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УВОД 

Творческата икономика е икономика, в основата на която стои интелектуалната 

собственост /творчеството и знанието/ и чиито елементи са творческите индустрии1. 

Творческите дейности са в основата на обособяването и развитието на творческата 

икономика. Тя е изградена от различни видове творчески индустрии. Творческите 

индустрии, които изграждат творческата икономика, функционират на базата на 

определен вид творчество, което може да бъде научно, технологично и културно. 

Творческите индустрии, сред които са музикалната, радио и телевизионната, 

филмовата, сценичните и други се развиват изключително успешно в световен план, 

особено през последните 10 години. По данни на Световната организация за 

интелектуална собственост /СОИС/ творческите индустрии днес са икономически 

сектор с огромно значение за държавите, в които те се развиват. 

Творческите и интелектуални усилия, които стоят в основата на създаването на радио 

програми и на тяхното разпространение и способстват за постигането на  

икономическите резултати, които се целят с този вид дейност, определят радио 

индустрията като една от основните творчески индустрии. От огромно значение за  

радио индустрията са създадени обекти на интелектуална собственост, без които тя не 

може да съществува и функционира. Самата радио индустрия също така създава като 

продукт обекти на интелектуална собественост.  

В основата на радио индустрията е радиото, която като медия от своето създаване в 

началото на XХ век до днес се радва на изключително голямо внимание от страна на 

аудиторията. Към настоящия момент радиото е и остава най-евтиното и достъпно 

средство за масова информация на планетата. Радиовълните достигат на практика до 

всяка точка от земното кълбо. И сигурно поради тази причина, в момента в света 

излъчват своите програми над 40 000 радиостанции2. Всички социологически 

изследвания3, проведени в България през последните 20 години, показват сходни 

резултати по отношение слушаемостта на радио: средно седмично радио се слуша от 

над 70% от населението, а средно месечно от около 90%.  Тези данни показват 

                                                            
1Борисова, В., „Творческа икономика, културни индустрии и интелектуална собственост”, УИ 

„Стопанство“, 2009. 
2Източник https://www.ebu.ch 
3Цитираните данни са от изследване на Нилсен Адмосфиър януари-април 2015г. и изследване на ГАРБ от 
юни 2016г., приложени към дисертационния труд. 
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голямото значение на радиото като медия за хората – медия информираща, образоваща 

и забавляваща и неговата роля като творческа индустрия, задоволяваща определени 

културни потребности. Освен това радиото е и бизнес, генериращ високи приходи4/ 

между 50 и 70 млн. лева годишно в България за последните пет години/, едновременно 

с това създаващ не малко работни места, а така също и важен елемент от медия микса, 

нужен за провеждането на ефективни рекламни кампании на фирмите от 

производствената сфера и сферата на услугите. 

В обобщение, изследователската теза е  актуална и значима, тъй като изследва 

въпроси свързани с: 

• процеса на създаване на радио продукта, неговата същност и съдържание; 

• лицензионните модели на радиоразпръскването и регулирането на радио 

дейността; 

• анализа на пазара на радио индустрията; 

• маркетирането на продукта на радио организациите; 

• бизнеса с интелектуална собственост в радио индустрията; 

• бизнес моделите, използвани от радио организациите при създаване и 

разпространение на радио програма. 

 

Обект на изследване е радио индустрията като творческа индустрия, участваща във 

формирането на икономически резултати за националното стопанство. 

 

Предмет на изследване е бизнесът с интелектуална собственост в радио индустрията. 

 

Цел на изследването е да се разкрият моделите на бизнес с интелектуална собственост 

в радио индустрията.  

За изпълнението на целта се поставят следните изследователски задачи: 

• да се изследва процеса на създаване на радио продукта, неговата същност и 

съдържание; 

• да се изследват лицензионните модели на радиоразпръскването и регулирането 

на радио дейността; 

                                                            
4По данни за размера на рекламния пазар в България, предоставени от РА «Пиеро 97»за периода 2011-
2015г.- източник https://www.pierro97.com 
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• да се анализара пазара на радио индустрията; 

• да се изследва маркетирането на продукта на радио организациите; 

• да се изследва бизнеса с интелектуална собственост в радио индустрията; 

• да се идентифицират бизнес моделите, използвани от радио организациите при 

създаване и разпространение на радио програма. 

 

Изследователска теза 

Изледователската теза в изследването е, че съществена част от функционирането на 

радио индустрията като творческа индустрия се основава на интелектуалната 

собственост, като  в своята дейност тя и създава такава. Интелектуалната собственост е 

в основата на бизнес отношенията между участниците в индустрията при създаването,  

„производството” и пазарното разпространение на продукта на радио индустрията. 

Управлението на  интелектуалната собственост е  същностна характеристика на бизнес 

моделите в радио индустрията. Поради тази причина познаването на интелектуалната 

собственост и икономически целесъобразното й управление са предпоставка за 

генериране на икономически и други блага за участниците в индустрията, а и за самата 

индустрия спрямо националното стопанство. 

Ограничения в изследването: 

• радио индустрията се изследва като творческа индустрия; 

• не се изследват печатните медии в техния традиционен или електронен вид; 

• телевизията, въпреки че е споменавана нееднократно в настоящия труд като 

електронна медия, също не е предмет на изследването; 

• изследването е ограничено до участниците в радио индустрията, продукта на 

радио индустрията и бизнес моделите на интелектуална собственост за създаване и 

разпространение на продукта; 

• изследването приоритетно разглежда практиката в радио индустрията, възприета 

на територията на Р България;  

• изследването се ограничава само до обектите на художествено-литературната 

собственост и приложимите бизнес модели при създаване и разпространение на радио 

програмите. 

