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Модераторът на дискусията Георги Милков
(третият от дясно на ляво) води разгорещен раз-
говорзаавторскитеправасгоститевстудиотона
“24 часа”. СНИМКА: ЙОРДАН СИМЕОНОВ

Само обединени
медиите могат да се борят
с глобалната мрежа

българските издатели на съдържание да са
единни.Важноеданеседопускатсепаративни
преговори, защото всички ще загубят”, добави
Радомир Чолаков от ГЕРБ. Колегата му Симов
същосмята,чебългарскитеиздателитрябвада
бъдатединни,когатозащитаватправатаси.Той
разказа,ченазаседаниетонамедийнатакоми-
сия своите позиции вече са поставили артисти,
музиканти, филмовипродуценти. “Мисля, чеиз-
дателитетрябваданаправятсъщото.Защитата
на българския издател всъщност е и защитата
на българския професионален журналист”, по-
сочиСимов,който,предидавлезевполитиката,
бе журналист.
Различеннюансвразговоравнеседоц. Геор-

гиЛозанов.Подчерта,чебългарскотообщество
щестигнедоидеята,чекачественатаинформа-
ция трябва да бъде заплатена, но трудно и бо-
лезнено. Според него обачемакар “Гугъл” вече
да плаща на френски и германски издатели, тя
си остава търсачка, а не медия.
“През търсачката човек влиза там, където ав-

торът е публикувал, за което е получил запла-
щане.Тазитърсачканееплатформа,чрезкоято
това съдържание да добива ново място и да се
тиражира и вторично да се използва, за да се
иска заплащане. Затова на мен ми се струва
нелогично търсачките да се превръщат в гене-
раторинавторичнозаплащаненаавторскипра-
ва и неслучайно “Гугъл” създава платформа, в
която големите медии да предложат съдържа-
ние и в нея то да бъде намирано и вече заради
това да бъде заплащано. Тоест най-напред
трябвадакажемяснонакоитериториивинтер-
нет ще се заплаща”, каза Георги Лозанов.
СпоредСтанимир Въгленов “Гугъл” от години

плащазасъдържание,нонедостатъчнонафона
на положения труд.

Позиция на медиите четете на V стр.

ПЛАМЕНА ТОМЕВА

Българските издатели трябва да бъдат един-
ни, когато защитават своите права, защото в
противен случай никой няма да спечели нищо.
Околотовамнениесеобединихаучастницитев
дискусията “Авторските права в глобалната
мрежа”, която “24часа”организиравпартньор-
ство с Европейския парламент.
Поводът е европейската директива относно

авторското право и сроднитему права в цифро-
вияединенпазар.Оформянетонаокончателно-
то законодателство наЕСотне цели 4 години и
станафакт през 2019 г. (Повече за директива-
та - на VI стр.) Казано накратко, тя цели да
накара платформи като “Гугъл” и “Фейсбук” да
споделят част от рекламните приходи с произ-
водителите на съдържанието, което ползват.
Според интернет търсачката обаче тя извърш-
ва безплатно разпространение на медийното
съдържание и по този начин увеличава читате-
лите му, поради което не е нужно да споделя
приходи.
Въпреки че дълго се противопоставяше на

новатаотговорност,коятоидвасприетотозако-
нодателство,

“Гугъл” в крайна сметка се
съгласи да плаща на редица
медии в Германия, Франция,

апо-ранои вАвстралия.Задабъдат възмож-
ни преговорите обаче, е необходимо всяка
членканаЕСдаприеменационалензаконза
авторското право, аналогичен на европей-
ския. И въпреки че срокът това да се случи
изтече още през лятото на 2021 г., едва 11 от
27-течленкинаЕСсагонаправили.България
не е сред тях.
По тази причина “24 часа” дава гласност на

темата. Гости на дискусията бяха доц. Геор-
ги Лозанов, културолог, експерт по медии и
журналистика, преподавател в СУ “Св. Кли-
мент Охридски”; Александър Симов, депу-
тат от БСП; Радомир Чолаков, депутат от
ГЕРБ; Христин Стрижлев, главен асистент
д-р в катедра “Интелектуална собственост и
технологичентрансфер”вУНССи Станимир
Въгленов, директор “Онлайн проекти” на
“Медийна група България”. (Мненията им -
на стр. III и IV.)
“Много важно от гледна точка на читатели-

те е, че когато съдържанието се ползва за
личнинужди,ебезплатно.Плащанетоесамо
от тези, които печелят от съответното съдър-
жание на гърба на издателите и на журнали-
стите”, уточни Христин Стрижлев. Универси-
тетският преподавател добави, че директи-
вата ясно посочва, че не само издателят ще
получава приходи за това използване на съ-
държание. 80% от тях отиват за издателя, но
останалите 20% трябва да се разпределят
сред авторите.

Българският парламент
вече работи по транспонирането
на директивата
ЗаконопроектътнаМинистерствотонакулту-

рата все още не е окончателно готов. Минал е
обачеобщественообсъжданеивпарламентар-
ната комисия по културата и медиите започна
принципна дискусия за това какви проблеми
трябва да бъдат обхванати от националния за-
кон. “Трябва да се действа бързо”, категорични
са участниците в дискусията.
“Проблемите са се натрупали до такава сте-

пен, че разрешаване им - дори да започнем да
гоправимотутре,щеотнемемноговреме,дока-
тостигнемдосъздаванетонанормалнитемеха-
низми”, заяви депутатът от БСП Александър
Симов.
“Просто технологията изпревари много зако-

нодателството, както и самото обмисляне на
проблема от обществото. Сега започва един
процес на регламентация, който, надявам се,
може да приключи много бързо. Редно е при
преговори с такива големи световни концерни

Според
директивата
на ЕС 80%
от приходите
отиват за
издателя, а
останалите 20%
трябва да се
разпределят
сред авторите

Христин Стрижлев, гл. ас. д-р в катедра “Интелектуална собственост и технологичен трансфер” в УНСС:
ние, редакционната намеса,
работата на съответните ре-
дакторски колективи, за да
стигне това съдържание до
аудиторията. И в директива-
та, и в нашия закон са посо-
чени местата, в които се
прави мониторинг върху съ-
държанието. Това са агрега-
торите на новини, както и
сайтовете, които правят ме-
диен мониторинг. Освен то-
ва обаче директивата казва
още нещо: издателите като
носители на сродни права
могат да имат претенции по
отношение на допълнително
възнаграждение при всяко
възпроизвеждане на тяхното
медийно съдържание.
Възпроизвеждането на съ-

държание означава фикси-
ране на съдържанието на
някакъв материален носи-
тел, включително от смяна
на един материален носител
на друг - например от хар-
тия в интернет, в аудио.
Второто нещо е, когато се

осигурява достъп на неогра-
ничен кръг хора до това съ-
държание.

(Продължава на IV стр.)

Успех на директивата е,
че дава и на издателите
сродни права
Когато говорим за автор-

ско право, говорим за инте-
лектуална собственост. Тя е
собствеността върху творче-
ските постижения на човек
и неговата интелектуална
дейност. Кореспондира с не-
движимата собственост, със
собствеността върху движи-
мите вещи, но с тази разли-
ка, че е осъзната доста по-
късно като понятие. В края
на XVII - началото на XVIII
век, когато избухва първата
индустриална революция,
създава се печатарската
преса и възниква необходи-
мостта интелектуалните по-
стижения да бъдат защите-
ни.
В теорията са познати три

подсистеми на интелектуал-
ната собственост, първата от
които е свързана с инду-

стрията. Там говорим за из-
обретения, полезни модели,
промишлен дизайн и т.н.
Втората голяма група са
произведенията на литера-
турата, изкуството и науката
и те са защитени от автор-
ското право, тоест правото
на авторите, които създават
тези произведения.
Носителите на сродни

права са тези лица или су-
бекти, които са посредници
между авторите, създали
произведения, и публиката -
например продуценти на
звукови и видеозаписи, ак-
тьорите, артистите, изпълни-
телите. И на последно място
- радио- и телевизионните
организации.
Директивата, която бе

приета миналата година от
Европейския парламент, мо-

же да има правни последи-
ци при наличието на нацио-
нално законодателство. С
други думи - тя трябва да
бъде транспонирана в бъл-
гарски закон, който да при-
лага правилата. Постиже-
нието на директивата е, че
сред тези 4 групи лица, но-
сители на сродни права, се
добавят и издателите. Те са
хората, които организират
публикуването на съдържа-
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Александър Симов, депутат от БСП:

Битката е закъсняла,
но трябва да се проведе -
журналистите са гарант
за добрата информация
Като журналист аз знам от личен опит колко е трудно човек да

защити дори малкото си право на интелектуална собственост.
Преди 7-8 години в някакъв сайт бяха преписали изцяло моя статия,
без да я подпишат. И тогава се сблъсках с проблема, че на практи-
ка като автор на текста нямам почти никакви възможности дори да
ги накарам да свалят статията. След десетки имейли към собстве-
ника на сайта и с 2 месеца закъснение успях да ги накарам поне
да я свалят, защото аз не исках да присъствам там.

Проблемът е много голям и прилагането
на директивата в България се бави много
Проблемите са се натрупали до такава степен, че разрешаване

им - дори да започнем да го правим от утре, ще отнеме много
време, докато стигнем до създаването на нормалните механизми.
Колкото по-бързо действаме, толкова по-добре. Подкрепям твър-
дението, че българските издатели трябва да бъдат единни, когато
защитават своите пра-
ва, защото в противен
случай никой няма да
спечели нищо.
Законопроектът на

Министерството на кул-
турата все още не е го-
тов. В парламентарната
комисия по културата и
медиите ние вече за-
почнахме принципна
дискусия за това какви
проблеми трябва да бъ-
дат обхванати от това
законодателство. В Ми-
нистерството на култу-
рата в момента работят
по текстовете, но на то-
зи етап никой не е ви-
дял окончателен ва-
риант.
Но започвайки този

разговор в парламента,
ми направи впечатле-
ние, че организации за
управление на автор-
ските права - например
“Музикаутор” и “Артистаутор”, вече се обединяват с други органи-
зации, за да им е по-лесно да поставят своите проблеми. И по
време на дискусията в медийната комисия пропускът беше имен-
но темата за медийното съдържание, за интелектуалните права
на журналистите. Защото

за мен е абсолютно нормално медиите
да получават пари, когато някоя от тези
големи корпорации печели от това
Виждаме какво става в България въпреки неспособността на дър-

жавата да контролира целия процес - заведенията, дори и едно ра-
дио да пуснат, трябва да отчитат някаква такса за права за музика-
та. Това обаче не важи все още по никакъв начин за медиите и
наистина е битка, която предстои.
Гугъл и Фейсбук, особено Гугъл като търсачка, трябва да бъдат

задължени да плащат поради простата причина, че Гугъл се опре-
деля като търсачка, но все повече се оформя дебатът до каква сте-
пен резултатите от дадено търсене в нея излизат на случаен прин-
цип. Дали наистина всичко излиза на случаен принцип, или всъщ-
ност резултатите, които излизат на първа страница, са продукти,
които хората от Гугъл са решили, че трябва да бъдат на първа стра-
ница? Ако Гугъл реши, може да убие един сайт, като просто го из-
мести на последната страница в своите резултати. Големият дебат
за това какво всъщност трябва да дава Гугъл на авторите, предстои,
защото моделът им сега е несправедлив.
Сега се получава така, че сайтове за фалшиви новини монетизи-

рат доста добре, използвайки и Гугъл, и Фейсбук, тъй като там бит-
ката е за брой отваряния, за кликове. Човек, който измисля всякак-
ви фантазии, може да изкара пари, а една сериозна медия, която
се движи по журналистическите стандарти, е ощетена.
В България журналистическият труд се обезцени, заплащането

му е доста ниско дори в сравнение със страните край нас. Наскоро
разговарях с албански журналист - на фона на всички доходи в Ал-
бания журналистите там получават доста добри пари. Като кажеш
журналист, си представяйте един сравнително богат човек. Не гово-
рим за друго, просто трудът е сложен и той трябва да бъде добре
заплатен. В България изоставаме в това отношение и една от въз-
можностите е да проведем битката с тези гиганти, за да може да
отделят някакви средства и за журналистическия труд, който е в
основата на добрата информация.
Готов съм да инициирам на следващото заседание на комисията

по култура и медии да чуем и гласа на българските издатели. Арти-
сти, музиканти, филмови продуценти дойдоха и ясно поставиха
исканията си, обединявайки се пред българския законодател. Мис-
ля, че издателите трябва да направят същото. Защитата на българ-
ския издател всъщност е и защитата на българския професионален
журналист, който трябва да получи същата защита относно своите
продукти, както колегите си от западните страни. В противен слу-
чай ние наистина сме заплашени от това България да остане без
качествена журналистика, виждайки как “пиратите” са взели връх в
момента.

