т. 8 включително е налице, когато посочените действия се извършват по начин, даващ възможност произведението да бъде възприето от неограничен брой лица.
	(4) (Отм. - ДВ, бр. 77 от 2002 г.).
	Прекратяване на правото на разпространение
	Чл. 18а.  (Нов - ДВ, бр. 77 от 2002 г.) (1) Първата продажба или друга сделка на територията на Република България, с която се прехвърля собствеността върху оригинала на произведението или на екземпляр от него, извършена от носителя на авторското право или с негово съгласие, води до прекратяване на правото на разпространение върху тях на нейна територия, с изключение на правото да се разрешава по-нататъшното им отдаване под наем.
........................
Глава пета
	СВОБОДНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРОИЗВЕДЕНИЯ
	Допустимост на свободното използване
	Чл. 23.  (Доп. - ДВ, бр. 28 от 2000 г., изм., бр. 77 от 2002 г.) Свободното използване на произведения е допустимо само в случаите, посочени в закона, при условие че не се пречи на нормалното използване на произведението и не се увреждат законните интереси на носителя на авторското право.
	Свободно използване без заплащане на възнаграждение
	Чл. 24.  (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2002 г.) (1) Без съгласието на носителя на авторското право и без заплащане на възнаграждение е допустимо:
	1.  временното възпроизвеждане на произведения, ако то има преходен или инцидентен характер, няма самостоятелно значение, съставлява неделима и съществена част от техническия процес и се прави с единствената цел да позволи:
	а) предаване в мрежа чрез посредник, или
	б) друго разрешено използване на произведение;
	.............................
	3.  използването на части от публикувани произведения или на неголям брой произведения в други произведения в обем, необходим за анализ, коментар или друг вид научно изследване; такова използване е допустимо само за научни и образователни цели при посочване на източника и името на автора, освен ако това е невъзможно;
	...........................
	6.  възпроизвеждането по фотографски, кинематографичен или аналогичен на тях начин, както и чрез звукозаписване или видеозаписване на произведения, свързани с актуално събитие, за да бъдат тези произведения използвани от средствата за масово осведомяване в ограничен обем, оправдан от целите на информацията, при посочване на източника и името на автора, освен ако това е невъзможно;
	7.  използването на произведения, постоянно изложени на улици, площади и други обществени места, без механично контактно копиране, както и излъчването им по безжичен път или предаването им чрез кабел или друго техническо средство, ако това се извършва с информационна или друга нетърговска цел;
	8.  публичното представяне и публичното изпълнение на публикувани произведения в учебни или в други образователни заведения, ако не се получават парични постъпления и не се заплащат възнаграждения на участниците в подготовката и реализирането на представянето или изпълнението;
	9.  възпроизвеждането в необходими количества на вече публикувани произведения от общодостъпни библиотеки, учебни или други образователни заведения, музеи и архивни учреждения, с учебна цел или с цел съхраняване на произведението, ако това не служи за търговски цели;
	10.  възпроизвеждането на вече разгласени произведения посредством Брайлов шрифт или друг аналогичен метод, ако това не се извършва с цел печалба;
	11.  предоставянето на достъп на физически лица до произведения, намиращи се в колекциите на организации по смисъла на т. 9, при условие че се извършва за научни цели и няма търговски характер;
	12.  временното записване на произведение от радио- и телевизионни организации, на които авторът е отстъпил правото да използват произведението, осъществено със собствени технически средства и за нуждите на собствените им предавания в рамките на полученото разрешение; записи, които имат важна документална стойност, могат да бъдат съхранени в официален архив;
	13.  използването на произведения за целите на националната сигурност, в съдебно или административно производство или в парламентарната практика;
	.............................
Глава шеста
	ВРЕМЕТРАЕНЕ НА АВТОРСКОТО ПРАВО
	Общо правило
	Чл. 27.  (1) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2000 г.) Авторското право се закриля, докато авторът е жив и седемдесет години след неговата смърт.
	(2) При произведения, създадени от двама и повече автори, срокът по ал. 1 започва да тече след смъртта на последния преживял съавтор.