 

Методологията на изследването е интердисциплинарна, съдържа системен и 

комплексен подход, като в основата им е теорията за интелектуалната собственост и 
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теорията за програмиране и управление на електронните медии. Сложността на 

изследвания обект – радио индустрията, както и разнородния характер на дейностите, 

свързани със създаването и разпространението на продукта на радио индустрията, 

налагат в дисертационния труд да бъдат използвани различни научноизследователски 

методи, като: методи на анализ и синтез, сравнителен методи, исторически метод, 

анализ на експерти и бизнес практики, срещи с консултанти по разглежданите въпроси, 

методи за проучване на обекти на интелектуална собственост, като договори за 

авторски и сродни права за създаване и разпространение на радио програми, тарифи за 

реклама, представения на различни брендове, социологически проучвания. Наред с 

общите методи на познание са използвани и специални такива, като: икономически, 

правни и маркетингови методи на анализ, анализ на работният цикъл- веригата на 

добавената стойност (Value Chain) - при създаване на радиопрограма, анализа на 

позиционирането на радиото на пазара според отчитане на 5-те пазарни сили на 

Портър. 

Използвани са информационни източници – чуждестранни и български, имащи 

отношение към разработваната тема.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА ПЪРВА 

РАДИО ИНДУСТРИЯТА КАТО ТВОРЧЕСКА ИНДУСТРИЯ 

 

I.Структура на радио индустрията като творческа индустрия 

 

1. Участници в радио индустрията 
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Радио индустрията е творческа индустрия, която се е развивала успешно през годините 

от момента на изобретяване на радиото до превръщането му в основна електронна 

медия в съвременния свят. 

В създаването на радиото вземат участие множество видни инженери и учени - Майкъл 

Фарадей, Андре-Мари Ампер, Алесандро Волта, Георг Ом, Вернер фон Сименс, 

Джеймс Кларк Максуел, Александър Греъм Бел - поради което се водят спорове кой 

точно има най-голям принос в изобретяването му. Видно е, че то е резултат на усилията 

на различни по умения учени. На практика първата демонстрация на радиопредаване е 

направена от Никола Тесла през 1893 г.  

На 7 май 1895 г. Александър С. Попов конструира първия радиоприемник. По същото 

време пренос на радиосигнал постига и италианецът Маркони. На тази дата и до днес 

се отбелязва международния ден на радиото, поради което можем да примем, че това е 

датата, на която радиото става факт. 

Уникалността на радиото се изразява в следните аспекти: 

• Удобство при приемане на радиопредаването - то може да се приема навсякъде, 

може да се слуша и да се прави и нещо друго; 

• „Живият звук” - възможността да се излъчва на живо, от мястото на събитията; 

• Човешкият елемент в комуникацията - гласът; 

• И не на последно място - евтиния, дори в повечето случаи безплатен достъп до 

радиопрограмите. 

Началото на радиоразпръскването в България е поставено през ноември 1929 г., когато 

група инженери, начело с техника Георги Вълков построяват 60-ватов радиопредавател 

в Инженерната работилница в София. През последната седмица на месец ноември 1929 

г. в ефир за първи път прозвучават думите „Ало, ало, тук е Радио София!”. 

На 25.01.1935 г. Цар Борис III подписва Указ, с който радиоразпръскването в България 

става държавна собственост. На тази дата се празнува създаването на Българското 

национално радио. 

На 18 юни 1935 г. за първи главен ръководител на „Радио София” е назначен Панайот 

Тодоров Христов, известен с псевдонима Сирак Скитник - поет, художник и театрален 

критик.  

След промените през 1989г. в България работят само държавните радио и телевизия. Не 

същества  нормативна база, която да регламентира възможността за изграждане на 

частни електронни медии. Първото излъчване на програма в ефира на България след 
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годините на социализма, извън тези на националните радио и телевизия, е на радио 

„Гласът на Америка“, което започва излъчване в района на София през 1990г. В този 

случай естествено не говорим за частно радио /радиото се финансира от бюджета на 

САЩ/, но въпреки това началото на излъчването му е събитие за столичани. 

Стартирането на частните радиостанции става възможно въз основа на Наредба №1 на 

Комитет за пощи и далекосъобщения /КПД/, прилагана от Временен съвет по 

радиочестоти и телевизионни канали  към Народното събрание на Република България. 

Първите частни радиостанции в България стартират в края на 1992г. - почти по едно и 

също време в ефира на София започват излъчване Радио ФМ+ - 15.10.1992г., Експрес -

1.11.1992г., Тангра - 8.12.1992г., Канал Ком - Пловдив. 

Приема се първият Закон за радиото и телевизията /ЗРТ/ - през 1996г./отменен няколко 

месеца по-късно поради сериозни възражения срещу част от текстовете му/ и през 

1998г./ работещ и до днес, въпреки многобройните си изменения и допълнения/; 

създава се Национален съвет за радио и телевизия / НСРТ/, като основен лицензиращ 

орган. Обявяват се първите конкурси за лицензиране на радио оператори в големите 

български градове през 2000г. 

След 2001г. на практика приключва процесът на лицензиране на оператори за 

излъчване на радио програми в областните градове. Създават се радио веригите, „Дарик 

радио” получава национален лиценз, на пазара излизат нови „играчи” –„БГ радио”, 

радио „Сити” , „Инфо” радио, Радио 1  и др. 

След 2005г. пък започва окрупняване на пазара на радио операторите. В страната 

навлизат чужди медийни и немедийни компании с желание за придобиване на 

български радиостанции. Няколко години по-късно повечето български радиостанции 

са собственост на 4 чуждестранни компании. Някои от тези чужди собственици 

притежават и телевизии в България, както и други медийни предприятия5. 