Радомир Чолаков, депутат от ГЕРБ:

Въпрос на оцеляване и
здрав разум е издателите
да са единни пред
големите концерни
От зараждането на интернет беше

ясно, че ще се пълни с чужди авторски
права. Тогава всички много се радваха,
че с тази световна платформа ще мо-
жем да си публикуваме произведения-
та, целият свят ще може да ги прочете
и ще бъде много хубаво. Но вече е яс-
но - докато целият свят се радва, ня-
кой печели ужасно много пари, а този,
който е създал произведенията, както
и неговият издател, не печели нищо.
Спомням си една дискусия на изда-

телите преди години - всичко, случва-
що се днес, е било продиктувано от
причини в миналото. Неща, които няко-
га сме пропуснали. В тази дискусия в
съюза на издателите през 2002-2003 г.,
когато интернет тъкмо беше почнал да
нашумява, една група издатели твърдя-
ха, че всички вестници трябва веднага
да качат съдържанието си онлайн. То-
гава управителят на ВАЦ - германския
концерн, който присъстваше на българ-
ския вестникарски пазар, каза: “Мом-
чета, дайте малко по-внимателно, за-
щото може да се окаже не че ще спе-
челим пари, а даже ще изгубим. Ще
изгубим читатели, ще ударим тиражи-
те. Дайте 7 пъти да помислим, преди
да започнем да го правим”. Но светът
обича модерните неща. Всички искаха
това качване да се случи бързо. Качих-
ме се всички в интернет и виждате
какво стана.
Оказа се, че който агрегира всички

съдържания, събира ги на едно място и
ги предлага на потребителя, той всъщ-
ност печели истинските пари. И наи-
стина

е редно този, който печели
големите пари, да ги споделя
справедливо с тези, които
произвеждат съдържанията,

както е казано в закона. Аз нямам ни-
какво съмнение, че това трябва да се
регламентира и че трябва да започнат
плащания от този, който в крайна смет-
ка извлича приходите от вашите съдър-
жания, към вашия издател и към вас,
защото така е справедливо и редно и
това никога не е стояло под въпрос.
Просто технологията изпревари много
законодателството, както и самото об-
мисляне на проблема от обществото.
Сега започва един процес на регламен-
тация, който, надявам се, може да при-
ключи много бързо. Редно е при прего-
вори с такива големи световни концер-
ни българските издатели на съдържа-
ние да са единни. Важно е да не се до-
пускат сепаративни преговори, защото
всички ще загубят.
Говорейки за регулации, аз съм стиг-

нал до извода, че новите явления всъщ-
ност са вариант на старите. И ако иска-
ме да регулираме едно ново явление,
трябва да погледнем в миналото. В слу-
чая - медията, която качва съдържание-
то си в Гугъл, или обратното - той е
разпространител. Аз бих го оприличил
на класическите отношения между
вестниците и фирмата разпространител.
Разпространителската фирма получава
възнаграждение от медията, за да мо-
же съдържанието да достигне до чита-
тели. Понеже това е ново и модерно,
ние започнахме да го усложняваме из-
куствено, а това всъщност си е проце-
сът журналист - издател - разпростра-
нител - читател. Това, от една страна, а
от друга, ние в зората на медийната ре-
гулация в България направихме една
капитална неволна грешка - започнах-
ме да регулираме следствията, без да
регулираме причините. Винаги регули-
раме нещо пост, а не причините преди.
Започнахме да регулираме радиото и
телевизиите, преди да имаме дефини-
ция какво е средство за масова инфор-
мация. Сега се опитваме онлайн медии-
те да ги причислим към радиото и теле-
визията или да им намерим друго мя-
сто. Имаме чисто концептуален про-

блем - нямаме къде да ги сложим,
защото навремето, когато правихме ме-
дийната регулация, почнахме от втория
етаж. Може би трябва да се върнем, да
преосмислим цялата концепция за из-
граждане на медии в България и да за-
почнем този път от основата.
Проектът за изменение и допълнение

на Закона за авторското право, който
все пак Министерството на културата е
подготвило, не бива да го усложняваме.
Почнем ли да го побългаряваме и да го
съобразяваме с местните особености,
ще го развалим. Бих препоръчал дирек-
тивата в безспорните си части да се
транспонира едно към едно, за да може
да започне процес на договаряне меж-
ду медии и организации за колективно
управление на права и тези генератори,
за които говорим, за да започнат да
влизат някакви пари. Не е времето да
правим експерименти и да навлизаме в
дълги дискусии, защото изменението на
закона за авторското право никога ня-
ма да се случи.
Винаги съм се чудил защо в нашата

малка страна, където всички се позна-
ваме, не можем да си подредим двора и
защо позволяваме на хора, които по-
знаваме и срещаме по улицата, да “пи-
ратстват” със съдържанието ни.

Защо има обществена и
институционална търпимост
към кражбата на чужд
авторски труд?
Вярвам, че за няколко седмици всички

тези лъжливи източници на информация
могат да бъдат заличени - тези, които се
хостват в България, от българските служ-
би, останалите - от чуждите. Това не е
въпрос на закон. Това дори по Наказа-
телния кодекс винаги е можело да бъде
направено. Медиите, доколкото все още
са обединени в една организация, могат
да поставят този въпрос пред изпълни-
телната власт и да се приключи веднъж
завинаги, защото най-добрата външна
политика е вътрешната. Ако ние искаме
да сме сериозни и силни, макар и малки,
пред очите на големите, трябва да сме си
подредили първо нашата къща. И когато
я изчистим и се отървем от всички пара-
зити, които крадат вашето съдържание,
повярвайте ми, ще имаме и много по-се-
риозно отношение от страна на външните
фактори.
Безспорно грижата на нашия законода-

тел трябва да бъде за българските изда-
тели, независимо колко са те. А по отно-
шение на тях е въпрос на оцеляване и
здрав разум дали ще успеят да се обе-
динят. Сигурен съм, че парламентът ще
отчете интереса на българския издател.



IV
СРЯДА, 23 ФЕВРУАРИ 2022 г.

Георги Лозанов, културолог и медиен експерт: като всяка абсолютна свобода как-
вото е и заселването на Америка,
започвамеда виждамеобратните є
страниисегасмевпроцесанаосъз-
наване на тези обратни страни и
искаме да вкараме някакви регла-
менти, но така, че да не загубим
усещането за свобода и демокра-
тичния достъп до съдържание.
Аз съм съгласен, че е

много вероятно
Гугъл да не подрежда
информацията
спрямо търсенето,

а да се влияе от други фактори. Но
това не е добре и съпротивата сре-
щу това не е да ги превръщаме
колкото се може повече в регула-
тор и да ги караме да плащат. Кол-
кото повече ние ги караме да пла-
щат и им възлагаме регулаторни
задачи, толкова повече те ще
правят това. Посоката е обратна-
та. В момента Гугъл има два кана-
ла,презкоитоплаща.Единиятена
принципанарекламнаагенция - ти
имаш публикации, те решават да
разположат реклами в тях, като
според медиите плащат малко за
това.Второтоесъздаванетонаме-
дийна платформа, която дава до-
стъп до текстове. Това е добрият
начин Гугъл да монетизира отно-
шенията си с тези, чието съдържа-
ние минава през търсачката им, а
не да превръщаме Гугъл в медия,
като я караме да плаща за съдър-
жането и реално да спре да бъде
търсачка. Има голяма разлика
между търсачка и медия. Медията
има действително някаква йерар-
хия,редакционнаполитикаит.н., а
търсачката трябва да бъде про-
зрачна - колкото се търси, толкова
инапредсепоказва.Акоуспеемпо
този начин да регламентираме от-
ношенията, мисля, че това ще е в
полза и на пазара, и на честността
в журналистиката.
Сега виждам обратната тенден-

ция. В момента Гугъл е свръхнато-
варенсвсякаквизадачи-докакво-
тоидадоведетазитърсачка,става
така, че Гугъл трябва да носи отго-
ворност, включително и финансо-
ва. Това за мен е сбъркан подход.
Намедийнатасценасеразиграва

тежък политико-корпоративен кон-
фликт, който тресе България много
времеиакоразговорътзаавторски-
те права се води позициониран в
този конфликт, няма да е лесно.
Но е възможно тази тема извед-
нъж да излезе извън традицион-
ния сблъсък на интереси.

Гугъл е търсачка, не медия.
Първо трябва да е ясно на кои
територии в интернет ще се плаща
Всички ние имаме конституцион-

но право на информация - то е мал-
ко познато на българския гражда-
нин.Тоесвръхправо.Имамеправо-
тодазнаемвсичкопо-важно,което
се е случило в България, а и по
света. Държавата е длъжна да ни
реализира това право.
Каквоенаправиладържаватапо

този въпрос?Финансира две елек-
троннимедии -БНТиБНР.Отказва
дафинансиравестници, вначалото
на прехода става ясно, че е по-
перспективно да се инвестира в
електроннамедия,зададостигадо
хората. Ако всички други медии из-
чезнат или започнат да дават фал-
шива информация, то тези две ме-
дии ще останат да информират.
Мисля,чеедошловремедасепре-
формулира тази медийна форма на
реализация на правото на инфор-
мация на всеки. Защото интернет
пространството, особено поколен-
чески, става много активна зона.
Това пак може да стане чрез БНТ,
БНР и БТА, но при всички случаи
трябвадасеподкрепятотдържава-
та през публичните финанси он-
лайн медии и платформи, защото
там новите поколения ще намерят
реализацията на своето право на
информация. Това са големи теми,
които и през такъв тип закони и
дискусиимогатдабъдатрешавани.

Обществото ни ще
стигне до идеята,
че качествената
информация трябва
да бъде заплатена,

но трудно и болезнено. Първо
ще се опари от целия този инфор-
мационен брак, с който потреби-
телят е заливан. Той трябва първо
да изгази, да се ориентира и евен-
туално да стигне до продуктите на
качествената журналистика. А
именно тя е много скъпо нещо.
Най-важната част от нея е раз-

следващата журналистика. В
България постоянно говорим за
това, че разследващата журна-
листика няма очаквания обще-

това да бъде заплащано. Тоест
най-напред трябва да кажем ясно
накои териториивинтернетщесе
заплаща. Това в директивата до
голямастепенепояснено, иманя-
какви указания. Те са свързани с
редакционна отговорност и ини-
циатива с крайна цел печалба.
Ако ти създавашедна платформа,
за даможешда печелишот нея, и
щеносишотговорностзапублику-
ваното в нея, това можем да го
наречем “медийна територия”. В
този смисъл

социалните мрежи
не са медии. Те са
виртуален разговор
на маса
Там всеки си е с приятелите и си

говори каквото си иска и от време
навремецитиратпубликации, как-
тоеинавсякамаса.Засегапонене
виждам перспектива социалните
медиидапопаднатвобсеганатози
законзаавторскитеправа. Трябва
доста фокусно да се очертаят тези
територии, които наистина можем
да наречем “медийни”. И именно
там да се организира защита на
авторските права, което също е
многосложенвъпрос.Тойщеопре
до две неща, които аз съм работил
изнам,чесатрудни:мониторинг, а
товаенеобозримо.Когатоправих-
ме мониторинг само на радиото и
телевизията, сеизисквашеизклю-
чителен капацитет, който ние ня-
махме. И след това вече изпълни-
тел нарегулацията, който даможе
да посочи дадено нарушение. И
този изпълнител не трябва да бъ-
де,кактоесегасмедиите -наполо-
вина в СЕМ, наполовина в Минис-
терствотонакултурата.Всичко то-
ва трябва да се решииедва тогава
малко по малко ще започне да се
овладява тази територия.
Интернет започна като един вир-

туаленостровнасвободата, в който
всичко е достъпно и всичко може.
Обществото беше много въодуше-
вено, че имаше една територия на
абсолютната свобода. Постепенно

ственефект.Нямаговключително
защото тя няма ресурс, с който да
се прави, с който да се защитават
авторите на тази журналистика.
Навремето се опитахме да напра-
вим награда от 10 000 лв., за да
моженищодруго данеправи този
човек, който ще я вземе, през
следващите 6 месеца, а да живее
с тях и да разработи проект, както
тойсигопредставячрезавторска-
та си призма. Не се получи.
А това изисква средства и те

трябвадабъдат генериранипопъ-
тя на борбата за авторското пра-
во. Интернет трябва да бъде тери-
торията, където да бъдат прилага-
низащититенаавторскитеисрод-
ните права, което става много
трудно. Виждаме, че и Европа се
бави, защото и там е трудно.
Има обаче още няколко трудно-

сти. Първо, Гугъл е една търсачка.
През нея човек влиза там, където
авторът е публикувал, за което е
получил заплащане. Тази търсач-
канееплатформа,чрезкоятотова
съдържаниедадобивановомясто
и да се тиражира и вторично да се
използва, за да се иска заплаща-
не. Затова на мен ми се струва
нелогично търсачките да се пре-
връщат в генератори на вторично
заплащане на авторски права и
неслучайно Гугъл създава плат-
форма, в която големите медии да
предложат съдържание и в нея то
да бъде намирано и вече заради

Станимир Въгленов, “Медийна група България”:

Първата правилна стъпка
е Google News Showcase
- читателят да знае, че
няма да бъде подведен

и други рекламни мрежи-
тоест те имат акаунт и гиганти-
те им плащат за съдържание,
което очевидно не е тяхно.
Но за разлика от нас Гугъл и

останалите мрежи знаят кои
са тези хора, защото им пре-
веждат пари. Ние също можем
да научим, но доста по-трудно.
Гугъл лесно може да поиска
доказателство за авторско ме-
дийно съдържание, което оче-
видно този сайт няма да може
да даде, съответно рекламите
трябва да бъдат спрени, защо-
то те имат много строга поли-
тика в това отношение. Въпре-
ки този пример, а такива има
наистина много, при Гугъл има
желание за разговор и реша-
ване на проблемите. Може да
разчитаме, че в някакъв мо-
мент ще стигнем до решение.
При фейсбук и други социални
мрежи обаче все още не виж-
дам надежда, поне не за на-
шия регион.