	Анонимни и псевдонимни произведения
	Чл. 28.  (Изм. и доп. - ДВ, бр. 28 от 2000 г.) Авторското право върху произведение, използвано анонимно или под псевдоним, продължава седемдесет години след разгласяването му за първи път.  Ако в този срок авторът стане известен, или ако псевдонимът не буди съмнение относно неговата личност се прилагат разпоредбите на предходния член.
....................
Начало на сроковете
	Чл. 31.  Сроковете по предходните членове на тази глава започват да текат от първи януари на годината, следваща годината, в която е настъпила смъртта на автора или е създадено, съответно разгласено или публикувано произведението, съгласно чл. 27 до 30.
	Наследяване на авторското право
	Чл. 32.  (1) След смъртта на автора авторското право преминава върху неговите наследници по завещание и по закон съгласно Закона за наследството.
	(2) Авторското право се наследява до изтичане на срока на времетраенето му.
	Упражняване на правата при липса на наследници
	Чл. 33.  (Доп. - ДВ, бр. 77 от 2002 г.) Ако авторът няма наследници или наследниците починат преди изтичането на срока на времетраене, авторското право преминава върху държавата, която го упражнява до изтичане на срока чрез Министерството на културата.  В случай че починалият автор или негов наследник е бил член на организация за колективно управление на права по този закон, тези права продължават да се упражняват до края на срока на времетраенето им от тази организация, за нейна сметка.
	Използване на произведение след изтичане на срока на времетраене
	Чл. 34.  След изтичане на срока на времетраене на авторското право произведенията могат да бъдат използвани свободно при условие, че не се нарушават права по чл. 15, т. 4 и 5, които продължават безсрочно.  Органите по чл. 33 следят за спазването на тези права и по изключение могат да разрешат промени в произведението.
	Закрила на непубликувани произведения
	Чл. 34а.  (Нов - ДВ, бр. 28 от 2000 г.) Всяко лице, което разгласява произведение след изтичане на срока на времетраене на авторското право, ако то не е било публикувано дотогава, се ползва с правата по чл. 18.  Това му право продължава 25 години, считано от 1 януари на годината, следваща годината, в която произведението е било разгласено.
	Глава седма
	ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРОИЗВЕДЕНИЯТА
	Раздел I
	Общи разпоредби
	Съгласие на автора за използването на произведението
	Чл. 35.  Произведението може да бъде използвано със съгласието на автора, освен когато този закон предвижда друго.
	Договори за използване
	Чл. 36.  (1) С договора за използване на произведението авторът отстъпва на ползвател изключителното или неизключителното право да използва създаденото от него произведение при определени условия и срещу възнаграждение.
	(2) Когато отстъпи на ползвател изключително право за използване на произведение, авторът не може сам да го използва по начина, за срока и на територията, уговорени в договора, нито да отстъпва това право на трети лица.
	(3) Когато отстъпи на ползвател неизключително право за използване на произведение, авторът може сам да го използва, както и да отстъпва неизключително право върху същото произведение на трети лица.
	(4) Отстъпването на изключително право по ал. 2 се извършва изрично и писмено.  Ако липсва подобна уговорка, смята се, че е отстъпено неизключително право за използване на произведението.
	(5) Ако в договора не е уговорен срок, смята се, че правото да се използва произведението е отстъпено за три години, а за произведения на архитектурата - за пет години.
	(6) Ако в договора не е уговорена територията, на която ползвателят има право да използва произведението, смята се, че това е територията на страната, чийто гражданин е ползвателят или където се намира седалището му, ако той е юридическо лице.
	Действие и срок на договора
	Чл. 37.  (1) Нищожен е договорът, с който авторът отстъпва правото да се използват всички произведения, които той би създал, докато е жив.
	(2) Договорът за използване на произведение може да се сключи за срок до десет години.  Когато този договор е сключен за по-дълъг срок, той има сила за десет години.  Това ограничение не се прилага спрямо договорите за произведения на архитектурата.
	Размер на възнаграждението
	Чл. 38.  (1) Възнаграждението на автора може да бъде определено като част от приходите, получени от използването на произведението, еднократна сума или по друг начин.