Състояние на електронните медии в Европа / и в частност и в България/ в последните 

години, според изтъкнатия медиен специалист Кристиян Нисен /”Обществените медии 

в епохата на информационното общество” - Доклад за Групата от специалисти по 

обществено радио и тв разпръскване в информационното общество към Съвета на 

Европа, Медийна секция/, се характеризира със следните специфики, обобщени 

накратко: 
                                                            
5Източници за историческите данни: 
Методиев, Божидар, „70 години Българско Национална Радио”, www.bnr.bg  , 2005 г.; 

Димитров, Веселин,„История на радиото в България - краят на XIX век - 1944 г.”, Витраж - София, 1994 
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„Уникална черта на съвременния европейски медиен пазар е двусъставната му 

структура. Частният медиен сектор е доста по-голям от обществения като оборот и 

брой на каналите, но общественият сектор все още е доста значим като обем на 

аудиторията. Преди около петнадесет години много наблюдатели предричаха 

продължаващо нарастване на частните радио и телевизия и упадък на обществените, но 

сега в повечето европейски страни, макар и с някои съществени изключения, се 

наблюдава възраждане на обществените електронни медии. Благодарение на 

благотворната конкуренция от страна на частния сектор, обществените оператори 

определиха какъв тип програми да предлагат, концентрираха се върху предимствата си, 

модернизираха програмните си схеми и продукции и направиха дейността си по-

ефективна. 

За обществените радио и телевизия, някогашни монополисти, медийният пазар е 

сравнително ново явление. Медийният пазар се разви след либерализацията на 

европейските медии през 70-те и 80-те години, а в Източна Европа – в самия край на 

XX век. Основна негова особеност е интернационализацията му към настоящия 

момент.”  

От изключително важно значение е да посочим кои са субектите, които стоят в 

основата на радио индустрията и със своите действия и дейности играят важна роля в 

създаването и разпространението на радио програмите. Тези субекти са: 

1.1.Самостоятелни творци, участващи в създаването на продукта на радио индустрията 

Продуктът на радио индустрията е радио програмата. Глава Втора на настоящия труд е 

посветена на радио програмата. В момента за нас е важно да посочим кои са тези лица – 

самостоятелни творци – които участват в нейното създаване. 

На първо място това са авторите. И тъй като радиото работи със звук, и тъй като  

основна част в радио програмите заема музиката, става ясно, че авторите на музика са 

основните автори, чиито произведения се използват при създаването на радио 

програмите. Музиката, която се използва от радио организациите е от всички 

съществуващи стилове, с текст и без текст. Когато се използва музика със текст, то 

безспорно авторите на текста също са част от творците, които разглеждаме. 

Авторите на аранжиментите на използваните музикални произведения от радио 

организациите също са творци, участващи в създаването на продукта на радио 

индустрията. С оглед спецификата на различните радио програми, при създаването им 

се използват и други литературни произведения – стихотворения, разкази, новели, 

театрални постановки, романи и др. , както и компютърни програми и техните автори 
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също се включват в списъка на творците, които участват в създаването на радио 

програмата.  

Журналистите са следващата категория лица, които участват дейно в правенето на 

радио. Техните журналистически материали, във всичките им известни форми, са в 

основата на радио програмите. Журналистите работят като водещи на предавания, 

водещи на новините /новинари/, редактори, репортери и др. 

Създаването на музикалните плей листи6 е работа на музикалните редактори, без 

който не може нито една радиостанция, която излъчва музика. 

Тон-режисьорите се грижат за качеството на звука на радиото, във всичките му 

компоненти – гласът на водещия и гласовете на слушателите, музиката, записаните 

материали и т.н. Тон - режисьори са и хората, които записват и монтират всички 

елементи от радио програмата, които се излъчват след това – сигналите на радиото, 

наречени „джингли”; промоции и автопромоции; рекламни клипове; спонсорски 

анонси; анкети; интервюта и др. 

В създаването на посочените елементи от радио програмата участват професионални 

актьори, които „предоставят” гласа си за запис при създаването на рекламите, 

промоциите, анонсите и сигналите. По този начин те също стават самостоятелни 

участници в правенето на радио. Също така актьори участват в създаването на радио 

театър, чрез който театрални пиеси на световни и български автори стават достояние на 

радио аудиторията. Към тази група може да добавим и другите артисти-изпълнители, 

като инструменталисти и певци, участващи със своите изпълнения на живо или на 

запис в програмите на радиостанциите. 

Има още една категория лица, наричани „копирайтери”, които имат важно значение 

при създаването на радио програмите. Това са лицата, които са автори на текстовете на 

рекламите, промоциите, анонсите и сигналите. 

1.2.Малък и среден бизнес 

Радио бизнесът по дефиниция е малък и среден бизнес с оглед заети в него лица, 

приходите, които той генерира  и активите, които притежава. Дори за определени 

компании, които се занимават с радио бизнес може да се каже, че са микро 

предприятия.  

Дефиниция за малки и средни предприятия можем да открием в няколко закона. 

Основният е Закона за малките и средни предприятия7, където са посочени 

                                                            
6Подредба на песните, които се излъчват в дадено предаване или в цялата програма на радиото. 
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дефинициите на понятията микро, малко и средно предприятие. Ето и признаците за 

разграничаването им: 

- микропредприятия са тези, които имат: 

средносписъчен брой на персонала, по-малък от 10 души; 

годишен оборот, който не превишава 3 900 000 лв., и/или стойност на активите, която 

не превишава 3 900 000 лв. 

- малки предприятия са тези, които имат: 

средносписъчен брой на персонала, по-малък от 50 души; 

годишен оборот, който не превишава 19 500 000 лв., и/или стойност на активите, която 

не превишава 19 500 000 лв. 

