
 
 
 
 
 
 
 
ЕВРОПЕЙСКАТА РЕФОРМА НА  
АВТОРСКОТО ПРАВО : КАКВО  
НОВО ЗА БИБЛИОТЕКИТЕ ? 
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КУЛТУРНИ ИНСТИТУЦИИ И АВТОРСКО ПРАВО 
 
 

С възхода на цифровото информационно общество авторското право 
играе все по-централна роля и оказва голямо въздействие върху достъпа 
ни до знания и култура, образование, научни изследвания и иновации.   
 
Културните институции (CHI/ GLAM) имат мисия да опазват културното 
наследство и да осигуряват достъп на гражданите до него.   
 
Затова e важно Авторското право да бъде разбирано при цифровизиране 
на колекциите и предоставяне на достъп на обществеността до тях.  



ЧЕРНАТА ДУПКА НА ХХ ВЕК  (ЕВРОПЕАНА) 



АВТОРСКОТО ПРАВО 
 

•  Авторското право е изключителното право на създателя да 
разпространява и възпроизвежда своето произведение.  

•  Авторското право е автоматично и не се изисква регистрация.  

•  Авторското право е временно: по принцип в Европа то продължава до 
смъртта на последния оцелял автор + 70 години.  

•  Авторското право е териториално: в момента в ЕС съществуват 28 
различни (частично хармонизирани) системи за авторско право.  

•  Авторското право е (частично) прехвърляемо.  



ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ПРАВО 

Неимуществени авторски права (чл.15 ЗАПСП) 

 

•  признаване на авторство върху произведението 
•  името на автора да бъдe обозначено по съответния начин при всяко използване 
на произведението (Attribution) 

•  запазване на целостта на произведението и да се противопоставя на всякакви 
промени в него 

•  да спре използването на произведението поради промени в убежденията си 
•  (...) 



ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ПРАВО 
Имуществени авторски права  
 
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. 
•  възпроизвеждането на произведението - копия 
•  разпространението сред неограничен брой лица; публичното представяне или 
изпълнение; излъчването на произведението по безжичен път; съобщаване на 
публиката, предоставяне на достъп онлайн – комуникация 

•  превод на друг език; преработката и синхронизацията 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) - ремикс 

         



ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ПРАВО  
(НО НЕ НЕОГРАНИЧЕНО) 

Изключения и ограничения: 

 

В някои случаи авторските права са законово ограничени в полза на 
обществения интерес чрез т.нар. изключения и ограничения, в които трети лица 
могат да използват чуждо произведение без разрешение от автора.  

•  Fair Use 

•  Изрично изброени в закона, напр. използване на чуждо произведение за 
цитиране, за анализ, за споделяне на новини, т.нар. свобода на панорамата,  

•  Специални изключения в сферата на културното наследство. 
 



АВТОМАТИЧНО ВЪЗНИКВАНЕ 

All rights reserved – авторските права възникват за автора в момента 
на създаване/обективиране на произведението 
 
•  Бернска конвенция (1886) 
•  без формалности 
 



•  Авторското право в Европа продължава в общия случай 70 години след 
смъртта на последния оцелял автор  

•  След изтичането на авторските права, произведението става 
Обществено достояние (Public Domain) 

•  Аномалии – наслояване на авторско право при цифровизация 
•  дело срещу Уикимедия 
•  член 14 Директива 2019/790   –  
      Възпроизвеждане на произведения на визуалното изкуство, които 

 са обществено достояние  

ВРЕМЕННО ПРАВО 
 



АВТОРСКОПРАВЕН СТАТУТ НА ПРОИЗВЕДЕНИЕ 

•  Обществено достояние 
 
•  В срок на действие на авторско право 
 

ü  Използване са разрешение на автора: 
•  Договор 
•  Стандартен лиценз (e.g. Creative Commons) 
•  Организация за колективно управление на права  
 

ü  Използване по силата на изключение 



ТЕРИТОРИАЛНО ПРАВО 

•  В момента в ЕС съществуват 28 различни (частично хармонизирани) 
системи за авторско право 

•  Необходимост от хармонизация на ниво Европейски съюз 

•  Директивата като законодателен инструмент 
 

 

 



АКТУАЛНО  ПОЛОЖЕНИЕ 



РЕЛЕВАНТНО ЕВРОПЕЙСКО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО  
 •  Директива 2001/29/EО относно хармонизирането на някои аспекти на 
авторското право и сродните му права в информационното общество 
(InfoSoc) 
•  опционални изключения и ограничения 

•  Директива 2006/115/ЕО за правото на отдаване под наем и в заем (Public 
Lending Directive) 

•  Директива 2012/28/ЕС относно някои разрешени начини на използване на 
осиротели произведения 

•  Директива (EC) 2017/1564 за прилагане на Маракешкия договор в ЕС  
•  Директива Директива 2019/790 за авторското право в цифровия единен 
пазар 

§  задължителни изключения и ограничения 
§  разширено колективно лицензиране (Extended Collective Licensing – 

ECL) на произведения извън търговско обращение 
 
 



ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРОИЗВЕДЕНИЯ ОТ КУЛТУРНИТЕ 
ИНСТИТУЦИИ - ИЗКЛЮЧЕНИЯ 
 

Закон за авторското право и сродните му права - ЗАПСП (чл.24) : 
•  без съгласието на носителя на авторското право и без заплащане на 
възнаграждение е допустимо: 

9. възпроизвеждането 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; 
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; 
•  цифровизирането изрично е уредено единствено във връзка с осиротелите 
произведения 

•  използването на вече разгласени произведения в полза на хора с увреждания  
 

 
 



INFOSOC VS. НАЦИОНАЛНА ТРАНСПОЗИЦИЯ 

ОПЦИЯ – INFOSOC 2001 ЗАПСП 

изключение от правото на възпроизвеждане  
(копиране и още нещо) 
 

•  специфични действия на 
възпроизвеждане 

 
•  ... 
 