Още от създаването на на-
шите сайтове преди повече от
десетилетие “Медийна група
България” (издател на “24 ча-
са”) има партньорство с Гугъл.
В някаква степен те плащат за
съдържанието, което ползват,
за да експонират техни рекла-
ми. Но виждайки от вътре как
се създава това съдържание,
мога да твърдя, че парите от
Гугъл са нищожни. Всички зна-
ят, че рекламата на Гугъл е
много евтина. Може би и за-
щото е твърде пръсната. Има
стотици, милиарди медии
всъщност, защото вече всеки
човек може да е медия, стига
да убеди Гугъл да експонира
свои реклами на неговото ин-
тернет пространство.
В този смисъл Гугъл винаги е

плащал, но не достатъчно и
това го виждат и в самата ор-
ганизация. Не че са готови да
плащат, но може би вече са
принудени да се насочат към

някаква справедливост.
Вероятно новата платформа

Google News Showcase до го-
ляма степен би решила про-
блема, защото ще създаде
конкретно медийно простран-
ство вътре в огромното про-
странство на Гугъл. Влизайки
там, читателят ще знае, че съ-
държанието е качествено и ще
има гаранция, че няма да бъде
подведен. Макар да предстоят
преговори, стъпката е добра е
вече е факт.
В същото време продължава

да има явления, които “плачат”
за по-добро законодателство
по общата тема “Интернет”.
Пример - пълно е със сайтове,
които копират буквално домей-
ните и брандовете на утвърде-
ни медии, копират безогледно
и съдържанието. Те са абсо-
лютно анонимни, трудни за
проверка. И най-лошото е, че
в тези пиратски сайтове са ек-
спонирани и реклами на Гугъл

Христин Стрижлев:

Успех на директивата...
(Продължение от II-а стр.)
Освен това законът и директивата ясно посочват, че не

само издателят ще получава приходи за това използване
на съдържание. 80% от приходите отиват за издателя, но
останалите 20% трябва да се разпределят сред авторите,
сред журналистите.
Правата на издателите носители на сродни права са са-

мо 2 години, в този срок е възможността съдържанието да
бъде защитено, след което то става свободно за използва-
не.
Много важно от гледна точка на читателите е също, че

когато това съдържание се ползва за лични нужди, е без-
платно. Плащането е само от тези, които печелят от съо-
тветното съдържание на гърба на издателите и на журна-
листите. В същото време кратки откъси от това съдържа-
ние също могат да се използват свободно, като трябва да
се дефинира какво точно означава “кратки откъси”. Факти-
те също могат да се използват свободно. В никакъв случай
не става дума за много сериозни ограничения.
Най-важното е, че българският парламент вече работи

по този законопроект. Директивата трябваше да бъде въ-
ведена през юни м. г. Затова трябва да се действа бързо.
Експертите от Министерство на културата са транспони-

рали по много добър начин нормите от директивата в бъл-
гарския законопроект. Той вече е минал обществено об-
съждане и никой не намира сериозни проблеми в тексто-
вете.
В Европейската директива се съдържа и прочутият чл. 17,

който ангажираше всички платформи на съдържание като
“Ютюб” и т.н. да носят отговорност за това, което качват хо-
рата. По тази тема имаше големи полемики както в Европа,
така и в България. Въпреки всичко тя беше приета така. Ос-
вен правата на издателите тя включва и регулация на радио
и телевизионните програми, както и възможност за ползва-
не на научни изследвания през интернет.
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Весислава Антонова,
главен редактор на списание “Мениджър”:

Повече не бива
да стоим безучастни
Отдавна не е новина, че прихо-

дите на медиите стават все по-за-
висими от онлайн реклама, а изда-
телите през последните години по-
чти безсилни наблюдават как две-
те доминиращи пазара компании
Гугъл и Фейсбук диктуват съдбата
и посоката на журналистиката.
Технологичните гиганти продължа-
ват да печелят от разпростране-
нието на новинарско съдържание
и получават голям дял от приходи-
те за сметка на по-малките изда-
ния. И това е тенденция навсякъде
по света.
Американското издание NYTimes

цитира изследване на търговската
асоциация News Media Alliance,
според което Гугъл и Фейсбук дър-
жат общо 54,1% от пазара на он-
лайн реклама. Според мен не мо-
же и да има съмнение, че медиите
ще стават все по-зависими от тях
заради ускорено-
то преминаване
на бизнеса он-
лайн. Особено
по време на пан-
демията. Изслед-
ването на News
Media Alliance
констатира още,
че Google реали-
зира печалби за
4,7 млрд. долара
от новинарско
съдържание през
2018 г., а това са
само 4% от об-
щите є приходи
за годината.
Според проучването

между 16 и
40 процента
от резултатите
в търсачката са
публикации в медиите
Според официални данни на

Българската асоциация на кому-
никационните агенции (БАКА) ди-
гиталните медии са единственият
канал, който запазва двуцифрен
ръст от 17% през изминалата го-
дина в България. БАКА се базира
на данните, представени от сдру-
жението “IAB България”. Без ни-
какво съмнение обаче рекламните
средства са насочени основно към
платформите на интернет гиганти-
те Фейсбук и Гугъл. Въпреки това
на годишна база ръстът се заба-
вя. Пандемията даде отражение
по целия свят, но вложенията в
онлайн каналите в страната про-
дължават да са сред най-ниските
за Европа, като се нареждаме
единствено преди Словения, Бе-
ларус и Сърбия. На човек от насе-
лението се падат по 10,5 евро
разходи за дигитална реклама,
като в Швеция и Великобритания
тази стойност надхвърля 250 евро.
Това е сериозен повод медиите в
България да се замислят какво се
случва. Какви са загубите на бъл-
гарския медиен пазар от Гугъл и
Фейсбук отговор могат да дадат
медия агенциите на пазара, които
го следят.
Да се търси изход или да се

предадем?! Крайно време е и ме-
диите в България да започнат да
мислят и настояват за своята за-
щита. Заплахите, идващи от тех-
нологичните гиганти, са сериозни
и универсален отговор за справя-
не с тях няма. Чуждият опит в то-
ва отношение е показателен. Има
редица фактори, които медиите
трябва да отчитат и обмислят.
Австралийският пазар не успя да
предложи универсално решение
кой и как да плаща за новини и
показва, че все още не е намерен
работещ модел. Едно е сигурно -
обуздаването на технологичните
гиганти може да се случи само с
координирани действия на прави-

телства и регулатори на глобално
ниво. Сигурно е също, че малък
пазар като българския, който е
извън радара на големите и тех-
нологични гиганти, не може да
разчита на 5-годишно споразуме-
ние с Гугъл, каквото постигна
Агенция Франс прес (AFP). Както
е известно, в края на миналата го-
дина AFP се договори с Гугъл да є
плаща за новинарско съдържа-
ние. Споразумението на френска-
та агенция стана възможно, след
като Франция прие закон за ав-
торското право, който създава “съ-
седни права”, изисквайки големи-
те технологични компании да за-
почнат преговори с издатели на
новини, които искат лицензионно
плащане. Договореността между
двете страни обхваща целия ЕС,
на всички езици на AFP, включи-
телно в страни, които не са прие-

ли директивата.
AFP обаче е важ-
на информационна
агенция. В българ-
ски вариант би ра-
ботил модел при-
мерно като този в
Дания и други
страни, при който
няколко медийни
компании се обе-
диняват и водят
преговори с техно-
логичните гиганти
за общи политики
и за плащане на
такса за използва-
не на новинарско

съдържание. На разединения па-
зар у нас в момента това ми се
струва трудно постижимо.
Във Франция и Дания медийни-

те групи обединиха усилията си,
за да преговарят с технологични
гиганти, докато в Испания Гугъл
обяви на 3 ноември, че ще отвори
отново услугата си Google News в
началото на 2022 г. В Австралия
също беше приет закон, който за-
дължава технологичните гиганти
да плащат на медиите за използ-
ване на тяхното съдържание.
Европейските законодатели и

издатели неотдавна се борят за

по-справедливо
разпределение на
приходите между
медии и платформи
Но задачата никак не е лесна.

Според чл. 11 от европейската
директива относно авторското
право в цифровия единен пазар
издателите могат да получат
обезщетение, ако Гугъл използва
части от новинарски текст. Изда-
телите са на мнение, че тези
фрагменти често отнемат необхо-
димостта потребителите да клик-
ват върху статии, което води до
загуба на посещаемост и прихо-
ди.
Бяхме свидетели как Гугъл

предпочете да заобиколи дирек-
тивата. Първият очевиден сблъ-
сък в Европа още в края на 2019
г. бе, когато компанията обяви,
че няма да заплаща на френски
издатели, за да показва тяхното
съдържание, а вместо това ще
промени начина, по който статии-
те се показват в търсачката. Но-
вината предизвика недоволството
на Париж, тъй като Франция е
първата държава, която трансфе-
рира директивата в националното
си законодателство. Тогава опа-
сенията бяха, че Гугъл ще прило-
жи същата тактика и в други дър-
жави. Така и стана. Но пък Фран-
ция вече има напредък. Кой знае,
и тук могат да се задействат ин-
стинктите на защита на медийния
пазар.
Чудесно е, че “24 часа” започ-

на този разговор, защото повече
не бива да стоим безучастни.

Светлана Джамджиева,
главен редактор на “Клуб Z”:

Българските
медии трябва
да се обединят
и да действат заедно

Смя-
там, че
българ-
ските ме-
дии тряб-
ва да се
обединят
и да дей-
стват за-
едно в на-
стояване-
то към
“Гугъл” и
други ин-
тернет ги-
ганти да
плащат
справедлив дял за информацион-
ното съдържание, което използ-
ват и от което печелят. Така,
както го направиха медиите в
много други страни по света.
Призовавам да се мисли прагма-
тично.

Даниел Чипев,
заместник-директор “Новини
и актуални предавания” в БНТ:

Мисията ни е да
браним същността
на професията
Технологиите по-

ставиха за първи
път нашата профе-
сионална битка за
защита на творче-
ските ни постиже-
ния в толкова се-
риозна трудност.
Copy-past журнали-
стиката краде от
интелектуалните,
креативните, усърд-
ните, обективните, прецизните, честните
професионалисти. От една страна, он-
лайн-медия с един редактор е способна
да краде труда на огромни редакции от
професионалисти, от друга - достатъчната
квалификация за репортерската професия
вече е умението да се използва десният
бутон на мишката. Мисията на колегията,
която се е родила в традиционните редак-
ции и гледа към еволюцията на журнали-
стиката, е да защити същността на профе-
сията, която е да открива, да създава и да
развива.

Анна Танова, изпълнителен директор на АБРО:

Важно е да бъдат
защитени правата на
всички правоносители,
които създават и които
финансират създаването
на съдържание

права както в интернет,
така и по отношение на
кабелното пиратство.
АБРО е активен парт-

ньор на Министерството
на културата в антипират-
ските усилия за защита
на легалното съдържание
и правата на неговите съ-
здатели. АБРО съдейства-
ше в работните групи по
въвеждането на новите
авторскоправни директиви
в Закона за авторското

право и сродните
му права и пре-
достави допълни-
телно становище
в хода на обще-
ствените консул-
тации по проме-
ните в ЗАПСП.
Очакваме за-

конопроектът да
бъде внесен в
Народното съ-
брание за обсъ-
ждане и гласува-
не. Той въвежда
новите права за
издателите във
връзка с Дирек-
тива (ЕС) 2019/
790. Окончател-
ният текст на за-
конопроекта ще
определи, на ба-
за приетата ле-

гална дефиниция, какво
попада извън т.нар. много
кратки откъси от публика-
ции в пресата и съответно

какво ще подлежи
на закрила от
новите права на
издателите

и на преговори.
За нас е важно да бъдат

защитени правата на всич-
ки правоносители, които
създават и които финанси-
рат създаването на съдър-
жание от незаконно раз-
пространение в интернет
средата и извън нея. Раз-
читаме законодателната
инициатива занапред да се
развие и в посока на ефек-
тивна защита на всички
обекти на закрила по
ЗАПСП и правилното и
пълно въвеждане на евро-
пейското законодателство
и добрите европейски при-
мери за защита на инте-
лектуалната собственост.

АБРО е най-широко
представителната медий-
на организация в Бълга-
рия. Асоциацията на бъл-
гарските радио- и телеви-
зионни оператори обеди-
нява търговските достав-
чици на медийни услуги.
Членовете на АБРО съ-
здават едни от най-попу-
лярните телевизионни, ра-
диопрограми, интернет из-
дания и медийни услуги
по заявка, както и ориги-
нално съдържание - пре-
давания, публицистика,
новини и развлекателно
съдържание.
Едновременно с разви-

тието на различните тех-
нологични способи за до-
стъп до оригиналното ме-
дийно съдържание се раз-
гръщат множество модели
за незаконосъобразното
му използване, включи-
телно и в интернет среда.

Изключително
динамично се
създават
различни пиратски
практики

- чрез приложения (апли-
кации), интернет сайтове,
сет-топ боксове, свързани
чрез апликации за неза-
конен стрийминг и елек-
тронен достъп, и много
други.
Факт е, че законодател-

ството по правило изоста-
ва от иновативните техни-
чески решения. Практика-
та на Съда на Европей-
ския съюз и развитието
на европейските директи-
ви в авторското право са
в много голяма степен фо-
кусирани в преодоляване-
то на различни техноло-
гични новости в пират-

ството. Така през извест-
ни периоди от време
определени технически
услуги остават извън ра-
дара на закона.

Правоприлагащите
институции също
често срещат
затруднения в
установяването
на нарушители,

които оперират в различ-
ни юрисдикции и използ-
ват технологични методи
за прикриване.
Действащият закон да-

ва защита на автори, ар-
тисти, продуценти, телеви-
зионни и радиоорганиза-
ции. Членовете на АБРО
работят целенасочено и
последователно от години
за лоялна конкуренция,
изсветляване на пазара,
справедливо разпределе-
ние на възнагражденията
за всички носители на



Законодателен акт за цифровите пазари

Какво представлява Законо-
дателният акт за цифровите 
пазари?