- средни предприятия са тези, които имат: 

средносписъчен брой на персонала, по-малък от 250 души; 

годишен оборот, който не превишава 97 500 000 лв., и/или стойност на активите, която 

не превишава 84 000 000 лв. 

 

1.2.1.Радио организации 

Основните субекти на радио индустрията безспорно за радио организациите, които 

създават и излъчват радио програми. 

Радио организациите, съгласно Закона за радио и телевизия /ЗРТ/, могат да бъдат 

юридически лица /ЮЛ/ и еднолични търговци /ЕТ/, които отговарят на определени, 

посочени в закона условия. Трябва да уточним, че има пълно покритие на използваните 

понятия в настоящия труд, а именно: „радио организация”, „радио оператор”, 

„радиостанция”. Те са използвани като синоними и означават организационна единица, 

която осъществява дейност по създаването и излъчването на радио програма, 

независимо от режима /лицензионен, регистрационен или без ограничения/; независимо 

от средата на излъчване /разпространение/ - в ефир, по кабел, чрез сателит или в 

дигитална среда; независимо от вида програма – с общ/политематичен/ профил или със 

специализиран профил; независимо от вида оператор – обществен или търговски. 

Радио операторите могат да бъдат национални, регионални и местни. 

Национален радио оператор е такава радио организация, която излъчва своята програма 

на територията на страната и покрива не по-малко от 90% от тази територия. 

                                                                                                                                                                                          
7Обн., ДВ, бр. 84 от 24.09.1999 г. 
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Регионален оператор е този, който покрива със сигнала си определен регион, а местен 

оператор е този, който излъчва в определено населено място. 

Законът за радио и телевизия посочва, че съществуват и т.нар. радио вериги. Това са 

радиостанции, които притежават лицензии /разрешителни/ за регионално или местно 

покритие на различни региони или населени места и които излъчват една и съща 

програма под едно и също наименование в тези региони и населени места. 

Тук е мястото да обясним още едно понятие, което се използва често, когато говорим за 

радио организации. И това е понятието „далекосъобщителен оператор”, понятие, 

срещано основно в ЗРТ и Закона за електронните съобщения /ЗЕС/8. Съгласно чл.1 ал.2 

и 3 от ЗЕС „Далекосъобщения са пренасяне, излъчване, предаване или приемане на 

знаци, сигнали, писмен текст, изображения, звук или съобщения от всякакъв вид чрез 

проводник, радиовълни, оптична или друга електромагнитна среда, а 

далекосъобщителна дейност е осъществяване на далекосъобщения чрез 

далекосъобщителни мрежи и/или чрез предоставяне на далекосъобщителни услуги.” В 

този смисъл далекосъобщителен оператор е това лице, което осъществява 

далекосъобщителна дейност. Т.е. всяка една радио организация, която излъчва своята 

програма чрез далекосъобщителна мрежа е далекосъобщителен оператор. А 

"далекосъобщителна мрежа" е съвкупност от преносни съоръжения и когато е 

необходимо комутационни съоръжения и други ресурси, които дават възможност за 

осъществяване на далекосъобщения. 

 

1.2.2.Рекламни агенции и медия шопове 

Рекламните агенции и медиа-шоповете, които функционират като „продавачи” на 

продуктите и услугите на радиото са друг основен участник в радио бизнеса. Те се 

ангажират за продължителен период от време - 8-12 месеца в годината - с купуване на 

продуктите/услугите на радиото в интерес на рекламодателите, които обслужват - 

основно  големите компании в България.  

Рекламните агенции по правило имат за свои клиенти тези компании – производители 

на стоки и услуги – които имат нужда от комуникационни канали, където да 

рекламират произведените от тях стоки и услуги. Повечето рекламни агенции 

предлагат на клиентите си пълно обслужване – както по отношение създаването на 

съдържанието на рекламните кампании, така и по отношение на медиа планирането, 

                                                            
8 Обн. ДВ. бр.41 от 22 Май 2007г. 
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закупуването на рекламно време в различните медии и на финала отчитане 

ефективността на излъчените рекламни кампании. 

Медиа-шоповете имат за свои клиенти основно рекламните агенции, а не 

производителите на стоки и услуги. Тъй като медиа-шоповете “пазаруват” на едро 

рекламно време в телевизии и радиа, те предлагат по-добри финансови условия на 

рекламните агенции за техните клиенти и по този начин имат своето място в правенето 

на медиен бизнес. 

 

1.2.3.Продукционни студия 

Радио организациите по правило имат свои продукционни студия, където се създават 

тези продукционни елементи / джингли, фонове, заставки, клипове, промоции и др./, 

които се използват при създаването на радио програмите. В тези студия се монтират 

журналистическите материали и се записват цели предавания, които не се излъчват на 

живо в ефир, а на запис. 

Но съществуват и не малко продукционни студия, които работят като отделни 

организационни единици, извън радиостанциите и които обслужват основно 

рекламните агенции или производители на стоки и услуги, които имат непрекъсната 

нужда от производство на рекламни клипове /например големи хранителни вериги, 

които всяка седмица рекламират различни намаления на стоки/. Такива студия също 

така произвеждат по поръчка от радиостанциите и програмни елементи, основно пълни 

пакети „джингли”. 

Посочените студия са микропредприятия, в които работят постоянно малко на брой 

хора, но които при нужда наемат на граждански договор артисти, музиканти, певци и 

др., които са им необходими за изпълнение на полученото задание. 

 

1.2.4.Собственици на телекомуникационни съоръжения 

Програмите на радиостанциите се разпространяват в ефир посредством предавателни 

съоръжения – устройства чрез които звукът, излизащ от ефирното студио на 

конкретното радио се преобразува в звукови вълни и по този начин достига до 

приемника на слушателя. 