	(2) Когато възнаграждението, определено като еднократна сума, се окаже явно несъразмерно на приходите, получени от използването на произведението, авторът може да иска увеличение на възнаграждението.  Ако не се постигне съгласие между страните, спорът се решава от съда по справедливост.
	Разваляне на договора, ако изпълнението не е започнало
	Чл. 39.  (1) Ако в договора, с който се отстъпва изключително право, не е уговорен срок, в който ползвателят е длъжен да започне използването на произведението, авторът може да развали договора, ако използването не е започнало в двегодишен срок от сключването му или от деня на предаването на произведението, когато това е станало след сключването на договора.
..........................
Произведение, създадено по трудово правоотношение
	Чл. 41.  (1) Авторското право върху произведение, създадено в рамките на трудово правоотношение, принадлежи на автора, освен ако в този закон не е предвидено друго.
	(2) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2000 г.) Работодателят има изключително право без разрешение на автора и без заплащане на възнаграждение, доколкото в трудовия договор не е уговорено друго, да използва така създаденото произведение за свои цели.  Работодателят може да упражнява това право по начин и до степен, съответстващи на обичайната му дейност.
	(3) Когато трудовото възнаграждение на автора по времето, през което е създал произведението по ал. 1, се окаже явно несъразмерно на приходите по смисъла на чл. 38, ал. 2, реализирани от използването на произведението, авторът може да поиска допълнително възнаграждение.  Ако не се постигне съгласие между страните, спорът се решава от съда по справедливост.
	Произведение, създадено по поръчка
	Чл. 42.  (1) Авторското право върху произведение, създадено по поръчка, принадлежи на автора на произведението, освен ако в договора за възлагане е предвидено друго.
	(2) Ако не е уговорено друго, поръчващият има право да използва произведението без разрешение на автора за целта, за която то е било поръчано.
	Раздел II
	Издателски договор
	Определение
	Чл. 43.  С издателския договор авторът отстъпва на издателя правото да възпроизведе и разпространи произведението, а издателят се задължава да извърши тези действия и да заплати на автора възнаграждение.
	Видове
	Чл. 44.  С издателски договор може да бъде отстъпено правото за възпроизвеждане и разпространение на вече създадено произведение или на произведение, което авторът се задължава да създаде.
	Разширяване на приложното поле
	Чл. 45.  (1) Когато с издателски договор автор е отстъпил на издател правото на използване на произведението и по други начини освен издаване, издателят може да преотстъпва използването на произведението по тези други начини на трети лица, ако това е уговорено изрично.
	(2) При преотстъпване по ал. 1 издателят е длъжен да уведомява автора писмено.
	Форма
	Чл. 46.  Издателският договор се сключва в писмена форма.
	Особени диспозитивни правила
	Чл. 47.  Ако в издателския договор не е предвидено друго, смята се, че:
	1.  на издателя е отстъпено правото само за едно издание;
	2.  (изм. - ДВ, бр. 28 от 2000 г.) на издателя е отстъпено правото да издаде произведението в тираж, не по-голям от десет хиляди екземпляра;
	3.  на автора се дължи възнаграждение в размер петнадесет на сто от цената на дребно на всеки продаден екземпляр от произведението;
	4.  броят на екземплярите, които издателят ще предостави на автора безплатно, не може да бъде по-малък от пет екземпляра на всяко издание;
	5.  издателят има право да издаде произведението на езика, на който е предадено;
	6.  издателят може да разпространи изданието само на територията на страната, чийто гражданин е или където се намира седалището му, ако той е юридическо лице.
	Внасяне на изменения
	Чл. 48.  Преди да пристъпи към следващо издание, издателят е длъжен да даде на автора възможност да внесе изменения и допълнения в произведението.
	Връщане на предложени за публикуване оригинали
	Чл. 49.  Издателят е длъжен да връща оригиналите на произведенията на изобразителното изкуство, оригинални документи, илюстрации и други оригинали, предложени му за публикуване, освен ако писмено е било уговорено друго.
	Погинали екземпляри
	Чл. 50.  Ако възпроизведените, но непуснати в продажба екземпляри от произведението погинат изцяло или отчасти не по вина на издателя, последният може в едногодишен срок да възстанови погиналите екземпляри, без да заплаща за това възнаграждение на автора.