•  от общодостъпни библиотеки, 
учебни или други образователни 
заведения, музеи и архивни 
учреждения,  

 
•  които нямат за цел пряка или не 
пряка икономическа или 
търговска изгода 

 

•  възпроизвеждането  
 
•  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 



INFOSOC VS. НАЦИОНАЛНА ТРАНСПОЗИЦИЯ 
ОПЦИЯ – INFOSOC 2001 ЗАПСП 
изключение от правото на възпроизвеждане и комуникация 

(публикуване, разпространение) 
 

•  използване чрез разгласяване 
или предоставяне на 
разположение 

•  на отделни лица от публиката  
•  на произведения или други 
закриляни обекти,  

•  които са част от тяхната колекция 
 
•  чрез специализирани терминали 
в помещенията на ведомствата  

•  за целите на частно изследване 
или проучване и 

 
•  не подлежат на условията за 
покупка или лицензия 

•  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;  



КАКВО НИ ОЧАКВА ? 



ДИРЕКТИВА ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО В ЦЕП 

ИЗКЛЮЧЕНИЕ 
 

Член 5 - Опазване на културното наследство 
 

 Държавите членки предвиждат изключение (…), което позволява 
на институциите в областта на културното наследство да правят 
копия от произведения или други обекти, постоянно включени в 
техните сбирки, в произволен формат и на произволен носител, 
единствено с цел опазване на тези произведения или други 
обекти и до степента, необходима за опазването им. 

 



ЗАПСП  VS.  НОВА ДИРЕКТИВА 

ЗАПСП НОВА ДИРЕКТИВА 

изключение от правото на възпроизвеждане  
(копиране и още нещо) 
 

•  възпроизвеждането  
 
•  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 

 

•  правят копия, в произволен 
формат и на произволен носител 

•  от произведения или други 
обекти, постоянно включени в 
техните сбирки 

•  институциите в областта на 
културното наследство 

 
 
•  единствено с цел опазване на 
тези произведения или други 
обекти и до степента, 
необходима за опазването им. 



ТВОРБИ ИЗВЪН ТЪРГОВСКО ОБРАЩЕНИЕ 

РАЗШИРЕНО КОЛЕКТИВНО ЛИЦЕНЗИРАНЕ  
+ 

ЕВЕНТУАЛНО ИЗКЛЮЧЕНИЕ 



РАЗШИРЕНО ЛИЦЕНЗИРАНЕ + ИЗКЛЮЧЕНИЕ 

 

Произведения извън търговско обращение (дефиниция) 
 

•  2 години търговски живот; обичайни търговски канали 
•  адаптации; преводи  
•  различни формати 
•  добросъвестно предположение; разумно усилие; 
еднократно; цели колекции 
•  EUIPO портал – осиротяли произведения 2.0 ? 
•  Opt-out 

 

 

 



 
РАЗШИРЕНО ЛИЦЕНЗИРАНЕ + ИЗКЛЮЧЕНИЕ 
 •  Оправомощени лица 

•  институции за културно наследство 
•  трансгранично използване; приложимо право  

•  Разширено колективно лицензиране 
•  Достатъчно представителни ОКУП-и  
•  възпроизвеждането, разпространението, публичното 
разгласяване или предоставяне на публично 
разположение 

•  Изключение 
•  Посочване името на автора; предоставяне на сайтове с 
нестопанска цел 

 



ДОСТАТЪЧНО ПРЕДСТАВИТЕЛНА ОКУП 

Сдружение „АРТИСТАУТОР“ 
Сдружение “ЕАЗИПА” 
Сдружение „КОПИ-БГ“ 
Сдружение „ПРОФОН“ 
Сдружение „САПЗАПА” 
Сдружение „ФИЛМАУТОР“ 
Сдружение „АРХДИВАЙС“ 
Сдружение „МУЗИКАУТОР“  
Сдружение „РЕПРО БГ“ 
Сдружение „ТЕАТЕРАУТОР“ 
 

Сдружение „РЕПРО БГ“: 
 
•  Събиране на компенсационни 
възнаграждения, дължими за 
възпроизвеждане с нетърговска 
цел на отпечатани произведения 
върху хартия или друг подобен 
материал, чрез репрографиране 
или друг способ осигуряващ 
подобен резултат.  

•  Отдаване в заем на литературни 
произведения или екземпляри 
от носители, които ги съдържат 
(чл. 22 а, ал 2 от ЗАПСП) 

 



ДОСТАТЪЧНО ПРЕДСТАВИТЕЛНА ОКУП 



ДИАЛОГ МЕЖДУ ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ  
 

•  Произведения извън търговско обращение (дефиниция) 
•  специфични критерии, като крайна дата (Cut-off date) 
•  разпределението на отговорностите за полагането на разумно 
усилие  
•  произведения или други обекти извън търговско обращение, 
които се намират постоянно в колекциите на институцията  

•  Достатъчно представителни ОКУП-и (дефиниция) 
•  вид произведения 
•  вид права 
•  повече от една ОКУП 

•  Практически въпроси по лицензиране 
•  Opt-Out механизъм 
•  Изключение 
 
 

 



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО! 
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