Предавателните съоръжения включват предавател и антенна система и са разположени 

на места, които позволяват едновременно добро покритие на населеното място, край 

което са изградени и спазване на хигиенните норми за облъчване на населението. По-

голямата част от тези точки на излъчване /телекомуникационни кули/ са собственост на 
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Национална управление радио и телевизионни станции /НУРТС/, поделение на 

Виваком. Радиостанциите излъчват своите програми въз основа на договор с НУРТС по 

цени, съобразени с мощността на предавателя и качеството на сигнала. 

Освен НУРТС съществуват и малко на брой частни комуникационни кули, които по 

правило са микропредприятия и които също са част от радио индустрията. Те 

предоставят същата услуга, но на места, където НУРТС няма такива съоръжения и на 

конкурентни цени. 

 

1.3.Корпоративен бизнес 

Освен компаниите, чиято дейност е основно създаване и излъчване на радио програма и 

които като правило са малки и средни предприятия,  в радио индустрията са заети и 

представители на големия, корпоративен бизнес. В Европа, и особено в САЩ 

съществуват големи медийни корпорации, които развиват бизнес, използвайки 

различни медийни платформи – телевизия, печатни издания, интернет сайтове, радио, 

външна реклама. По този начин съдържанието, което произвеждат редакционните и 

новинарските им екипи може да бъде разпространявано чрез различните медии и да се 

постигне по-голямо покритие на аудиторията за едни и същи разходи. Естествено по-

голямата аудитория води до по-голям интерес от страна на рекламодателите към 

реклама в медиите на дадената медийна корпорация.  

В България през последните години, след 2014г., също започна изграждане и 

функциониране на големи медийни корпорации. И БТВ медия груп, и групата на Нова 

телевизия, и групата около България он еър, освен основната си дейност по създаване и 

разпространение на телевизионни програми, започнаха да развиват и други медийни 

платформи – радио, печатни издания и сайтове /информационни и специализирани/. По 

този начин предлагат на своите клиенти големи възможности за реклама в различните 

си медии  чрез различната аудитория и разнообразните цени. Предлагат се и 

възможности за комбинации между отделните медии. Много често съдържанието, 

което се създава от основната медия /а по правило това е телевизията/ се 

разпространява и от другите медии в групата. Например новините на БТВ се излъчват и 

по БТВ радио и в сайтовете на корпорацията. Освен че по този начин се намаляват 

разходите за създаване на съдържание, се постигат еднакво високи стандарти на 

журналистика във всичките медии от групата и се налага еднаква корпоративна 

култура. 
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1.4.Организации за колективно управление на права /ОКУП/ 

1.4.1.Според Закона за авторското и сродните права /ЗАПСП/, авторите (и други 

носители на права) могат по свое желание да образуват организации за колективно 

управление на авторски и сродни права, на които да отстъпят правото да договарят 

използването на произведенията им по един или повече начини и да събират 

възнаграждения. 

Системата за колективно управление на права има за цел да обслужва интересите на 

носителите на права. Но тя също така предлага преимущества и на лицата, които 

използват произведенията, тъй като те могат да имат достъп до произведенията по един 

много улеснен начин. Колективното управление намалява разходите, свързани с 

воденето на преговори, с наблюдаване на използването и със събиране на 

възнаграждението. 

Организациите за колективно управление на права са посредници между автора на 

дадено произведение и аудиторията, която го използва. 

Организациите за колективно управление на права могат да бъдат само и единствено 

сдружения на автори или други носители, които имат такива авторски и сродни права. 

Организациите за колективно управление не реализират печалби – всички средства, 

получени от ползвателите, следва да бъдат разделени и изплатени на носителите на 

права. Разпределянето се извършва след като организацията удържи необходимото за 

своята дейност. Учредяването и функционирането на такава организация е заложено в 

Закона за юридическите лица с нестопанска цел. 

Първите авторски сдружения, които са били нещо повече от обикновени 

професионални асоциации на авторите, са създадени във Франция. Те се свързват с 

името на Бомарше. Той е основал през 1777 г. „Служба за драматургично 

законодателство", която по-късно се е трансформирала в Сдружение на авторите на 

сценични произведения и композитори - първото сдружение, занимаващо се с 

колективно управление на права. 

В края на 19-ти век  и през първото десетилетие на 20-ти век се създават организации 

на авторите в почти всички европейски страни, както и в някои страни извън Европа. 

Появява се необходимост дейността им да бъде координирана от международен орган. 

Така през 1926 г. представителите на 18 сдружения създават Международната 

конфедерация на дружествата на автори и композитори (СISАС). Сдруженията на 

авторите могат да бъдат създадени с различни цели. Но най-основната сред тези цели е 
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колективното управление на правата. Това е отразено също и в Устава на СISАС. 

Текста дава дефиниция на организация за колективно управление на права. Тя трябва: 

• да има за задача ефективно да осъществява защита на неимуществените права на 

авторите и на закрилата на техните имуществени интереси; 

• да има на разположение ефективни средства за събирането и разпределянето на 

плащанията и да поема пълната отговорност за действията, които се свързват с 

управлението на правата; 

• да не управлява едновременно правата на изпълнители, производители на 

звукозаписи, радиоорганизации или други носители на права. 

Организациите за колективно управление са по правило сдружения на авторите. 

Статутът на тези сдружения се различава в различните страни с оглед например на 

формата на упражняване на надзор от държавата; с оглед на това дали те управляват 

изключително изпълнителски права, или управляват и така наречените „механични 

права". Също така има различия в зависимост от това дали съществува една, 

единствена организация за колективно управление, занимаваща се с изпълнителски 

права (което е най-често срещаният случай), или пък съществуват повече организации в 

тази област (например в САЩ има по няколко такива организации).  