	Прекратяване
	Чл. 51.  Ако не е уговорено друго, издателският договор се прекратява с изтичане на срока на договора или с изчерпване на тиража на изданието, а ако е било уговорено повече от едно издание - с изчерпване на тиража на последното издание.
	Предсрочно прекратяване
	Чл. 52.  (1) Ако не е уговорено друго, авторът може да прекрати издателския договор едностранно, с писмено предизвестие, когато договорът е сключен за повече от едно издание и тиражът на последното издание е изчерпан, а издателят в едногодишен срок не възпроизведе и разпространи следващо издание, при условие, че авторът в същия срок е поискал от него да направи това.  Тиражът се смята за изчерпан, когато непродадените екземпляри не са повече от пет на сто от тиража на изданието.
	(2) В случаите по ал. 1 полученото вече от автора възнаграждение не подлежи на връщане.
	Издаване за сметка на автора
	Чл. 53.  (1) Авторът може да възложи за собствена сметка на издател да възпроизведе и разпространи определен брой екземпляри от произведението.
	(2) Авторът може да уговори с издател да възпроизведе и разпространи екземпляри от произведението, като участва в разходите по издаването и в приходите от разпространението.
..............................
Раздел III
	Договор за публично представяне или изпълнение
	Определение
	Чл. 55.  С договор за публично представяне авторът на сценично произведение отстъпва на ползвател правото да представи произведението, а ползвателят се задължава да го представи и заплати на автора възнаграждение.
	Диспозитивни правила
	Чл. 56.  Ако в договора не е предвидено друго, смята се, че:
	1.  авторът може да отстъпи правото на публично представяне и на други ползватели извън населеното място, в което ползвателят има седалището си;
	2.  срокът на действие на договора е три години;
	3.  ползвателят е длъжен да представи публично произведението в срок от една година от получаването му;
	4.  (изм. - ДВ, бр. 28 от 2000 г.) възнаграждението на автора се определя в размер петнадесет на сто от реализирания бруто приход от всяко представяне на произведението;
	5.  ползвателят е длъжен да дава сметка на автора два пъти годишно за броя на публичните представяния и за реализирания от тях приход;
	6.  авторът може да прекрати договора, когато ползвателят прекрати публичното представяне на произведението за срок, по-дълъг от една година.
.............................
Раздел VI
	Използване на произведения на изобразителното изкуство, архитектурата
     и фотографията
	Предположение за отстъпване право за публично показване
	Чл. 68.  (1) (Предишен текст на чл. 68, изм. - ДВ, бр. 28 от 2000 г.) С прехвърлянето на собствеността върху произведения на изобразителното изкуство и произведения, създадени по фотографски или аналогичен на него начин, се отстъпва, ако писмено не е уговорено друго, и правото за публично показване на произведенията.
	............................
Дял трети
	ЗАЩИТА НА АВТОРСКОТО ПРАВО И НА СРОДНИТЕ МУ ПРАВА
	Глава дванадесета
	ГРАЖДАНСКОПРАВНА ЗАЩИТА
	Иск за обезщетение
	Чл. 94.  (1) (Предишен текст на чл. 94 - ДВ, бр. 28 от 2000 г., изм., бр. 77 от 2002 г.) Който наруши авторско право, сродно на него право или право по чл. 93в дължи на носителя на правото или лицето, на което той е отстъпил изключително право за използване, обезщетение за причинените вреди.
	(2) (Нова - ДВ, бр. 28 от 2000 г.) Когато искът е установен по основание, но няма достатъчно данни за неговия размер, лицата по ал. 1 могат да искат вместо обезщетение:
	1.  приходите, получени вследствие на нарушението, или
	2.  (изм. - ДВ, бр. 77 от 2002 г.) равностойността на предмета на нарушението по цени на дребно на правомерно възпроизведени екземпляри, или
	3.  (изм. - ДВ, бр. 77 от 2002 г.) от сто до петдесет хиляди лева, като конкретният размер се определя по преценка на съда.