Пазачите на информационния вход 
няма да имат право:

Прилагането на Законодателния акт 
за цифровите пазари:

Пазачите на информационния вход са 
цифрови платформи

Това е нов набор от правила на ЕС, 
които ще гарантират лоялна 
конкуренция на цифровите платфор-
ми

Да свръхрекламират собствените си про-
дукти
Да ограничават възможностите за плаща-
не до собствения си начин на плащане
Да използват повторно публични данни, съ-
брани по време на една услуга, за целите на 
друга услуга
Да налагат несправедливи условия на биз-
нес ползвателите
Да инсталират предварително определени 
софтуерни платформи
Да ограничават бизнес ползвателите на 
платформи

Днес в цифровата икономика на 
ЕС работят над 10 000 онлайн 
платформи на МСП с висок 
растеж.

Само на малък брой големи онлайн 
платформи, известни като „пазачи на 
информационния вход“, се пада най-голе-
мият дял от пазара

1. с повече от 
45 милиона 
активни крайни 
ползватели 
всеки месец

1. с оборот от 
6,5 млрд. евро 
или повече през 
последните 
три финансови 
години

1 точка = 1 онлайн платформа на МСП

Да използват определени практики за па-
кетни продажби

Дружества, които не спазват 
новите задължения, рискуват глоби 
в размер до 10% от техния свето-
вен оборот

да продават различни
артикули в пакет

Ще създаде по-лоялна   
 конкуренция за цифровите  
 предприятия

Ще генерира повече
иновации

Ще осигури защита на 
потребителите
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талния свят - на VII стр.)
Приемането на директивата е и стъпка

напред по пътя към създаването на еди-
нен цифров пазар в Европейския съюз -

зона без вътрешни граници,
що се отнася до
интернет трансакциите
Развитието на цифровия единен пазар

обаче се възпрепятства от различията в
регулациите относно правата върху инте-
лектуалната собственост на отделните
държави членки. Това цели и законода-
телството за авторските права - да га-
рантира, че всички потребители в ЕС
имат еднакво широк достъп до произве-
денията, публикувани в интернет.
От промените ще бъдат засегнати най-

пряко “Ютюб”, “Фейсбук” и “Гугъл Нюз”,
се отбелязва в съобщение на ЕП. “Това е
важна стъпка към коригиране на ситуа-
ция, която позволи на няколко компании
да печелят огромни суми, без да запла-
щат на хилядите творци и журналисти, от
чийто труд зависят”, посочи докладчикът
по темата Аксел Фос (ЕНП, Германия).
Въпреки растящата популярност на ус-

лугите като “Нетфликс”, HBO Go, “Амазон
Видео” на платформите за видео по заяв-
ка може да се намерят сравнително мал-
ко аудио-визуални произведения от ЕС.
По-малко от половината (47%) от евро-
пейските филми, пуснати по кината от
2005 до 2014 г., са достъпни чрез плат-
формите за видео по заявка. В директи-
вата се предвижда нов механизъм за до-
говаряне, който да подпомогне достъп-
ността, популяризирането и разпростра-
нението на аудио-визуалните произведе-
ния, и по-специално на създадените в
Европа. Той улеснява процеса на сключ-
ване на договорни споразумения и пре-
махва затрудненията във връзка с лицен-
зирането на правата, които са необходи-
ми, за да може на платформите за видео
по заявка да има филми и сериали,
произведени в ЕС.

Четири години умуват
правилата в ЕС
за авторското право

рично изключено от промените и остава
както е било досега. Откъсите и много
кратките статии ще продължат да излизат
в “Гугъл нюз” или “Фейсбук”. Качването в
мрежата на защитена творба с цел цити-
ране, критика, рецензия, карикатура, па-
родия или пастиш също не е обхванато от
новите изисквания.
Изключение е и включването на творби

в онлайн енциклопедии с нетърговска
цел, например в “Уикипедия” или в плат-
форми със софтуер с отворен код. Изрич-
но се подчертава, че създаването на ме-
мове и GIF не е засегнато от директивата.
“Творците ще получават справедливо

възнаграждение за своята работа, а по-
требителите ще могат да разчитат на яс-
ни правила за защита на свободата на
словото. С транспонирането на двете ди-
рективи в националното законодателство
всеки ще се възползва от новите въз-
можности, така че да можем напълно да
извлечем най-доброто от интернет и от
телевизионните и радиопрограмите,
включително и зад граница”, подчерта
Маргрете Вестегер, изпълнителен зам.-
председател на ЕК с ресор “Европа, под-
готвена за цифровата ера”. (За нейната
борба срещу техногигантите в диги-
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Стабилна позиция на творците и на
носителите на авторски права, така
че те да могат да договарят и да по-

лучават възнаграждение за онлайн из-
ползването на тяхното съдържание от ин-
тернет платформите. Това е една от основ-
ните цели на Европейската директива за
авторското право.
След повече от четири години на дебати

и преговори през 2019 г. Европейският
парламент и Съветът на ЕС дадоха зелена
светлина на новите правила. Срокът за
транспониране на директивата в национал-
ното законодателство изтече на 7 юни
2021 г. Към днешна дата само 11 държави
от ЕС са изпълнили това си задължение -
Австрия, Хърватия, Естония, Франция, Гер-
мания, Унгария, Ирландия, Италия, Малта,
Нидерландия и Испания. Чак след като се
приеме аналогичен национален закон, съ-
здателите на съдържание могат да прего-
варят директно с интернет гигантите. (В
кои страни това се случва - виж на X и
XI стр.)
Текстът бе замислен, за да адаптира към

дигиталната епоха европейското законода-
телство в областта на авторското право,
датиращо от 2001 г. Представена от Евро-
комисията през септември 2016 г., рефор-
мата бе обект на безпрецедентно лобира-
не от страна на привържениците и на про-
тивниците си, отбелязва AФП. Нейната
“цел е

да позволи на печата и
на хората на изкуството да
получават част от приходите

от разпространението на продуктите и
творбите им в интернет”, обясняват над
170 знаменитости, подписали се под ста-
тия, публикувана във френския “Журнал
дю диманш”.
В другия лагер са гигантите от Силицие-

вата долина и привържениците на свобод-
ния интернет, които се боят, че разпро-
странението ще бъде ограничено. Досега
интернет компаниите имаха слаб стимул
да сключват справедливи лицензионни
споразумения с притежателите на права,
тъй като те не се смятат за отговорни за
съдържанието, което техните потребители
качват. Те бяха задължени да премахват
само съдържание, което нарушава права-
та, но едва когато притежателят на права
ги помоли. Това обаче е тромаво и не га-
рантира справедливи приходи. Новата от-
говорност на интернет компаниите ще по-
виши шансовете на притежателите на пра-
ва (особено музиканти, сценаристи, както
и издатели на новини и журналисти) да
сключат справедливи договори за използ-
ването на техните произведения.
През последните години лъвският пай от

нарастващите глобални приходи от диги-
тална реклама отива в интернет гигантите,
които по този начин печелят дори от ча-
стично показване на новинарско съдържа-
ние, за което плащат издателите. Това за-
душава финансово медиите, които остават
с все по-малък ресурс за издръжка на
журналистически екипи и производство на
качествено съдържание, включително раз-
следвания. Ето защо целта на поправките
е да накара платформи като “Гугъл” да
споделят част от рекламните приходи с
производителите на съдържание, което по-
лзват. Според интернет търсачката тя из-
вършва безплатно разпространение на ме-
дийното съдържание и по този начин уве-
личава читателите му, поради което не е
нужно да споделя приходи.

Противниците на новата мярка
я заклеймиха като “данък линк”
По тази причина евродепутатите решиха

споделянето на откъси от новини да е из-

Само 10
от 27-те
членки
са въвели
директивата,
въпреки че
срокът бе
до лятото
на 2021 г.



Европейска защита на данните 
в цифровата епоха

По-добра защита на личните данни

Повече възможности за предприятията

По-последователно изпълнение и 
ефективно прилагане

Изискване на изрично съгласие 
за обработка на данните

Ограничения за 
използването на 
автоматичната 
обработка на да-
нните при взима-
не на решения, на-
пример в случай 
на „профилиране“

Равнопоставе-
ност за всички 
предприятия в 
ЕС и извън него, 

които предоста-
вят стоки и 

услуги за хората 
в ЕС

Делата на частните лица и 
предприятията могат да се 
разглеждат от органа за 
защита на данните и от 
най-близкия съд

Обслужване на едно гише за 
частните лица и предприятия-
та при трансгранични дела 
благодарение на сътрудни-
чеството между националните 
органи за защита на данните

Единни правила 
за целия ЕС

Правила, 
позволяващи на 

предприятията, 
особено МСП, да 

се възползват 
максимално от 
цифровия еди-

нен пазар

Основан на риска 
подход, при който 
задълженията на 

администратори-
те съответ-

стват на нивото 
на риска при 

обработката

Право на кориги-
ране и отстраня-
ване на данни, 
в к л ю ч и т е л н о 
„правото да бъ-
деш забравен“ за
данни, събирани в 
детска гради-
на

Повече и по-ясна 
информация за об-
работката

По-лесен достъп 
до лични данни

Право на уведомяване при 
застрашаване сигурността 
на данните

По-строги предохранителни мерки 
за прехвърляне на лични данни извън 
ЕС

Право за прех-
върляне на данни 
от един достав-
чик на услуги на 
друг

Глоби до
20 млн. евро

4% от общия
годишен 
оборот

или
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МаргретеВестагернеобичадаєказват как-
во да прави. Либерал в класическия стил, тя
вярва в свободата на словото, свободата на
събранията, свободната търговия - и избора,
свободен от неправомерно влияние.
Като изпълнителен зам.-шеф на Европей-

ската комисия, отговорен за дигитализацията,
и комисар по конкуренцията Вестагер регули-
ра търговската дейност в целия ЕС, което я
правиединотнай-значимитеполитицивЕвро-
па. Нейна отговорност е осигуряването на си-
нергия между гражданската, отбранителната
икосмическатапромишленост.Вестагеркоор-
динира работата по европейска стратегия за
данните. Благодарение на усилията є съвсем
скоро ще бъдат факт два нови закона - за ци-
фровите пазари и за цифровите услуги, както и
постигане на справедливо цифрово данъчно
облагане. (Част от постиженията є - виж в
графиките на VI и VII стр.)
“Моето обещание не е да направя Европа

като Китай или като Америка.

Обещавам да направя Европа
по-подобна на себе си”
С тези думи от своето встъпително слово,

когато преди 2 години я одобряваха за втори
мандат като еврокомисарка, датчанката стар-
тира своята битка за правата на ЕС в дигитал-
натаера.Това,коетоВестагеримапредвидсъс
своето обещание, е и в основата на новия є
втори мандат, съчетаващ досегашната є роля
катоглавенантитръстоворганнаЕКсширока-
тапозициянаизпълнителенвицепрезидентпо
цифровите въпроси. Втората част от правомо-
щията є представлява власт върху няколко ко-
мисари и обхваща всичко - от разработването
нановиправила заизкуственинтелект допод-
помаганетонаместните стартиращифирмида
се разширят извън 27-членния съюз.
Тъйкатоданнитесепревръщатвосноватана

дигиталната икономика, Вестагер казва, че на
европейските граждани трябва да се даде по-
голям избор за това как да се използва такава
информация, като добавя, че ще продължи да
разглежда случаи на конкуренция, които
включват потенциална монополизация на ци-
фровата информация. Вестагер често споме-
нава т.нар. капитализъм за наблюдение, при
койтоонлайнкомпаниитесъбираткупищадан-
ниналицата,честосмалъкнадзоротстранана
регулаторите или потребителите. “Едно нещо,
което научих от надзорния капитализъм, е, че
невиетърситевгугъл,а “Гугъл”търсивас”,каза
тя пред евродепутатите още докато я изслуш-
вахакатокандидатзавторимандат.“Трябвада
регулираме как компаниите събират, съхраня-
ват и използват данни, така че да помагат на
обществото.”
Влиятелнитемъже,коитоуправляватнай-го-

лемитетехнологичникомпаниивсвета,отпър-
ва ръка откриха колко трудно е 53-годишната
Вестагер да бъде изкарана извън равновесие.
През януари 2016 г. шефът на “Епъл” Тим Кук
пристигна в офиса є, за да обсъди данъчните
споразумениянакомпаниятаси,коитоЕвроко-
мисията разследваше от 2013 г.
КатодатчанкаВестагеримарепутацияедно-

временно на добронамерен и твърдолинеен
политик,предпочитайкисърдечнитедискусии,
но без да се страхува от конфронтация. Кук
обаче се опитал да я сплаши, прекъсвайки я и
дори повишавайки глас по време на срещата.
Той є изнесъл дълга лекция за правилния под-
ход към корпоративния данък. (Повече за да-
нъчното облагане на гигантите - на XII и XIII
стр.) Седем месеца по-късно Вестагер обяви
присъдатаси.Облеченавнебесносинярокляи
дълга сребърна верижка, тя обяви, че “данъч-
нитеоблекченияна“Епъл”вИрландиясанеза-
конни”.Споредкомисаркатафирматаевтайно
споразумение с ирландското правителство да
плати ефективна данъчна ставка от 0,05% – и
че дължи на Ирландия забавени данъци на
обща стойност 13 млрд. евро плюс лихва.
Глобатаот2016г.ядоса“Епъл”дотолкова,че

Тим Кук заяви, че ЕС е направил “пълна поли-
тическа глупост”. Според позицията на компа-
нията блокът погрешно се е насочил към пе-
чалба, която трябва да се облага с данък в
САЩ,и “епроменилправилатасъсзаднадата”
затовакаквластитевсветаизчисляватдължи-
мото им.
Никой друг няма правомощията наВестагер

да преследва избягване на данъци, да налага
глобизаняколкомилиардадолараилидапри-
нуждава компаниите да правят промени на
едро в своите операции. Тя е