 

1.4.2. За да разберем по-добре различните възможности за закрила на права чрез 

организации за колективно управление, следва да изясним следните понятия: „малки 

права”, „големи права” и „механични права”.  

Малки права, това са: 

• право на публично изпълнение; 

• право на излъчване, предаване по кабел и препредаване на произведение; 

• право на достъп до произведението в цифрова среда от неограничен кръг хора, 

т.е. в интернет среда. 

Големи права са: 

• право на публично представяне на музикално-драматично произведение 

Механични права са: 

• право на възпроизвеждане на произведението върху материален носител и 

тиражирането му. 

 

1.4.3.Колективно управление на “малки права” при музикалните произведения.  
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Музикалните произведения, по отношение на които съществуват „малки права”, са 

тези, които по правило могат да бъдат колективно управлявани, докато музикалните 

произведения, върху които съществуват „големи права" са тези, чието ползване се 

разрешава само индивидуално.  

Като правило композиторите и авторите на текстове прехвърлят своите „малки права” 

на организация за колективно управление или за определен период от време, или без 

ограничения на времето. Прехвърлянето се извършва при условията, установени в 

уставите на организацията, които авторите или мълчаливо, или изрично възприемат, 

когато се присъединяват към организацията. Най-общо казано, организацията има 

изключителната възможност да разрешава изпълнението на произведенията, които са 

включени в нейния репертоар. Авторите не могат да упражняват правата, които са 

прехвърлили. 

Разрешението да се управляват чуждестранни изпълнителски права се получава 

посредством двустранни договори с организациите на други страни. Така всяка 

национална организация може да лицензира използването на практически целия 

световен музикален репертоар.  

Двустранните съглашения се основават на договора-образец на СISАС. По-специално, 

всяко сдружение ще прилага за произведенията на друго сдружение същите тарифи, 

методи и начини на събиране и разпределяне на възнагражденията като тези, които то 

прилага по отношение на произведенията в своя собствен репертоар. 

Основното правно средство за лицензиране на „малки права” е бланкетната лицензия, 

която по правило оторизира ползвателите да използват всяко музикално произведение 

от световния репертоар за целите на лицензията и в рамките на периода, посочен от 

нея. Договорът - образец на СISАС съдържа ясна и точна уредба относно отчисленията 

за цели, които се различават от целите на разпределяне на възнагражденията между 

членовете. Правилата за разпределение на събираните от организацията 

възнаграждения включват точкова система, която отразява относителното значение на 

произведенията и на изпълненията. 

 

При дейността относно колективното управление на права се осъществява контрол. 

Първият начин за осъществяване на такъв контрол е одобряване от страна на държавата 

на предлаганите на авторите договорни клаузи; 

Вторият - създаването на специални юрисдикции, които имат за цел да разглеждат 

спорове между организациите за колективно управление и ползвателите. Този контрол 
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може да се смята за гаранция срещу възможната злоупотреба с фактически 

монополното положение на организациите за колективно управление. 

 

1.4.4.Колективно управление на “механични права”. 

Изразът „механични права" изразява правото на автора да разрешава 

възпроизвеждането на неговото произведение във формата на записи, произведени 

„механично" в най-широк смисъл на думата. Механичното право е правото на 

композиторите на музикални произведения и на авторите на текстове да разрешават 

звукозаписа на такива произведения. 

Правният статут и структурата на организациите за колективно управление на 

„механични права”, както и начинът, по който те получават правото да лицензират 

националния и международния репертоар, са сходни с това на организациите за 

колективно управление на „малки права". Международното бюро на организациите, 

управляващи правата за механическо записване и репродуциране (ВIЕМ), е 

международна неправителствена организация, обединяваща организации за механични 

права. 

Един от основните партньори на ВIЕМ е Международната федерация на 

звукозаписващата индустрия (IFPI), която е създадена през 1933 г. Между ВIЕМ и IFРI 

има договор, регламентиращ отношенията им.  

И тук е налице бланков договор –образец на ВІЕМ, който покрива следното: даването 

на разрешения да се използва репертоарът на ВІЕМ; определянето на възнагражденията 

и метода на тяхното изчисляване; мястото и времето на заплащане на 

възнагражденията; условия за износ; някои изключения от задълженията да се платят 

възнаграждения; упражняване на надзор по отношение на възпроизведените 

екземпляри. 

 

1.4.5.Колективно управление на права върху драматични произведения.  

Колективното управление на права върху драматични произведения е най-типичният 

пример за един вид частично колективно управление, а именно - представителството. 

Тази форма на колективно управление е била първоначално развита от френското 

сдружение SАСD, което е първото авторско сдружение, занимаващо се с колективно 

управление на авторско право на своите членове. Системата съдържа три основни 

елемента: 

• общ (рамков) договор; 
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• специфични, отделни договори; 

• действително събиране и разпределение на възнагражденията на базата на 

специфичните договори. 

Общите договори се сключват между сдружението и организациите, които 

представляват театрите. Такива договори включват определени минимални условия, 

по-специално - основната сума за възнаграждения. По отделните договори не могат да 

бъдат уговаряни условия, които са по-малко изгодни на авторите. 

Отделните договори се сключват във всеки театър за всяко произведение, като се 

спазват минималните условия на приложимия общ договор с възможно най-добри 

условия. За разлика от организациите за музикални изпълнителски права, на които се 

прехвърлят авторските права, SАСD трябва да поиска съгласието на автора за всеки 

отделен договор. Сдружението действа само като представител. 