	Други искове
	Чл. 95.  (Изм. и доп. - ДВ, бр. 28 от 2000 г., изм., бр. 77 от 2002 г.) Когато произведение, обекти по чл. 72 или бази данни по глава единадесета "а" се използват в нарушение на разпоредбите на този закон, носителят на правото или лицето, на което той е отстъпил изключително право за използване, може да иска по съдебен ред:
	1.  (изм. - ДВ, бр. 77 от 2002 г.) преустановяване на неправомерното използване или забрана за извършване на дейността, която ще съставлява неправомерно използване;
	2.  (доп. - ДВ, бр. 77 от 2002 г.) изземване и унищожаване на неправомерно възпроизведените екземпляри от произведението, обектите по чл. 72 или базите данни по глава единадесета "а", както и на негативите, матриците, клишетата и други подобни, предназначени за възпроизвеждане на екземплярите;
	3.  (доп. - ДВ, бр. 28 от 2000 г.) изземване от употреба на презаписващите, декодиращите и възпроизвеждащите устройства, използвани изключително за извършване на нарушения;
	4.  (изм. - ДВ, бр. 28 от 2000 г.) да му бъдат предадени вещите по т. 2.
	Подсъдност на споровете
	Чл. 96.  Споровете по този закон са подсъдни на окръжните съдилища.
	Обезпечителни мерки
	Чл. 96а.  (Нов - ДВ, бр. 28 от 2000 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2002 г.) При нарушение на авторско право, сродно на него право или право по чл. 93в или когато има достатъчно основание да се смята, че такова нарушение ще се извърши или някое доказателство ще се изгуби, унищожи или укрие, съдът, по искане на носителя на съответното право или лицето, на което той е отстъпил изключително право за използване, може, без да уведоми ответната страна за това, да допусне и някои от следните обезпечителни мерки:
	1.  (изм. - ДВ, бр. 77 от 2002 г.) забрана за извършване на дейността, за която се твърди, че съставлява или ще съставлява неправомерно използване на произведение, обект по чл. 72 или база данни по глава единадесета "а";
	2.  (изм. - ДВ, бр. 77 от 2002 г.) изземване на екземплярите от произведението, от обектите по чл. 72 или от базата данни по глава единадесета "а", за които се твърди, че са неправомерно възпроизведени, както и на негативите, матриците, клишетата и други подобни, предназначени за възпроизвеждане на екземплярите;
	3.  изземване от употреба или запечатване на оборудването, за което се твърди, че се използва или ще се използва за извършване на нарушения;
	4.  запечатване на помещението, в което се твърди, че се извършва или ще се извърши нарушение.
	(2) Допускането, налагането и отменяването на обезпечителните мерки стават по реда на чл. 165 - 170 и чл. 308 - 322 от Гражданския процесуален кодекс, с изключение на чл. 317, ал. 2, изречение първо и доколкото този закон не предвижда друго.
	(3) Обезпечителната мярка забрана за извършване на дейността се налага със съобщаването й от съда.
	(4) Обезпечителните мерки по ал. 1, т. 2, 3 и 4 се налагат от съдия- изпълнителя, който извършва действието едновременно с връчването на съобщението за допускане на обезпечението на ответника.  Иззетото имущество се предава по опис за пазене на ищеца, който може да го използва единствено като доказателствено средство.
	(5) Ищецът или негов представител имат право да присъстват и съдействат при налагането на обезпечителните мерки.
	(6) Обезпечителните мерки по ал. 1, т. 2, 3 и 4 се налагат в тридневен срок от постъпването на молбата на ищеца до съдия-изпълнителя. Обезпечителната мярка, допусната за предотвратяване на предстоящо нарушение, се налага в срок, съобразен с целта й.
	(7) Ако се установи, че наложена обезпечителна мярка е поискана неоснователно, ответната страна може да иска от лицето, което я е поискало, да й заплати причинените вследствие на обезпечението вреди.
...............................
Глава тринадесета
	АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
	Наказания
	Чл. 97.  (1) (Изм. - ДВ, бр. 10 от 1998 г., доп., бр. 28 от 2000 г.) Който в нарушение разпоредбите на този закон:
	............................
	7.  (изм. - ДВ, бр. 28 от 2000 г.) издава или разпространява издадени произведения;
	...........................