човекът, от който Силициевата
долина се страхува
Шегува се, че е лоялен клиент на “Епъл”,

който просто наблюдава техните бизнес отно-
шения. Нейният съвет към Кук: “Играйте по
европейскитеправила.”Вестагерказва, чере-

Датчанката - командир
в европейската война

срещу онлайн гигантите

Решенията
на Маргрете
Вестагер
за “Гугъл”,
“Фейсбук”
и “Епъл”
оформят
бъдещето на
технологиите
в съюза

шениятаєнесеосноваватнаполитика, асамо
на факти.
“Епъл” не е единствената фирма, попаднала

под надзора на Вестагер и нейния екип от 900
души. Тя преследва “Амазон” за укриване на
данъци, “Куалком” за продажба на чипове под
пазарната цена и “Фейсбук” заради придоби-
ването на “Уотсап”. Но най-големият тест за
нея бе антитръстово дело срещу “Гугъл”, с кое-
то обвинява фирмата, че използва своето гос-
подство, за да задуши конкуренцията.
Компанията, стояща зад най-популярната

интернет търсачка в света, е удряна цели три
пъти от Вестагер. В началото на 2019 г. “Гугъл”
пoлyчи нoвa глoбa oт EС - 1,5 млрд. евро.
Cпopeд Mapгpeте Becтaгep aмepикaнcкият
тexнoлoгичeн гигaнт e злoyпoтpeбявaл c
дoминиpaщaтa cипoзициянaпaзapaиe кapaл
cвoи клиeнти дa oткaзвaт пpиxoди oт
кoнкypeнти нa “Гугъл”. Година по-рано
кoмпaниятa пoлyчи peкopднa caнкция oт 4,3
млрд. евро зapaди злoyпoтpeбa c
гocпoдcтвaщaтa пoзиция пpи “Андроид”, a
преди това бe глoбeнa c 2,4 мрдл. евро зapaди
мaнипyлиpaнe нa peзyлтaти в тъpcaчкaтa.
СаматаВестагеревисока,скъсатъмнакоса,

прошаренанаместа.Наофициалнисъбитияна
Европейската комисията тя често се откроява
като цветно петно сред море от сиво.

Родена през 1968 г., Вестагер израства в
малкия град Олголд, на западния бряг на Да-
ния. И двамата є родители са лутерански све-
щеници.Втяхнатакъщасвинагиширокоотво-
рени врати тя наблюдавала цикъл от ражда-
ния, сватби и погребения.
От живота на село Вестагер се научава на

политическото изкуство на конфликта и ком-
промиса. Според история от детството є тя
била силно разстроена да види баща си - ме-
стен политик от Социаллибералната партия,
да спори с избирателите. Постепенно тя осъз-
нава, чевполитикатааргументитесанай-важ-
ните.Вестагерсеприсъединявакъмсоциални-
те либерали през 1989 г., като

се кандидатира за депутат
още на 21-годишна възраст
Първоначално не е избрана, но няколко го-

дини по-късно става неин председател, после
министър.
Благодарение на работата є се раждат два

законодателниактанаЕС, коитощепроменят
цифровото пространство. Този за цифровите
пазари ще гарантира равни условия на конку-
ренция за всички дигитални компании незави-
симоотразмераим.Въвеждатсеясниправила
за големите платформи - какво следва или не
следва да правят, за да не могат те да налагат
несправедливиусловияипрактикинафирмите
и потребителите, които ги ползват. Такива
практики могат да бъдат поставянето на про-
дукти или услуги на самата платформа на по-
предномястоотподобниуслуги,предлаганиот
другитърговци,илилишаваненапотребители-
те от възможност да изтрият предварително
инсталирансофтуерилимобилноприложение.
Законодателството също така ще установи
критерии заопределяненаонлайнплатформи
за“пазачинаинформационниявход”ищедаде
на ЕК правомощия да извършва пазарни раз-
следвания, да променя изискванията към “па-
зачитенаинформационниявход”идасанкцио-
нира нарушения.
Вторият законодателен акт - за цифровите

услуги, се стремидасъздадепо-безопасноци-
фровопространствозапотребителитеикомпа-
ниите и да защити основните права онлайн.
Основните проблеми, които той се опитва да
реши,сатърговиятаиразмянатананезаконни
стоки, услуги и съдържание онлайн и разпро-
странението на дезинформация в резултат на
дейността на алгоритми. Законодателството
ще даде повече контрол на хората върху това,
което те виждат онлайн: те ще могат сами да
решат дали искат да позволят таргетирани ре-
клами и ще имат ясна информация защо кон-
кретно съдържание им е препоръчано.
Премахванетонанезаконносъдържаниеще

става по-бързо, а правилата за вредното съ-
държание (например политическа дезинфор-
мация или неточни твърдения, свързани със
здравето) ще бъдат изяснени. Потребителите
ще бъдат известявани, когато тяхно съдържа-
ние се премахва от платформите, и ще имат
право да възразят срещу това.
През януари 2022 г. евродепутатите започ-

наха преговори със Съвета на ЕС и се очаква
съвсем скоро двата закона да станат факт.



Американската мултина-
ционална технологична 
компания „Гугъл“  ООД е 
основана на 4 септември 

1998 г. от Лари Пейдж и 
Сергей Брин, докато са 
докторанти в Станфорд-
ския университет. Регис-
трирана е официално на 7 
септември.

19 август 2004 г. „Гугъл“  
става публична компания 
чрез първично публично 
предлагане на 19 605 052 

акции на цена от $ 85 за 

акция. Продажбата на $ 
1,67 милиарда дава на 
„Гугъл“ пазарна капита-
лизация от над $ 23 
милиарда.

Бързият растеж включ-
ва продукти, придоби-

вания и партньорства 

извън Google Търсене - 
най-голямата търсачка 
в World Wide Web. 
Такива са мобилната 
операционна система 
Android, уеббраузърът 
Google Chrome, елек-
тронната поща Gmail, 
както и Google Docs, 
Google Drive, Google 

Translate, Google Maps, 

Street View, Google 

Photos и много други.
Google.com е най-посе-

щаваният уебсайт в 

света. Няколко други 
уебсайта, собственост 
на „Гугъл“, също са в 
списъка на най-популяр-
ните, включително и 
Blogger.

През 2018 г. компанията печели 
$ 4,7 милиарда от новинарско 

съдържание. Плаща общо нула 

за привилегията. Междувре-
менно приходите на новинар-
ската индустрия намаляват.

Първата инвестиция от 
$ 100 000 е от Анди 
Бехтолшейм. С $ 1 000 000, 
дадени от Джеф Безос, 
университетския професор 
по компютърни науки 
Дейвид Черитън, предпри-
емача Рам Шрирам, прия-
тели и семейство, е отво-
рен първият магазин в 

Менло Парк, Калифорния.

До 2011 г. „Гугъл“ обработва 
приблизително 3 милиарда 

търсения на ден. Изгражда 
11 центъра за данни по 
целия свят с няколко хиляди 
сървъра във всеки. През 
май 2011 г. за първи път 
броят на уникалните 
посетители за месец 
надхвърля 1 милиард.

През 2015 г. „Гугъл“ е реорганизирана като изцяло прите-

 Aгресивно избягване на данъци;
 Нарушаване на авторски пра-
ва/използването на чужда интелек-
туална собственост;
 Цензура и манипулиране на резул-
татите от търсенето с цел пред-
полагаема злоупотреба;
 Антиконкурентни практики и на-
рушаване на патенти;
 Незачитане на неприкоснове-
ността и тайната на личната ин-
формация.

vs. медиите - vs. медиите - vs. медиите - 

ч
-

а 

- 
а

т

, 

Анди Бехтолшейм

Лари Пейдж

Сергей Брин

Джеф Безос Дейвид Черитън Рам Шрирам

жавано дъщерно 
дружество на 
Alphabet Inc.

КРИТИКИ КЪМ КОМПАНИЯТА:

Aлизация от над $ 23 
милиарда.
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Антитръстовите органи не само в Америка, 
но и в Обединеното кралство и Австралия 
разследват поведението на технологичния 
гигант.  Приходите от реклама в новинарски-
те медии са паднали с $ 30 милиарда между 
2006 и 2017 г. според доклад на Pew Research 
Center. 

Декември 2021 г. Вестникарски 
компании в Джорджия, Тексас, Аркан-
зас, Индиана, Кентъки, Мисури, 
Мисисипи, Южна Дакота, Северна 
Дакота, Юта и Айдахо завеждат 
антитръстови граждански дела 
срещу „Гугъл“ и „Фейсбук“ с твърде-
нието, че са монополизирали пазара 
на дигитална реклама, ограничавайки 
приходите, които иначе биха отишли 
в местните новини. Целта е „да се 
възстановят минали щети на 
вестници“, причинени от големи 
технологични компании.
Делата срещу „Гугъл“ се увеличават 
рязко, след като съдебната комисия 
на Камарата на представителите на 
САЩ публикува своя основен дигита-
лен доклад за конкуренцията, който 
включва раздел за вестниците. 
Съдебните претенции от края на 
2021 г. са консолидирани в Ню Йорк 
заради иска, заведен там още през 
април от Associated Newspapers Ltd. и 
Mail Media Inc, компанията майка на 
DailyMail.com и MailOnline. Обвинени-
ята: „Гугъл“ използва своята пазарна 
мощ (и незаконно е изградила домини-

2020 г. „Гугъл“ подписва лицензионни споразуме-
ния в избрани страни, обещавайки да плати на 
издателите повече от $ 1 милиард през следва-
щите три години. Австралия е една от първи-
те държави в списъка.
През януари 2021 г. австралийското правител-
ство предлага законопроект, който да изисква 
от „Гугъл“ и „Фейсбук“ да плащат на медийни-
те компании за правото да използват тяхното 

През април 2021 г. „Уолстрийт Джърнал“ съобща-
ва, че „Гугъл“ налага дългогодишна програма, 
наречена „Проект Бернанке“, която използва 
данни от минали рекламни оферти, за да получи 
предимство пред конкуренцията за рекламни 
услуги.

Януари 2022 г. Повече регионал-
ни вестници и уебсайтове ще 
получават плащания за съдър-
жанието си от „Гугъл“. За 
пример - Iliffe Media разширява 
партньорството си с Google 
News Showcase, стартиран от 
технологичния гигант през 2021 
г. в сътрудничество с редица 
британски издатели.

ращата си позиция), за да увеличи 
печалбите за себе си, като се ангажира 
с фалшифициране на оферти и при-
страстие към търсенето, което 
вреди на издателите и рекламните 
съперници. 
Според жалбата „Гугъл“ наказва 
издателите, като манипулира класи-
рането при търсене, ако не продадат 
достатъчно рекламно пространство 
чрез собствената борса на техноло-
гичната компания. Данните показват, 
че делът на видимостта на „Дейли 
мейл“ в страниците с резултати в 
търсачката на „Гугъл“ е бил само 1,65% 
за ключовите думи „Хари и Меган“ 
между 1 март и 11 март в сравнение с 
16,62% на Би Би Си. Още през юни 2019 
г. се твърди, че „Гугъл“ е наказал 
„Дейли мейл“ за период от 3 месеца, 
като го е извадил от резултатите от 
търсенето.

история на войнатаистория на войнатаистория на войната

съдържание. В 
отговор Google 
заплашва да затво-
ри достъпа до 
своята 
търсачка 
в Австралия.

нии за правото да използват тяхното 
ие. В
Google 
да затво-
па до 

лия.
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Франция наложи 500 млн. евро глоба,
Френските ме-
дии бяха сред
първите, които
поведоха по-
следователна
борба за до-
стойно запла-
щане от страна
на техногиган-
тите.
СНИМКИ: РОЙТЕРС

МАРИЯ НЕЗНАКОМОВА

Борбата на френските издатели с амери-
канските цифрови гиганти, които разпро-
страняват създадената от тях информация,
започна през 2019 г. и продължава до
днес, като наподобява много игра на котка
и мишка. Франция бе една от първите
страни в ЕС, които приеха национален за-
кон на основата на Европейската директи-
ва за авторското право и сродните му пра-
ва в цифровия единен пазар. На тази осно-
ва издателите на преса и информационни-
те агенции получиха възможност да изиск-
ват от компании като “Гугъл” и “Фейсбук”
да им плащат за разпространяваното от
тях оригинално съдържание, благодарение
на което интернет платформите получават
огромни рекламни приходи.
Френският закон, с който бяха учредени

сродни права в полза на издателите на
преса и информационните агенции, бе
приет на 24 юли 2019 г. (като влезе в сила
в края на годината), но тогава “Гугъл” обя-
ви, че няма да се съобрази с него. Гиган-
тът заплаши, че няма да показва в търсач-
ката си публикациите или ще ги афишира
под минимална форма – само заглавията,
което би довело до загуба на част от чита-
телите на печатните медии. Всеки издател

можеше да се откаже от заплащане и пу-
бликациите да се появяват в предишния
вид – заедно с откъс от съдържанието.
Съотношението на силите не изглежда-

ше в полза на френските издатели, но те
не се отказаха да се борят. Професионал-
ната организация на информационната
преса (APIG) тогава се обърна с жалба
към френския регулатор по конкуренцията,
който през април 2020 г. излезе със стано-
вището, че

действията на американската
компания може да бъдат
определени като злоупотреба
с доминиращо положение

и че тя трябва да прояви добра воля и да
започне преговори с издателите и инфор-
мационните агенции, които изискват въз-
награждение за използването на създаде-
ното от тях съдържание.
През януари 2021 г. бе сключено първо-

то рамково споразумение за три години
между “Гугъл” и обединение на френската
преса, включващо около 300 печатни из-
дания – национални и регионални всекид-
невници и седмичници. Според тази дого-
ворка, когато интернет платформите, вклю-
чително онлайн търсачките, използват пу-

бликации от пресата, са длъжни да пред-
лагат справедливо възнаграждение, чиито
размери ще бъдат определяни според все-
ки конкретен случай. За тази цел “Гугъл”
се задължаваше да проведе индивидуални
лицензионни преговори с издателите на
преса според критерии като приноса на
изданията към политическата информация
и информацията като цяло, с всекидневния
обем информация и със средната месечна
читателска аудитория, определена от не-
зависимия орган “Медиаметър”. Спомена-
вана бе сумата от $ 76 млн., която интер-
нет корпорацията се ангажира да изплати
на група от 121 издания.
Предвидено бе още на основата на тези

индивидуални лицензионни споразумения
да бъде получен достъп до платформата
News Showcase, където да бъдат публику-
вани в пълния им вид особено качествени-
те статии и най-важните новини, от които
да бъдат направени препратки към други
свързани публикации. Всичко това бе при-
ветствано и от двете страни като голямо
постижение и крачка напред към разбира-
телството. Впоследствие обаче се посипа-
ха критики, че този тип договори са се
смесили с договорите за сродните права и
това е довело до объркване.