Колективното управление на права върху драматични произведения не е форма на 

пълно колективно управление, а е една форма на управление от типа на 

представителството. В нашата страна с него се занимава „Театъраутор". 

 

Съгласно Регистъра на организациите за колективно управление на права по чл. 40 от 

ЗАПСП в Република България функционират следните организации: 

• Музикаутор 

• Профон 

• Театераутор 

• Филмаутор 

• Копи БГ 

• Репро БГ 

• Артистаутор 

• ЕАЗИПА 

• Архдивайз 

• Сапзапа 

Организациите нямат право да отказват приемането на член, които притежава авторски 

права, каквито самата организация управлява. Правилата, по които се определя 

разпределянето на събираните възнаграждения от организациите между имащите 

право, се предлагат от орган на управление на организацията и се утвърждават на 

събрания, съставлявани от членовете ѝ. 
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С членството си в такива организации, авторите ги уведомяват за произведенията, 

които са създали или притежават. Основните дейности на ОКУП са следните: 

• Документиране на произведенията на членовете си 

• Разрешаване използване и събиране на роялти вноски от името на членовете 

• Събиране на информация за използване на произведенията и предоставянето ѝ 

на притежателите на права 

• Наблюдаване и проверяване 

• Разпределяне на роялти плащания между членовете 

Всяка от тези организации може да получава и разпределя и между носители на права, 

които не са нейни членове, получени за тях суми в рамките на категориите права, 

начините на използване и видовете произведения, които управлява. 

Ако дадено лице не иска някоя от организациите за колективно управление на права да 

получава и разпределя суми за неговите произведения, то това лице трябва да заяви 

писмено това свое желание. Този отказ може да се отнася за всички произведения на 

съответния правоносител или само за някои от тях, както и за някои или всички 

действия по използване. 9 

Организациите за колективно управление на права сключват три вида договори, според 

страните по тях: 

• Договор между ОКУП и носителите на права – с този договор правоносителите 

по свое желание отстъпват правото да договарят използването на 

произведенията им по един или повече начини, а също и правото да събират 

възнаграждения, произтичащи от тези договори;  

• Договор между ОКУП и ползвателите – с този договор на ползвателя се дава 

легално право да извършва някое или някои от действията по използване на 

репертоар от произведения, срещу определено възнаграждение; 

• Договор между ОКУП и сродни на тях организации от други държави за 

взаимно представителство. 

Държавният орган, който осъществява контрол върху този вид дейност е 

Министерството на културата. Организациите за колективно управление на права са 

длъжни да изпращат копие от финансовия си отчет и доклад за дейността си до 

министъра на културата в срок до 31 юли на следващата година10. Друга форма на 

                                                            
9чл. 40ал. 4 на ЗАПСП Обн., ДВ, бр. 56 от 29.06.1993 г.  

10чл 40д, ал. 1 на ЗАПСП Обн., ДВ, бр. 56 от 29.06.1993 г. 
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контрол, която министерството оказва, касае размера на възнагражденията, събирани от 

организациите за колективно управление на права. Тези размери както и тяхното 

изменение и допълнение се предлагат от самите организации, но се утвърждават със 

заповед на министъра на културата11. Министерство на културата поддържа също така 

и регистър на организациите за колективно управление на права. В този регистър се 

вписват обстоятелства като наименование и седалище на организацията, БУЛСТАТ, 

категориите права, за които се отнася управлението, начините на използване и видове 

произведения и др. Според закона, организациите за колективно управление на права 

трябва да публикува и поддържа на страницата си в интернет12: 

• Списък на членовете си; 

• Списък на сродни чуждестранни организации,  с които има сключени договори 

за взаимно представителство; 

• Списък на авторите, които са изразили изрично несъгласие организацията да ги 

представлява или да получават възнаграждения от нея, както и видовете 

произведения и използване, за които това се отнася; 

• Списък на автори, за които има разпределени и непотърсени възнаграждения. 

Ако се констатират нарушения, министърът със заповед дава задължителни указания за 

отстраняването им, а неизпълнението на тези указания, може да доведе до  заличаване 

на регистрацията на дружеството.  

 

1.5.Ползватели на радио продукта 

Съгласно ЗАПСП "ползватели на произведения" са физическите и юридическите лица, 

като издателства, театри, организатори на концерти, радио- и телевизионни 

организации, предприятия, които осъществяват обществени електронни 

съобщителни услуги чрез електронна съобщителна мрежа за разпространение на 

български или чуждестранни радио- или телевизионни програми, заведения за 

обществено хранене и забава, продуценти на звукозаписи, филмови продуценти, 

доставчици на съдържание в Интернет и други, които довеждат произведението до 

знанието на читателите, зрителите и слушателите пряко или чрез други лица - 

разпространители13. 

                                                            
11чл. 40е на ЗАПСП Обн., ДВ, бр. 56 от 29.06.1993 г. 
12чл. 40г, ал.4 на ЗАПСП Обн., ДВ, бр. 56 от 29.06.1993 г.  
13§ 2 т.6 ЗАПСПДВ, бр. 28 от 2000 г. 
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Тъй като радио продуктът е програмата на радио организациите, нейното използване по 

всички предвидени в закона начини следва да се осъществява след разрешение на 

носителят на правата върху тази програма и обичайно срещу договорено заплащане. 

Отношенията радио организация-ползвател се уреждат чрез договори, които ще 

разгледаме подробно в настоящия труд. Тук искаме да посочим кои са различните 

ползватели на радио програми и да обосновем тяхното участие в радио индустрията. 

 

1.5.1.Кабелни мрежи 

Компаниите, притежаващи изградени кабелни мрежи в населените места, доставят на 

потребителите радио и телевизионни програми. Радио програмите, които се предлагат 

на аудиторията са различни като брой за отделните кабелни мрежи. Освен това техният 

брой се определя и от стойността на пакетите, които се предлагат на потребителите. 