	10.  (нова - ДВ, бр. 28 от 2000 г.) възпроизвежда или разпространява произведения на приложното изкуство, дизайна и народните художествени занаяти, фотографски произведения и произведения, създадени по начин, аналогичен на фотографския;
	11.  (нова - ДВ, бр. 28 от 2000 г., изм., бр. 77 от 2002 г.) използва неправомерно произведение по чл. 3, ал. 1, т. 6 и 8;
	12.  (нова - ДВ, бр. 28 от 2000 г.) възпрепятства изпълнението на обезпечителна мярка по чл. 96а;
	13.  (нова - ДВ, бр. 77 от 2002 г.) не изпълнява свое задължение по чл. 26, ал. 2;
	14.  (нова - ДВ, бр. 77 от 2002 г.) наруши забрана по чл. 93в,
	(доп. - ДВ, бр. 77 от 2002 г.) се наказва с глоба или имуществена санкция в размер от двеста до две хиляди лева, ако не подлежи на по-тежко наказание и предметът на нарушението, независимо чия собственост е; се отнема в полза на държавата и се предава за унищожаване на органите на Министерството на вътрешните работи.
	(2) (Изм. - ДВ, бр. 10 от 1998 г., доп., бр. 28 от 2000 г., бр. 77 от 2002 г.) При повторно и всяко следващо нарушение по ал. 1 в едногодишен срок от налагане на предишното наказание глобата или имуществената санкция е от хиляда до пет хиляди лева и предметът на нарушението, независимо чия собственост е, се отнема в полза на държавата и се предава за унищожаване на органите на Министерството на вътрешните работи.
	(3) При системни нарушения мястото, в което те се извършват, като магазин, студио, заведение, киносалон, театър, седалище на търговец и други подобни, се запечатва за срок от три до шест месеца.
	(4) (Изм. - ДВ, бр. 10 от 1998 г.) На организация за колективно управление на права по този закон, която действа в нарушение на чл. 40, ал. 4, се налага имуществена санкция в размер от двеста до две хиляди лева.
	(5) (Нова - ДВ, бр. 28 от 2000 г.) На лице, което произвежда, разпространява, рекламира или внася, както и притежава с търговска цел декодиращо средство, което може да осигури достъп до кодиран сигнал на лица, извън определената от излъчващата организация аудитория, се налагат санкциите по ал. 1 или 2.
	(6) (Нова - ДВ, бр. 28 от 2000 г., изм. и доп., бр. 77 от 2002 г.) На лице, което премахне, повреди, унищожи или разстрои, без да има право на това, технически средства за защита, които използват носителите на права, закриляни от този закон, като знае или има основания да предполага, че тези средства имат именно такова предназначение, се налагат санкциите по ал. 1 или 2.
	(7) (Нова - ДВ, бр. 77 от 2002 г.) Санкциите по ал. 1 или ал. 2 се налагат и на лице, което произвежда, внася, разпространява, продава, дава под наем, рекламира, предлага за продажба или отдаване под наем или притежава с търговска цел устройства, изделия или съставни части, предназначени основно за премахване, повреждане, унищожаване или разстройване на технически средства за защита, или оказва с търговска цел услуги за такива действия.
	(8) (Нова - ДВ, бр. 28 от 2000 г., предишна ал. 7, бр. 77 от 2002 г.) Санкциите по ал. 1 или 2 се налагат и на лице, което, без да има право на това и като знае или има основание да предполага, че това действие ще причини, позволи, улесни или укрие нарушение на закриляно от този закон право:
	1.  премахне или измени представена в електронна форма информация за режима на правата върху обект на авторско или сродно на него право;
	2.  разпространява, включително и като внася с цел разпространение, публично изпълнява, излъчва по безжичен път или предава чрез кабел или друго техническо средство обект на авторско или сродно на него право, както и предлага достъп на неограничен брой лица до такъв обект по начин, позволяващ този достъп да бъде осъществен от място и по време, индивидуално избрани от всеки от тях, знаейки, че представена в електронна форма информация за режима на правата върху този обект е била премахната или изменена без право на това.