Над 2 години
преговорите
приличаха на
игра на котка
и мишка, но
издателите на
преса воюват
упорито за
правото да
им се плаща
справедливо

Преди да се въведе
директивата,
200 медии в Германия
губят дело за € 1 млрд.

канската компания предлага
рекламите си и печели коло-
сални суми.
“Беше ни заявено ясно, че

трябва да направим повече,
за да подкрепим издателите
по света”, заяви един от мени-
джърите на “Гугъл” Брад Бен-
дър и допълни, че от там ще
се съобразят с местните зако-
ни на държавите - членки на
ЕС, за прилагането на дирек-
тивата.
Германските вестници

“Цайт”, “Ханделсблат” и “Та-
гесшпигел” и седмични списа-
ния като “Шпигел”, “Вирт-
шафтсвохе” и “Мениджър” се
обединиха в преговорите. “За
нас и партньорите ни тази до-
говорка за авторските права
представлява ключов момент
за заздравяването на успеш-
ното ни сътрудничество”, каз-
ват от “Гугъл” и допълват, че
предстоят разговори и с други
издатели.
От другата страна Райнер

Есер - директор на медийна
група, в чието портфолио е
немският седмичник “Цайт”,
заяви: “Платформи като “Гу-
гъл” са важни партньори за
нас. Те носят трафик към на-
шите уебсайтове и ни помагат
да разширим аудиторията си”.
Мениджърът на “Шпигел” Ще-
фан Отлиц пък обясни, че
преговорите са довели до кон-
сенсус, който да удовлетворя-
ва и двете страни. Липсват
подробности за размера на
сделката.

ВЕСЕЛА БАЧЕВА

След дълги преговори гиган-
тът “Гугъл” прие да плаща на
немски медии за тяхното он-
лайн съдържание. Договорка-
та на американската компа-
ния с издателите в Германия
се случи, след като Европей-
ският съюз прие директивата
за регулация на авторските
права в интернет.
Глобалните технологични

гиганти, повечето от които са
американски, са влизали в ре-
дица спорове с Брюксел и
членките на ЕС относно за-
плащане, злоупотреби с па-
зарно надмощие, употреба на
лични данни и печалба от
журналистическо съдържа-
ние, без да се поделят прихо-
дите. Споровете между двете
страни са стигали и до съда –
през 2019 г. “Гугъл” спечели
дело срещу германски медиен
консорциум от около 200 из-
датели. Журналистите настоя-
ваха търсачката да заплати
за авторски права върху пу-
бликации от 2013 г. нататък,
като поискаха сума от над 1

млрд. евро. Немската гилдия
стъпва на германски закон от
2013 г. Делото е гледано от
Европейския съд в Люксем-
бург, но той отсъжда в полза
на “Гугъл”, тъй като Еврокоми-
сията не е била уведомена за
въвеждането на закона в Гер-
мания.
От години медиите и интер-

нет гигантите са в спорове от-
носно заплащането за употре-
ба на онлайн новини. Когато
потребител потърси новина в
търсачката, тя предлага ме-
дийното съдържание безплат-
но. Освен това “Гугъл” има
раздел с новини, където се
предлага разнообразна ин-
формация на медии от цял
свят. Има и опция хората да
получават нотификации за но-
вини на устройствата си. Те
са най-различни – световни,
спортни и други, но до една
безплатни. Така търсачката
умножава аудиторията на ме-
дийните сайтове, но същевре-
менно събира данни за потре-
бителските интереси, на база-
та на които по-късно амери-

Немските вестници “Цайт”, “Ханделсблат” и “Тагесшпигел” и
седмични списания като “Шпигел” се обединиха в преговорите с
американската технологична компания.
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когато “Гугъл” опита
да се изплъзне
от споразумение
Мирът обаче не бе постигнат напълно.

През юни 2021 г. стана ясно, че “Гугъл”
замразява по-нататъшните преговори в
очакване на становище на органа по
конкуренцията, който трябваше да се
произнесе как се изпълнява препоръка-
та му от предходната година. В този
контекст се оказа, че за 6 месеца ли-
цензионни индивидуални споразумения
са постигнати единствено с авторитетни
и тиражни всекидневници като “Монд”,
“Фигаро”, “Либерасион”. Така през юли
2021 г. на “Гугъл” бе наложена глоба от
500 млн. евро на основата на проучвате-
лен доклад, изработен няколко месеца
по-рано.
Това бе най-голямото в историята на

регулатора финансово наказание за не-
спазване на негово решение.
Американската компания го нарече

непропорционално и обжалва гигантска-
та сума. “Гугъл” обяви още, че не се от-
казва от преговорите с издателите, за
да бъдат постигнати окончателни дого-
вори. Тези преговори продължават и в
момента и ако се съди по някои изтекли
мнения, вървят задоволително.
През есента на миналата година аген-

ция Франс прес (АФП) и “Гугъл” успяха
на свой ред да намерят терен за разби-
рателство и подписаха 5-годишен дого-
вор, който започна да тече ретроспек-
тивно от датата на влизане в сила на
френския закон за сродните права. До-
говорът се отнася “за цялата територия
на ЕС, за всички езици, на които работи
АФП,

Все повече медийни организации влизат в преговори с “Гугъл”, след като вече 11 членки на ЕС
въведоха Европейската директива за авторските права.

включително в държави,
които не са транспонирали
в законодателството си
европейската директива”
Каква сума трябва да бъде изплатена на

информационната агенция, остана тайна.
Споразумението бе определено като пионер-
ско, а АФП обяви, че ще използва този пре-
цедент за започване на преговори и с други
платформи.
Паралелно през есента на 2021 г. по ини-

циатива на Синдиката на издателите на спи-
сания бе създадено Обществото за сродните
права на пресата – организация, чиято цел е
да обедини всички заинтересувани, за да мо-
же преговорите с техногигантите да бъдат
водени от по-равностойни позиции, за да се
постигне по-добро възнаграждение.
Значително по-тихомълком преминаха пре-

говорите между френската преса и социал-
ната мрежа “Фейсбук”. Споразумението
между тях бе постигнато през есента на
2021 г. “Условията, за които се договорихме,
ще позволят на “Фейсбук” да приложи евро-
пейската директива и френския закон, като
едновременно генерира значителни финансо-
ви постъпления за издателите от алианса
(АPIG), включително най-малките от тях. То-
зи първи етап на прилагане на сродните пра-

ва показва, че
солидарността между
издателите е ключова за
защита на интересите ни”,

се казва в комюнике по повод на събитие-
то, което засегна над 300 издатели.
В средата на февруари тази година във

Франция дебютира “Фейсбук нюз”, след ка-
то това вече се случи в САЩ, Великобрита-
ния и Германия. Компанията майка “Мета”
си е стиснала ръцете с около 100 френски
заглавия (става дума за отделен лицензио-
нен договор от този за сродните права) –
вестници, списания и телевизии, да им пла-
ща, за да захранват постоянно тази нова
секция на мрежата, посветена изцяло на
актуалните новини. За компанията на Марк
Зукърбърг това е и имиджова акция, за да
отговори на многобройните нападки, че е
основен източник на фалшиви новини.
За детайлите около договорите не се

знае много, тъй като те не бяха така силно
отразени в медиите като преговорите с “Гу-
гъл”. Според в. “Лес Еко” заплащането ще
зависи от аудиторията на всяко издание, но
минимална сума е гарантирана и за малки-
те издатели. Партньорите на “Фейсбук нюз”
тепърва ще се увеличават, тъй като разго-
ворите и с тази интернет платформа все
още са в ход.

“Мета” си
стисна
ръцете с
около 100
френски
заглавия и
преди дни
стартира
“Фейсбук
нюз”, след
като това
вече се случи
в САЩ,
Великобритания
и Германия

Закон в Австралия
принуди Big Tech
да отворят портфейла
си за журналистите

действия на кабинета в Кам-
бера. Интересно в австралий-
ския случай беше също, че
най-богатият местен бизнес-
мен - милиардерът на мините
Андрю Форест, обяви, че ще
подпомогне 18 малки издате-
ли да сключат колективен до-
говор с “Гугъл” и “Фейсбук”.
В края на юни миналата го-

дина медиите в Дания също
сформираха свой клуб, за да
могат колективно да си из-
воюват заплащане от страна
на техногигантите, съобщи в.
“Файненшъл таймс”. Обедине-
нието включва 36 медийни
компании, сред които не само
печатни медии, но и телеви-
зии и интернет стартъпи. Спо-
ред създателите на медийния
картел, в който влизат и об-
щественото радио и телеви-
зия, целта им е да предот-
вратят тактиката “разделяй и
владей” на големите интернет
платформи и да постигнат ко-
лективно споразумение, обла-
годетелстващо финансово це-
лия сектор.
Новаторският подход в слу-

чая бе, че обединението дей-
ства като компания за автор-
ски права, подобна на тези в
музикалния бизнес. Противно
на страни като Франция, къ-
дето обединението сключва
само рамковия договор, но
всяко издание сключва инди-
видуално споразумение (в го-
ляма степен тайно) за кон-
кретното заплащане, в Дания
медиите са прехвърлили пра-
вата си на организацията. То-
зи подход се смята за пре-
миера в Европа и бе опреде-
лен като техпломация. Дат-
ските медии посочват, че ня-
ма да започнат преговорите с
гигантите, включително с
“Туитър”, преди да са изпипа-
ли всичко в детайли.

В Дания медиите се обединиха
за колективно договаряне на
заплащане – премиера в Европа

Премиерът на АвстралияСкотМорисън лично поведе борбата на
правителството журналистите да бъдат възнаградени заради ста-
тиите им, използвани от интернет платформите.

“Фейсбук” изпълни заканата
си, като спря достъпа и до
страниците на австралийски
благотворителни организации,
спасителни служби, метеоро-
логичната прогноза и др., кое-
то засили недоволството не
само на континента, но и в
много други държави по света
и особено в Европа. Твърдото
поведение на правителството
в Камбера бе давано за при-
мер и Канада скоро след това
обяви, че смята да последва
опита му.
В крайна сметка добрият

тон взе надмощие и страните
седнаха отново на масата на
преговорите. Австралийските
министри на комуникациите и
финансите обявиха няколко
дни по-късно, че се е стигна-
ло до споразумение, а “Фейс-
бук” обеща да отмени инфор-
мационния блокаж. Стана яс-
но, че кодексът за добро по-
ведение няма да се прилага,
ако платформите сключат тър-
говски споразумения с изда-
телите на преса и информа-
ционните агенции, като им
предложат “значителна фи-
нансова компенсация”.
От своя страна в Австралия

“Гугъл” действаше по-гъвкаво
и в началото на февруари
2021 г. представи сключено

споразумение с двете основни
пресгрупи в страната. На
“Фейсбук” бе даден срок от
два месеца да направи също-
то. До момента двете компа-
нии от Силициевата долина са
сключили договори с основни-
те играчи на австралийския
медиен пазар. Детайлите
останаха конфиденциални, но
източник от регулатора по
конкуренцията сподели пред
в. “Фейненшъл таймс”, че

“Гугъл” и “Фейсбук”
ще плащат по 100
млн. австралийски
долара (около 65
млн. евро) годишно
на журналистите
Особено много нашумя спо-

разумението на социалната
мрежа на Зукърбърг с компа-
нията на Рупърт Мърдок “Нюз
корпорейшън”, която контро-
лира 70% от вестникарския
пазар в Австралия. Според в.
“Либр белжик” то е “за някол-
ко милиарда долара”.
През януари м.г. австралий-

ският орган по конкуренцията
обяви, че от всеки 100 долара
рекламни разходи на австра-
лийските компании 49 отиват
в “Гугъл”, а 24 във “Фейсбук”,
което оправдава твърдите

МАРИЯ НЕЗНАКОМОВА

В Австралия в началото на
миналата година се разигра
истинска битка между прави-
телството и социалната мре-
жа “Фейсбук”. Там лично пре-
миерът Скот Морисън се анга-
жира с приемането на закон,
който да задължи техногиган-
тите “Гугъл” и “Фейсбук” да
плащат на издателите на пре-
са, когато в платформите се
споделя тяхно оригинално съ-
държание. Тонът се изостри
изключително много, когато в
отговор на внасянето на
проектозакона в парламента
компанията на Марк Зукър-
бърг блокира достъпа на авс-
тралийските потребители до
вестникарско съдържание от
местните медии. Морисън на-
рече това арогантност и не-
приятелски жест спрямо Авс-

