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Изх. N: 001/21.01.2011 г. 
 
До 
ДАНИЕЛА ПЕТРОВА 
Председател на Комисия по културата,  
гражданско общество и медии към  
Народно събрание на Република България 
 
 
С Т А Н О В И Щ Е  
 
на Българската асоциация по информационни технологии (БАИТ) 
 
 
ОТНОСНО:  Законопроект за изменение и допълнение (ЗИД) на Закона за авторското  право 

и  сродните  му  права  (ЗАПСП)  №  002‐01‐66,  внесен  от  Министерски  съвет  на 
16.07.2010 г. и приет на първо гласуване на 07.12.2010 г.  

 
 
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПЕТРОВА, 
 
На  интернет  страницата  на  Народното  Събрание  са  публикувани  шест  предложения  за 
промени в ЗАПСП, като две от тях (3 и 4) предлагат промени в чл. 26 ЗАПСП. Становището на 
БАИТ  по  тези  предложения  е  категорично  против  предложение  №  3  на  народните 
представители г‐н Данаилов и Курумбашев и в подкрепа на предложение № 4 на народните 
представители г‐жа Шопова, Димитрова, Петрова и др. 
 
Нашите  мотиви  срещу  предложение  №  3  са  същите,  които  БАИТ  споделяше  на  всяко 
заседание на работната група в МК в периода март – май 2010, а именно: 

1) твърде  общо  и  в  противоречие  с  решението  на  Европейския  съд  в  Люксембург, 
цитирано и от господата вносители на предложението, са определени устройствата, за 
които  се  дължи  компенсационно  възнаграждение  –  при  тази  формулировка  такова 
възнаграждение  се дължи и  за  устройства,  при  които МОЖЕ,  но НЕ  Е икономически 
целесъобразно  да  се  копират  произведения  на  авторското  право,  напр. 
специализирано компютърно оборудване с единична цена над 10 000 лева (сървъри, 
дискови  масиви  за  съхранение  на  данни),  специализирано  медицинско  оборудване 
(всеки модерен медицински апарат има дискова памет) и т.н. 

2) едностранно  е  дадено  правото  на  организацията,  събираща  възнагражденията,  да 
определя продуктите, за които се дължи това възнаграждение – така този, който има 
интерес  да  събира  парите,  получава  и  инструментите  самостоятелно  да  увеличава 
размерът на дължимите суми; 
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3) предложената  ал.  (11)  т.  а)  директно  вреди  на  всеки  български  производител  на 
софтуер  –  той  няма  право  да  изнесе  продукта  на  своя  труд  без  да  плати,  при  това 
абсолютно  необосновано,  компенсационно  възнаграждение  за  авторските  права  на 
неговия собствен продукт; 

4) предложената  ал.  14  е  по  същество  безумна,  тъй  като  изисква  в  документ, 
предоставен  на  клиента  (търговската  фактура)  да  се  посочи  начисленото 
компенсационно възнаграждение, което е фиксиран процент от доставната цена – т.е. 
по него лесно може да се пресметне доставната цена, а оттам и търговската печалба 
на продавача. Освен всичко друго, това ще наруши и търговската тайна на продавача, 
както и на неговите доставчици; 

5) предложените ал. (16) и (17) дават на сдружения на частни лица права, съпоставими с 
правата на НАП, само че срещу тези права НАП има и ред ограничения, наложени със 
закон, за използването на тези данни, както и санкции при злоупотреба с тези данни, а 
ограниченията  на  въпросните  сдружения  са  формулирани  само  с  едно  изречение  в 
края на ал. (16) и (17). 

 
Цялостната  идея  на  предложението  влиза  в  противоречие  с  последното  решение  на 
Европейския съд в Люксембург (цитирано и от вносителите), а освен това противоречи и на 
здравия  разум  –  в  период  на  криза,  когато  повечето  домакинства  броят  стотинките  в 
бюджета си, се прави опит да се оскъпи цената на много широк клас продукти за ежедневна 
употреба,  при  това без ясни  гаранции,  че  средствата,  получени от  тези повишени цени, ще 
бъдат  наистина  разпределени  между  тези,  които  ги  заслужават,  а  няма  да  отидат  за 
изхранване на административния апарат на редица организации за колективно управление 
на права. 
 
Подкрепата ни за предложение № 4 се основава на следните факти: 

1) в 11 от останалите 26 страни в ЕС не се дължи компенсационно възнаграждение върху 
устройствата за запис и възпроизвеждане, а само върху носителите – не смятаме, че 
приложението на Директива 2001/29/ЕС трябва да е по‐тежко от средното за ЕС в най‐
изостаналата страна в ЕС в областта на ИТ; 

2) предложеният  текст  на  ал.  (4)  отразява  коректно  решението  на  Европейския  Съд  в 
Люксембург, определяйки като подлежащи на облагане само тези носители, които са 
„преимуществено  предназначени”  за  възпроизвеждане  на  произведения  на 
авторското право за лично ползване от физически лица; 

3) предложеният  текст  на  ал.  (5)  се  придържа  към практиката  на  другите  страни  от  ЕС 
тарифите за компенсационни възнаграждения да бъдат или нормативно определени, 
или определени с договаряне между заинтересованите страни, а не едностранно само 
от заинтересованата да ги събира страна; 

4) предложената т. 8 на ал. (10) гарантира, че така предложеният механизъм за събиране 
на  компенсационни  възнаграждения  няма  да  оскъпява  стопанската  дейност  на 
икономическите субекти – нека не забравяме, че предназначението на компютърното 
оборудване  в  един  офис  е  да  подпомага  управлението  и  отчитането  на  стопанската 
дейност  на  компанията,  а  не  да  служи  за  запис  на  песни  и  филми.  
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Така напр. цифровият архив на което и да е държавно ведомство (записан на магнитни 
ленти и/или оптични дискове) по текста на тази алинея няма да подлежи на облагане 
и с компенсационни възнаграждения. 

 
Твърдата  позиция  на  БАИТ  е,  че  изоставането  на  Р  България  в  областта  на ИТ може да 
бъде  преодоляно  само  с  прилагането  на  стимули  за  повишаване  на  използването  на 
персонални  компютри,  като  напр.  финансови  стимули  за  закупуване  на  персонален 
компютър  за  всеки  ученик,  и  в  никой  случай не бива да  се допуска  под  каквато и да  е 
форма оскъпяването на цените на ИТ продуктите в България.  
 
Като  цяло  обаче,  предложение  №  4  намира  подходящият  баланс  да  бъде  събирано 
компенсационно възнаграждение само в случаите, когато е възможно възпроизвеждане 
на произведения за лично ползване от физически лица. По тази причина БАИТ подкрепя 
това  предложение  като  форма  на  разумен  компромис  между  интересите  на 
потребителите на ИТ оборудване и лицата по чл. 26 (1) от ЗАПСП. 
 
Същевременно подкрепяме и останалите предложения  с № 1, 2, 5  и 6,  като разумни и 
даващи  възможността  за  създаване  на  балансирана  и  работеща  нормативна  уредба, 
която да е в унисон с тенденцията за развитие на технологиите. 
 
 
 
С уважение,  
 
 
Веселин Янков 
Изпълнителен Директор  
Член на УС на БАИТ 

 
 
 