	(9) (Нова - ДВ, бр. 28 от 2000 г., предишна ал. 8, бр. 77 от 2002 г.) Информация за режима на правата по смисъла на ал. 7 е информацията, позволяваща да се идентифицират обектът на авторско или сродно на него право, носителят на такова право, както и информация за условията за използване на такъв обект, а също и всякакъв номер или код, водещ до такава информация, при условие че който и да е от тези елементи на информацията фигурира върху екземплярите от обекта или се показва при неговото разгласяване.
..................................
Дял четвърти
	ПРИЛОЖИМ ЗАКОН
	Приложим закон при произведенията
	Чл. 99.  (1) Този закон се прилага за:
	1.  (изм. - ДВ, бр. 77 от 2002 г.) произведения, чиито автори са граждани на Република България или лица, които имат постоянен адрес в нея, независимо от това къде произведенията са били публикувани за първи път;
	................................
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
	§ 1.  (1) Носителят на авторското право, както и лице, на което е отстъпено изключителното право за използване на произведение, закриляно от този закон, могат да поставят на подходящо място върху екземплярите от произведението латинската буква "C", заградена в кръгче, пред своето име или наименование и годината на разгласяването.
	§ 1а.  (Нов - ДВ, бр. 28 от 2000 г.) (1) Не могат да се придобиват, да се отчуждават и да се държат с търговска цел трайни материални носители, съдържащи закриляни от закона обекти, които са възпроизведени в нарушение на закона.
	(2) Трайните материални носители по ал. 1 се отнемат в полза на държавата с акт на административнонаказващия орган или съда и се предават за унищожаване на органите на Министерството на вътрешните работи.
	§ 2.  По смисъла на този закон:
	1.  "разгласяване на произведение" е довеждането на произведението със съгласието на неговия автор за първи път до знанието на неограничен кръг лица, независимо от формата и начина, по който се осъществява това;
	2.  "публикуване на произведение" е довеждането на произведението до знанието на неограничен кръг лица посредством възпроизвеждане и разпространение на екземпляри от него, включително като звукозаписи или видеозаписи, в достатъчно количество в зависимост от естеството на произведението;
	3.  (изм. - ДВ, бр. 28 от 2000 г., бр. 77 от 2002 г.) "възпроизвеждане на произведение" е прякото или непрякото размножаване в един или повече екземпляри на произведението или на част от него, по какъвто и да е начин и под каквато и да е форма, постоянна или временна, включително запаметяването му под цифрова форма в електронен носител;
	4.  (изм. - ДВ, бр. 77 от 2002 г.) "разпространение на произведение" е продажбата, замяната, дарението, даването под наем или в заем, както и предложението за продажба или даване под наем на оригинали и екземпляри от произведението; даването под наем или в заем на произведение на архитектурата, на приложното изкуство и на народните художествени занаяти не е разпространение по смисъла на този закон;
	............................
	6.  (изм. - ДВ, бр. 28 от 2000 г., доп., бр. 77 от 2002 г.) "ползватели на произведения" са физическите и юридическите лица, като издателства, театри, организатори на концерти, радио- и телевизионни организации, заведения за обществено хранене и забава, продуценти на звукозаписи, филмови продуценти, доставчици на съдържание в Интернет и други, които довеждат произведението до знанието на читателите, зрителите и слушателите пряко или чрез други лица - разпространители;
	...............................
	9.  "произведения на архитектурата" са сградите и други съоръжения и елементи от тях, трайните обекти на синтеза на архитектурата с други изкуства, както и оформленията на интериори с траен характер, които отговарят на общите условия по чл. 3, ал. 1;
	...............................
	§ 5.  (1) Размерите на възнагражденията, дължими на носителите на авторско и сродните му права, за използване на техни произведения, изпълнения, звукозаписи и радио- и телевизионни програми, се определят по договор между правоимащите и ползвателите.
	(2) Когато използването се договаря чрез организация за колективно управление на права, размерът на възнаграждението се определя по споразумение между нея и ползвателите или техните сдружения.
	...............................
	(2) Авторските права, придобити до влизането в сила на този закон, се запазват.
	§ 8.  (1) Прекратява се дейността на Агенцията за авторско право.
	(2) Имуществото на Агенцията за авторско право преминава към Министерството на културата.