тралия и подчерта, че той са-
мо ще засили решителността
на правителството.
Текстът на проектозакона,

представен като кодекс на до-
брото поведение, предвижда-
ше онлайн платформите да
бъдат принудени да подпишат
договори с пресгрупите за

изплащане на
възнаграждения,
когато се споделят
връзки към тяхното
съдържание
С други думи, да плащат на

традиционните медии за смет-
ка на трафика, който техните
статии, видеа или новинарски
информации генерират в по-
лза на социалната мрежа.
Напрежението между стра-

ните тлееше от месеци. На-
края, за да покаже сила,
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Налагане на 15% минимален данък
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Емблематичната сделка на Г-7 определя глобален минимален корпоративен 
данък от най-малко 15% и налага промени, за да гарантира, че най-големите 

световни компании плащат своите данъци
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лошия за тях сценарий - компании на
стойност милиарди долари да бъдат при-
нудени да плащат на страните по света
за използване на авторския труд на раз-
лични медии, или с две думи,

да ръсят милиарди долари
в чужди хазни вместо
в собствената си
Благодарение на САЩ първоначалните

усилия за улавяне на печалби от онлайн
реклама и други дигитални услуги - че-
сто регистрирани в страни с режим на
ниски данъци като Ирландия и Люксем-
бург, сега се превърнаха в цялостна гло-
бална реформа, чиито ефекти ще се
усетят в почти всяка индустрия в свето-
вен мащаб.
“Това, което направиха САЩ, беше да

започнат преговорите”, каза Уилям
Райнч, старши съветник на Центъра за
стратегически и международни изслед-
вания, базиран във Вашингтон, и бивш
държавен служител от времето на Клин-
тън.
Новото споразумение между 136 дър-

жави определя глобална минимална да-
нъчна ставка приблизително 15%, за да
прекрати практиката на междунардните
фирми да насочват бизнесите си към
определени райони с цел избягване на
по-високи данъци. САЩ смятат това спо-
разумение за своя лична победа, която
би предизвикала единствено положител-
ни ефекти върху собствената икономика,
защото поставя пред американците ле-
сен въпрос -

при идентични данъчни
условия защо бизнесът им
да се реализира в чужбина
вместо на родна територия
Следва се дългогодишна стратегия с

подкрепа от двете
основни партии в
САЩ, която цели
да се противопо-
стави на усилията
на други държави
да приберат пове-
че данъчни при-
ходи от най-голе-
мите имена на
Силициевата до-
лина - средства,
които иначе биха
отишли в амери-
канския бюджет.
Съгласно ново-

то споразумение немският автомобилен
гигант “Фолксваген” или британската
банка HSBC ще бъдат също толкова за-
дължени да плащат, колкото “Гугъл” или
“Фейсбук”.
Чрез разширяване на глобалната да-

нъчна реформа САЩ и техгигантите се
надяваха да избегнат и искането на ЕС
за допълнително заплащане на автор-
ския труд. Уви, това не се случи - през
2019 г. беше приета европейска директи-
ва, която целеше именно да регулира
безразборното използване на интелек-
туална собственост и да актуализира
остарелите норми, като пригоди издател-
ския труд към съвременния цифров свят.
От това последва и всяка от 27-те дър-

жави да вземе мерки на локално ниво,
като обнови законодателството си в срок
до 6 юни 2021 г., което се случи на мно-
го малко места.
Страните, които реагираха навреме и

дори вече част от медиите им успяха да
си договорят условия за допълнително
заплащане от “Гугъл”, са Франция и Гер-
мания.
Становище на американските компании

гласи, че е несправедливо секторът на
технологиите да се отделя от останалите,
тъй като цялата икономика става все по-
дигитализирана с всяка година.
“Трябва да направим каквото можем,

за да избегнем произволни разграниче-
ния”, каза Меган Фънкхаузер, директор
на данъчната и търговската политика в
Съвета по индустрията на информацион-
ните технологии, търговска група, която
включва компании като “Амазон”, “Гугъл”,
“Майкрософт”, “Туитър” и други. Все пак
Австралия като първата опълчила се
страна успя да си издейства от “Гугъл”
нови инвестиции на стойност над $ 700
млн. По всичко личи, че в бъдеще това
ще се случи и с останалите държави,
тръгнали по пътя на първата.

Вашингтон и Силицевата
долина в един отбор за

милиарди, ще спечелят ли?
ЕВИТА СМИЛКОВА

Нарастваща инфлация, задълбочаваща
се криза с коронавируса, както и недостиг
в производството на чипове са част от
проблемите, които разтърсиха световната
икономика през последните години. От-
крояват се обаче броени компании, кон-
тролиращи ключови портали за електрон-
на търговия, хибридна работа и стрийминг
развлечения, които не спират да отбеляз-
ват огромнии печалби в своите периодич-
ни финансови отчети.
В началото на февруари “Алфабет” - ком-

панията майка на “Гугъл”, отчете рекордни
тримесечни продажби, които надминаха
дори собствените є очаквания. Това се
дължи на малки и големи бизнеси, които
разширяват маркетинговите си бюджети
заради нарасналото онлайн търсене на
продукти чрез гугъл търсачката. Така ак-
циите на компанията скочиха с над 8%.
Резултатите

затвърдиха глобалната
тенденция към
по-дигитална икономика,

като направиха големите технологични
компании устойчиви на шокови сривания
на малкия пазар - проблем, с който Уол-
стрийт например все още не се е спра-

вил.
Голяма част от световните икономики се

надигнаха срещу несправедливото трупа-
не на богатства на предприятия, главно
американски, за сметка на други бизнеси.
Платформи като “Гугъл”, “Фейсбук” и

“Амазон” отнесоха критики, че

не инвестират средства в
труда, който на практика
ползват наготово от медии

по цял свят в своите търсачки. Първа
срещу порочната практика взе мерки
Австралия, а след нея темата стана
приоритет и в редица европейски страни.
Към критиките се прибавя и фактът, че
корпорациите, които печелят милиарди
от реклама, плащат данъците си там, къ-
дето са регистрирани, а не където опери-
рат.
Въпреки различията у дома американ-

ските политици и технологичните ръково-
дители предприеха съвместни действия,
за да тласнат международните преговори
за обновяване на световния данъчен ре-
жим в друга посока. Правителството на
САЩ отблъсна до голяма степен евро-
пейския натиск, който имаше за цел да
принуди “Гугъл”, “Фейсбук” и “Амазон” да
пълнят държавните хазни на страните по
цял свят.
По този начин Вашингтон успя да насо-

чи промяната не само към технологични
компании, което би засегнало главно
американския бизнес, а се споразумя за
фиксиран данъчен режим, който ще изис-
ка от най-големите предприятия в света,
независимо каква е тяхната дейност, да
плащат повече на страните за извършва-
нето на местната си дейност.
На тези преговори, които се проведоха

под строгия надзор на Организацията за
икономическо сътрудничество и развитие
(ОИСР), САЩ и Силициевата долина за-
лагаха големи надежди да избегнат най-

Нова система
определя
глобална
минимална
ставка
приблизително
15%

Марк Зукърбърг, собственик на “Фейсбук”, на изслушване пред Сената във връзка със злоупотреби. Въпреки вътрешни-
те неразбирателства Вашингтон и Силициевата долина се обединиха във външната си политика. СНИМКИ: РОЙТЕРС
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ВИОЛИНА ХРИСТОВА, РИМ

Италианските филиали на “Гугъл” и
“Фейсбук” са удвоили и почти ут-
роили печалбите си през 2020 г.,

но са платили същите данъци както за
2019 г. И всичко това – въпреки споразу-
мението с италианската данъчна аген-
ция, което предвиждаше гигантите да
плащат не в чужбина, а в Италия за пе-
чалбите, натрупани тук.
Това стана ясно от разследване на ме-

сечното списание “Алтрекономия”. Изда-
нието анализира по какъв механизъм “Гу-
гъл” и “Фейсбук” са успели да постигнат
този парадокс. В предишните години
двете Big Tech не бяха платили суми за
306 млн. (“Гугъл”) и 100 млн. евро
(“Фейсбук”) - все за печалби, реализира-
ни на Апенините.
Италианската прокуратура започна

разследване за неплащане на данъци,
след което се стигна до споразумение
между двата гиганта и Агенцията за при-
ходите. То бе посрещнато с облекчение
от властите на Ботуша. Те стигнаха до
извода, че е по-добре да направят малки
отстъпки, но да разрешат проблемите,
така че в бъдеще към държавната хазна
да потекат повече пари. Всичко

изглеждаше като
добре разрешен
и за двете страни спор
“Гугъл Италия” приключи 2020 г. с ре-

кордни приходи – 505 млн. евро, или по-
чти тройно повече от предишните 184
млн. евро. Затова се очакваше, че преди
данъчното облагане печалбите трябваше
да бъдат много повече от 18,9-те млн.
евро, регистрирани през 2019 г. Тогава
компанията плати за тях 5,65 млн.евро на
хазната.
Оказа се обаче, че печалбите преди да-

нъчното облагане са едва 19,4 млн., или
съвсем малко над тези от 2019 г. Как е
възможно всичко това при три пъти по-ви-
соки приходи, запитаха се всички експер-
ти.
Обяснението е просто. Според счетово-

дителите “Гугъл Италия” е регистрирала
рекордно високи суми от продажби на ре-
клама, така че аналогично са се увеличи-
ли почти трикратно разходите за извър-
шени услуги - от 101 млн. на 387 млн.
евро. Затова и в крайна сметка не са се
увеличили печалбите. Тези разходи за ус-
луги обаче били направени в рамките на
групата, защото “Гугъл Италия” ги плати-
ла на седалището на “Гугъл” в Ирландия.
Така италианският филиал на гиганта ус-
пял да запази почти същото ниво сред-
ства, които трябва да се обложат на Апе-
нините.
По идентичен начин действал и “Фейс-

бук Италия”. За година компанията удвои-
ла приходите си от 130 млн. през 2019 г.
на 235 млн. през 2020 г. Но и тя като
своята “братовчедка” увеличила разходи-
те си за услуги. Те станали от 108 млн. на
213 млн. евро. Печалбите за облагане се
оказали даже още по-ниски от преди - 6,5
млн. за разлика от 2019 г., когато били
7,9 млн. евро. Резултатът от всичко това
бил, че италианският филиал на

“Фейсбук” платил за 2020 г.
още по-малко данъци
от предходната година

- едва 1,77 млн., докато предишните били
за 2,33 млн. И тук “номерът” се оказал в
това, че били удвоени разходите. И те би-
ли прехвърлени от италианския филиал на
фирмата майка. Така разходите на ита-

“Гугъл” и “Фейсбук”
удвоиха печалбите си

в Италия, но платиха
същите данъци като преди
лианските филиали се превръщат в прихо-
ди за седалището, което е в Ирландия. А
там данъчното облагане е много по-ниско
от това в Италия.
Според италианските експерти чрез но-

вия модел, приложен от “Гугъл Италия”,
тя променила функциите си. Преди служе-
ла като агент на Апенините на компания-
та майка в Ирландия. Затова получавала
определена квота от рекламните приходи
под формата на хонорари за дейността
си. Сега обаче тя се превърнала в дирек-
тен дилър на компанията от Ирландия, за-
това и облагаемите печалби за 2020 г. на-
малели още повече.
Експертът по наказателно право в ико-

номиката Джан Гаетано Белавия изразя-
ва съмнения пред сп. “Алтрекономия” от-
носно коректността на механизма, прило-
жен от двата гиганта. Големият проблем
според него е най-вече в липсата на пра-
вила в Евросъюза. “Докато ЕС не се сдо-
бие с eдинна фискална система във всич-
ките си страни, ще има винаги такива,
които правят конкуренция без задръжки
или предлагат щедри отстъпки в опреде-
лени сфери, като Люксембург, Нидерлан-
дия, Ирландия, Малта. А да не говорим за
Швейцария, която, въпреки че не е член
на съюза, е все едно, че е.”

Колко плащат на италианската
хазна останалите
интернет гиганти?
Изследване на “Медиобанка” анализи-

ра ситуацията с данъците, плащани от
големите технологични концерни не са-
мо на италианско, а и на световно ниво.
Въпреки че мултинационалните компа-
нии правят оборот за над 100 млрд.
евро годишно, парите, които влизат в
държавните хазни, са нищожни.
Проучването поставя под лупа 25 ин-

тернет групи в света.
Половината от общия брой приходи

обаче се свеждат само до първите три -
“Амазон”, “Алфабет” (“Гугъл”) и “Майкро-
софт”. Те държат половината от всички
продажби онлайн, половината от прихо-
дите от интернет услуги и половината от
пазара на софтуер.
В Италия тези групи реализират при-

ходи за 3,3 млрд. евро, но през 2019 г.
са платили едва 70 млн. евро данъци.
“Амазон” например е платила 10,9 млн.,
при положение че оборотът є е бил за 1
млрд. евро. Данъците се изчисляват
според печалбите, но компанията не съ-
общава как те се разпределят в отдел-
ните страни. Чрез операции между фи-
лиалите си, намиращи се в различни
страни,

компаниите успяват да
преместят печалбите си
в онази страна, която има
най-изгодна данъчна система
С този вид техники, известни като “фи-

скална оптимизация”, интернет гиганти-
те са успели да отнемат от държавните
хазни между 2015 и 2019 г. близо 49
млрд. евро. В Италия друг голям данъко-
платец след “Амазон” е “Майкрософт”,
който е оставил едва 16 млн. евро на
хазната, софтуерната корпорация SAP -
10,5 млн., а “Гугъл” – 5,7 млн.
Най-големият парадокс обаче идва от

“Нетфликс” - за 2019 г. тя е платила на
италианската хазна 6000 евро, или по-
малко дори от един работник.
По всичко изглежда, че и китайците са

се научили на данъчни номера в Евро-
па, подобно на американците. Повечето
гиганти от рода на “Алибаба” са преме-
стили фискалните си седалища на Кай-
мановите острови.
Според изследването на “Медиобанка”

за петилетката преди 2019 г. интернет
групите са качили оборотите си със
118%, докато традиционните индустрии -
само с 10%. Печалбите на първите са на-
раснали с 24 на сто, а на втория тип ком-
пании - с 0,6%.