	(3) Министерският съвет определя условията и реда за разпределението на имуществото на Агенцията между организациите по чл. 40 от този закон.
	§ 9.  Този закон отменя:
	1.  Закона за авторското право (обн., Изв., бр. 92 от 1951 г.; попр., бр. 10 от 1952 г.; изм. и доп., бр. 55 от 1956 г.; изм., ДВ, бр. 35 от 1972 г. и бр. 30 от 1990 г.).
	2.  Член 270 до 278 от Закона за задълженията и договорите (обн., ДВ, бр. 275 от 1950 г.;  попр., Изв., бр. 2 от 1951 г.;  изм., бр. 69 от 1951 г., бр. 92 от 1952 г.;  ДВ, бр. 85 от 1963 г., бр. 27 от 1973 г., бр. 16 от 1977 г., бр. 28 от 1988 г., бр. 30 от 1990 г. и бр. 12 от 1993 г.).
	§ 10.  Законът влиза в сила от 1 август 1993 г.
	§ 11.  Изпълнението на този закон се възлага на Министерския съвет.
	ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
     към Закона за изменение и допълнение на
     Закона за авторското право и сродните му права
     (ДВ, бр. 10 от 1998 г.)
	§ 4.  (Отм. - ДВ, бр. 28 от 2000 г.).
	ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
     към Закона за деноминация на лева
     (ДВ, бр. 20 от 1999 г., доп., бр. 65 от 1999 г., в сила от 5.07.1999 г.)
	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	§ 4.  (1) (Доп. - ДВ, бр. 65 от 1999 г.) С влизането в сила на закона всички числа в стари левове, посочени в законите, влезли в сила преди 5 юли 1999 г., се заменят с намалени 1000 пъти числа в нови левове.  Замяната на всички числа в стари левове с намалени 1000 пъти числа в нови левове се прилага и за всички закони, приети преди 5 юли 1999 г., които са влезли или ще влязат в сила след 5 юли 1999 г.
	(2) Органите, приели или издали подзаконови нормативни актове, влезли в сила преди 5 юли 1999 г. и в които има числа в левове, да направят произтичащите от този закон изменения в тях така, че измененията да се прилагат от датата на влизането в сила на закона.
	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	§ 7.  Законът влиза в сила от 5 юли 1999 г.
	ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
     към Закона за изменение и допълнение на
     Закона за авторското право и сродните му права
     (ДВ, бр. 28 от 2000 г., в сила от 5.05.2000 г.,
     доп., бр. 107 от 2000 г.)
	§ 51.  (1) Този закон се прилага и за произведенията и обектите по чл. 72, създадени или осъществени преди влизането му в сила, ако не са изтекли предвидените в него срокове за закрила.
	(2) Носителите на права не могат да предявяват претенции по повод използвания, станали по време, когато срокът на закрила на тези права е бил изтекъл по смисъла на действащия по това време закон.
	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	§ 53.  Навсякъде в закона думите "министерството, отговарящо за културата" се заменят с "Министерството на културата".
	§ 54.  (1) Законът влиза в сила един месец след обнародването му в "Държавен вестник", с изключение на § 8, който влиза в сила от 1 януари 2001г.
	(2) Министерският съвет приема наредбата по § 8 в шестмесечен срок от влизането на закона в сила и се прилага от 1 януари 2001 г.
	ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
     към Закона за изменение и допълнение на
     Закона за авторското право и сродните му права
     (ДВ, бр. 77 от 2002 г., в сила от 1.01.2003 г.)
	§ 38.  (1) Разпоредбите на чл. 93в се прилагат и по отношение на базите данни или частите от тях, чието създаване е завършено преди влизането в сила на този закон, ако не са изтекли сроковете по чл. 93з.
	(2) Носителите на правата по чл. 93в не могат да предявяват претенции относно действия, извършени преди влизането в сила на този закон.
	§ 39.  (В сила от 9.08.2002 г.) Министерският съвет приема наредбите по § 14 и § 37, т. 2 в срок 1 януари 2003 г.
	§ 40.  Законът влиза в сила от 1 януари 2003 г., с изключение на § 39, който влиза в сила от деня на обнародването на закона в "Държавен вестник".