Двата гиганта
измислиха
нова
формула,
по която да
оставят още
по-малко в
хазната на
Апенините

Сградата на “Гугъл” в Милано СНИМКА: ИНСТАГРАМ
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“Ютюб” и “Фейсбук”
плащат авторски права за
музика, но не и за филми

часа” адвокат Мариана Андреева, специа-
лист по темата.
Тя разказа и за дългогодишната битка

на създателите на интелектуална собстве-
ност с интернет гигантите.

“Платформите дълго
защитаваха позицията,
че не носят отговорност,

защото единствено предоставят простран-
ство за качване на съдържание. Позова-
ваха се на Директивата за електронна
търговия - добави адвокат Андреева. -
Твърдяха, че нямат контрол върху съдър-
жанието.”
От друга страна, когато са били сигна-

лизирани за нарушение на авторски пра-
ва, са се задействали да проверят и да
спрат копирания клип, снимка или песен.
Това според адвокат Андреева показва,
че платформите могат пряко да контроли-
рат съдържанието.
След дълга борба през април 2019 г.

Европейският парламент приема Директи-
ва за авторското право в единния цифров
пазар. С нея ЕС възлага на дигиталните
компании отговорността да следят за за-
щитата на интелектуалната собственост.
Въпреки това те трупат кликвания и по-

лучават много повече приходи, отколкото
отчисляват за артистите, около чиито
творчески продукти закачат реклами. Ин-
тересното е, че когато Европарламентът
обсъждаше директивата, в много страни
се проведоха протести против реформата.
Причината е, че с нея се иска контрол

на качваното в мрежата съдържание чрез
определена технология - т.нар. ъплоуд
филтри. Част от протестиращите го въз-
приеха като

цензура срещу свободата
на изразяване в интернет
Големите интернет платформи трябва да

спират всички потребителски публикации,
които съвпадат с произведения, защитени
с авторски права.
“Гугъл” започна да спазва това правило

и да пуска информация за примерни сигна-
ли за нарушения, както и в какви случаи
се е съобразил с искането и кога е отка-
зал да премахне въпросното съдържание:
“Член на независима попгрупа изпрати
жалба относно авторски права с искане да
премахнем от резултатите от търсенето
URL адрес от Vimeo, тъй като страницата
съдържа неупълномощен музикален виде-
оклип с една от песните на групата. Чове-
кът не е успял да се свърже с Vimeo и с
потребителя, качил видеоклипа. Премах-
нахме URL адреса от Google Търсене, тъй
като потребителят, качил видеоклипа, не е
бил упълномощен да използва защитената
с авторски права песен.” Въпреки стъпки-
те, предприети от техгигантите, по всичко
личи, че битката за справедливо заплаща-
не на авторски права в ЕС ще е дълга.

За разлика от
музикантите без хо-
норар от интернет
гигантите остават
създателите на ви-
деосъдържание.
СНИМКА: ПИКСАБЕЙ

СИМА ВЛАДИМИРОВА

Големите интернет платформи плащат
на собствениците на авторски права
за музика у нас, но не и за филми и

видеоклипове, установи проверка на “24
часа”. “Имаме сключени договори с някои
от тях. С “Фейсбук” контрактът е от мина-
лата година. В момента се доуточнява на-
чинът, по който “Мета” ще отчита каченото
съдържание”, съобщиха от “Музикаутор”. С
“Ютюб” работим от няколко години”, до-
пълниха от организацията.
Компанията представлява повече от

3000 български творци, както и отговаря
за разпространението на територията на
България на песните на някои чужди авто-
ри, композитори и музикални издатели.
“Ютюб” и “Фейсбук” им изпращат информа-
ция за използваното съдържание в нашата
страна. Фирмата връща обратна връзка с
кои създатели на интелектуална собстве-
ност имат договор и получават съответни-
те приходи за авторски права.
За 2020 г., когато е последният публику-

ван отчет на “Музикаутор”, получените
средства за авторски права в интернет са
369 481 лв. без ДДС. 77,95% от приходите
са от дигитални платформи, 20,19% от мо-
билни мелодии (например при изчакване
за включване в разговор) и 1,86% от ин-
тернет радио.
Изпълнителите и продуцентите обаче

не уреждат колективно
авторските си права в интернет
Всеки се грижи сам за това чрез директ-

на сделка с т.нар. дигитален дистрибутор
или чрез звукозаписната компания на ар-
тиста. Приходите в музикалния сектор от
интернет в България за 2016 г. възлизат
на 809 400 долара, става ясно от Глобал-
ния доклад за музика на Международната
федерация на фонографската индустрия.
За разлика от музикантите без хонорар

от интернет гигантите остават създателите
на видеосъдържание. При това не само в
България, а в повечето страни от Европей-
ския съюз. Единствено френското и бел-
гийското дружество са се споразумели да
получават отчисления за авторски права
при публикуване на филм в интернет плат-
формите.
“Засега много колеги, включително и в

България, не могат да се преборят за за-
плащане за използването на аудио-ви-
зуално съдържание”, коментира пред “24

В ЕС само
французите и
белгийците са
се преборили
да получават
хонорар от
гигантите за
видео

369 481 лв.
са взели
композитори
и автори на
песни за
2020 г., под
1 млн. лв. -
изпълнители-
те и проду-
центите за
2016 г. Най-гледаният български филм за миналата година е “Голата истина за група “Жигули”.

Видеосъдържание,
качено неправомерно
в “Ютюб”, се сваля
от платформата.



Шоколадови гъсеници
стигнаха до съд заради
имитация в Англия

ПАВЛИНА ТРИФОНОВА

“Колин срещу Кътбърт” е най-новата и
шумна съдебна сага за защита на инте-
лектуална собственост във Великобрита-
ния. Тя идва от имената на две шоколадо-
ви торти във форма на гъсеница. “Колин” е
произведена от една от най-старите ан-
глийски вериги M&S, основана преди 138
г. За 30 години съществуване забавната
шоколадова торта е стигнала до над 15
млн. клиенти, което я превръща в един от
най-предпочитаните продукти на компа-
нията. Нещата обаче се променят, когато
немската Aldi навлиза на британския пазар
и през 2011 г., когато е обявена за най-ев-
тин магазин, пуска своя шоколадова торта
във форма на гъсеница, наричайки я “Кът-
бърт”.
Десет години по-късно M&S завеждат

иск за защита на интелектуална собстве-
ност във Върховния съд на Англия, в който
твърди, че сладкишът на немската верига
нарушава търговската марка на техния
“Колин”. Според тях приликата между две-
те торти кара клиентите да вярват, че са
от един и същи стандарт, което не е така,
и на практика чрез тази имитация Aldi се
възползва от тяхната добра репутация. За-
това настояват немската верига да спре да
продава своя “Кътбърт” във Великобрита-
ния. Първоначално тя отказва да го напра-
ви. Даже организира много мощна кампа-
ния в социалните мрежи, след като вижда,
че в тях се води ожесточен спор по въпро-
са. Основният мотив на защитниците на
по-евтиния продукт е, че и другите големи
хранителни вериги на Острова продават
аналогични шоколадови гъсеници, но сре-
щу тях никой не завежда съдебно дело.
Така че забраната на “Кътбърт”

ще доведе единствено
до лишаване на
по-бедните деца от радост
В спора се включват и юристи, които

твърдят, че съдебното дело няма да бъде
лесно, тъй като се отнася за сравнително
нова правна концепция във Великобрита-
ния, която защитава фирмите от имитация
на марки, име, форма на продукт и дори
начин на възприемане. Тя е официално
призната през 2020 г. в съдебно дело, на-
речено “Фреди срещу Хъгз”. То се гледа в
Английския съд за фирмени интелектуални
права. Заведено е компанията Freddy SpA,
която произвежда дънки, рекламиращи се
като подобряващи формата на тялото чрез
използване на силиконови подплънки.
Фирмата Hugs обаче също започва да

прави такива под своя марка. Между двете
компании избухва спор и през 2012 г. по-
стигат споразумение. Според него Hugs се
ангажират да спрат да шият такива дънки,
но след известно време пускат на пазара
леко променена тяхна версия. Затова
Freddy SpA завежда съдебно дело срещу
конкурента си. Съдът по интелектуални
права постановява, че

подобни имитиращи практики
водят до объркване

дори когато не става въпрос за пряко ко-
пиране на марка. Те подкопават имиджа
на оригинала и накърняват интересите на
производителите му. Английските съдии се
позовават на решение на Върховния съд
на Нова Зеландия от 1994 г. по подобен
казус, отнасящ се за популярните дънки
Levi Strauss. Тогава за първи път е реше-
но, че няма значение дали объркването
сред потребителите се случва в момента
на продажбата, или по-късно, когато те ве-
че използват продукта, пак става въпрос
за нарушение. Причината е, че някой мо-
же да поиска да си купи от него, защото е
по-евтин от оригинала например, какъвто
всъщност е точно казусът и с шоколадови-
те гъсеници.
След вдигнатия шум около него обаче,

изглежда, M&S и Aldi са преценили, че ще
изгубят повече, ако спорът помежду им
продължи, и са постигнали извънсъдебно
споразумение. Съдържанието му е повери-
телно, но говорител на немската верига
съобщи, че шоколадовата им гъсеница,
която временно бе спряна от продажба,
ще се върне в магазините, но с някои про-
мени. “Кътбърт” е свободен и очаква с не-
търпение да види всичките си фенове от-
ново скоро, допълни той.
От M&S също заявиха задоволство от

развоя на съдебното дело. “Като много
други компании в Обединеното кралство
ние знаем истинската стойност и цената
на иновациите и огромното време, страст,
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Тортата “Колин” (вляво) се продава от 30 г. в Англия,
но през 2011 г. започва да се конкурира с “Кътбърт”,
създадена от немска хранителна верига.

креативност, енергия и внимание към де-
тайлите, които се отделят при създаването
на продукт и изграждането на марка в
продължение на години. Така че е разби-
раемо, че искаме да защитим нашата ин-
телектуална собственост и доставчици”,
обяви представител на английската компа-
ния.
Защитата от имитация на продукт всъщ-

ност е доста трудна от правна гледна точ-
ка, макар подобни дела да стават все по-
популярни. Често

се изисква да бъде доказано,
че оригиналът си е изградил
определена репутация,

която е била нарушена след появата на
негово копие. И трябва да става въпрос
за наистина много разпознаваемо нещо,
за да може то да получи защита.
През 2015 г. например певицата Риана

спечели съдебно дело срещу модния ги-
гант Topshop, който беше използвал не-
лицензирано нейно изображение върху
свои тениски. Тя успя да спре производ-

ството им, след като убеди съда, че
клиентите на дрехите могат да помисл-
ят, че тя ги е одобрила, което не е факт.
Магистратите постановиха, че неразре-
шеното използване на нейна снимка
представлява фалшифициране по съще-
ство.
Три години по-късно Nestle загуби про-

дължила 16 г. съдебна битка с англий-
ския си конкурент Cadbury в опит да му
забрани да произвежда шоколадови де-
серти от четири блокчета, както изглеж-
да неговият Kit Kat. Спорът стигна чак
до Съда на ЕС, но той отхвърли иска на
швейцарския гигант да регистрира спе-
цифичната форма като негова собствена
марка независимо от представените до-
казателства, че пръв е започнал да я
използва още през 1935 г. Тогава бяха
направени изследвания, които показаха,
че четирите блокчета се смятат за отли-
чителен знак на Kit Kat в 10 държави, но
в други четири не е така, защото те си
имат други популарни такива шоколад-
чета.

Делата
за прилики
между
продукти
стават все
по-чести и
по-трудни

Протест на писатели блокира
нов закон в Англия
Британското правителство спря

приемането на нов закон за автор-
ските права след протест на извест-
ни писатели, които предупредиха,
че новите разпоредби може да бъ-
дат опустошителни за техния труд.
Писането на документа се налага

заради излизането на Великобрита-
ния от ЕС. Досега тя спазваше
европейските регламенти, които га-
рантираха на творците защита на
техните авторски права във всяка
една от страните в съюза.
Британската служба за интелек-

туална собственост започна консул-
тации миналото лято по създаване
на ново законодателство по въпро-
са. Една от идеите е творците да
приемат еднократно плащане за ав-
торските си права без право на до-
пълнителни приходи всеки път, ко-
гато тяхната творба се възпроиз-
вежда.
Писателите и издателите на

Острова обаче се опасяват, че ако

се промени начинът, по който се
определя кога изтичат авторските
им права, това може да доведе до
наплив на евтини международни
книги на британския пазар. Те
смятат, че може също да изгубят и
ценната възможност да продават
произведенията си в чужбина и да
получат справедливо заплащане
за тях.
Ако не можем да защитим право-

то на авторите да бъдат уважавани
за своите произведения, мнозина
ще бъдат принудени да напуснат
индустрията и културният пейзаж
на Великобритания ще бъде сериоз-
но накърнен, казва пред “Гардиан”
английската писателка Кейт Мос.
След протеста британското прави-

телството призна, че не разполага с
необходимите данни и не може да
изчисли какъв ще бъде ефектът от
въвеждане на алтернативи на досе-
гашното законодателство и затова
засега няма да го променя. Английската писателка Кейт Мос