Колкото по-голяма е мрежата и колкото по-скъп е пакетът, избран от потребителя, 

толкова по-голям е броят на радио каналите, като те могат да бъдат както български, 

така и чужди. Характерна особеност на този вид слушане на радио е, че се осъществява 

чрез телевизионния приемник.  

 

1.5.2.Сателитни платформи 

Това е друг начин за доставяне на потребителите на радио и телевизионни програми, 

чрез използването на сателит в околоземна орбита и съответно сателитен приемник и 

сателитна чиния при потребителя. Тук отново броят на радио програмите, тяхното 

качество на звука и наличието на допълнителна информация зависи от вида на 

избрания от клиента пакет. Отново начинът на слушане на тези радио програми е чрез 

телевизионния приемник, в който се включва сателитния такъв. 

 

1.5.3.Интернет доставчици 

Много интернет доставчици предлагат на клиентите освен интернет свързаност и 

интернет телевизия. Чрез специални устройства, предоставени на клиента и свързани с 

неговия телевизор, се доставят радио и телевизионни програми, като особеностите, 

посочени по отношение разпространението по кабел и сателит, се отнасят и за интернет 

разпространението. 

 

1.6.Регулаторни органи и публични институции 



  25

Регулацията на радио дейността започва да се прилага още в началото на 20-те години 

на ХХ век в САЩ, малко след изобретяването на радиото и превръщането му в медия.  

Радиочестотният спектър е  ограничен като количество и параметри и е собственост на 

държавата, като  използването му е подчинено на съответното национално 

законодателство,  създадено въз основа на подписани и ратифицирани международни 

споразумения /например Международната конференция в Люцерн, Швейцария 1934г./.  

Държавата, чрез своите специализирани органи, го контролира стриктно за военни, 

полицейски и граждански нужди. Причината за това е в „Доктрината за ограничен 

честотен ресурс”. Приетите законодателни решения, които обосновават наличието на 

контрол от страна на държавата по отношение използването на радио честотния ресурс 

имат сериозна законодателна основа: 

/В САЩ е налице тълкуване на Върховния съд по прилагане на Първата поправка на 

Конституцията. Според съда „предвид ограничеността на спектъра регулирането 

допринася за свободата на словото, а не я нарушава”/. 

/В ЕС в чл.10 ал.1 на Европейската конвенция за защита правата на човека е 

регламентирано : „не се забранява въвеждане на разрешителен режим за дейността на 

радио-телевизионните компании”/ 

Фазите в регламентацията на медийното регулиране, в зависимост от развитието на 

електронните медии са три: 

Първа фаза 

• съществува аналогово наземно разпространение на сигнала, кабелно и 

сателитно разпространение няма; 

• налице е единен регулатор - той взема решения за програмното 

съдържание и техническите аспекти на излъчването; 

• пазарът в Европа / за разлика от САЩ, както посочихме по-горе/ не е 

либерализиран и основни субекти са държавните радио - 

телевизионни оператори, които по-късно са в основата на 

обществените медии; 

Втора фаза 

• развитие на разпространение на кабел и сателит, интернет; 

• навлизане на цифровизацията; 

• отделни регулатори - за съдържание и за разпространение- и отделни 

лицензи; 
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• пазарите се либерализират 

• развитие на обществени и търговски оператори 

Трета фаза 

• конвергенция на медии, телекомуникации и информационните 

технологии; 

• обединен регулатор. 

В отделните държави в Европа са предвидени различни видове лицензионни 

режими/програмни и комуникационни/, които са базирани на принципите на 

европейските директиви14: 

Лицензионен режим - на операторите се издават лицензии-програмни, 

комуникационни или програмно-комуникационни, които имат съответните параметри и 

срок на действие, с твърдо фиксирани такси или с такси като процент от приходите от 

дейността. 

Концесионен режим - на операторите се издават концесии за използване на ефира, по 

правило с по-продължителен срок на действие от лицензиите и с такси, които са 

процент от приходите от дейността. За разлика от лицензиите, които се обявяват и 

раздават чрез конкурс, при концесиите се използва наддаване на търг между 

кандидатите, като печели този кандидат, който предложи най-висока цена. 

Регистрационен режим - когато става дума за използване на ресурс, който не е 

ограничен /например разпространение на програма чрез кабел или сателит/ се прилага 

този режим, който е по-облекчен. 

Смесен режим - комбинация между посочените три. Прилага се, когато оператор 

кандидатства за лицензия за ефирно разпространение на програмата си и едновременно 

с това за сателитно разпространение или разпространение по кабел. Тогава се издават 

едновременно лицензия и регистрация. 

Видове регулатори. СЕМ и КРС. 

Регулаторите могат да бъдат отделни: един за лицензиране и контрол на програмата и 

втори по отношение техническите параметри / такъв е случаят в България в момента -

СЕМ /Съвет за електронни медии/ регулира съдържанието,  създавано от операторите, а 

                                                            
14Регламентирани в Директива „Телевизия без граници” 89/552/ЕИО от 1989г. и Директива за 

аудиовизуални медийни услуги2010/13/ЕС от 2010г. 
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КРС/Комисия за регулиране на съобщенията/ регулира излъчването на програмите в 

ефир, като принципът на лицензиране е тъй нареченото „обвързано лицензиране“, 

водещ орган при който е СЕМ. Под обвързано лицензиране се разбира, че издаването 

на лицензия от СЕМ, при спазване на изискванията на закона, води до императивното 

задължение по отношение на КРС да издаде на същия кандидат и комуникационна 

/далекосъобщителна/ лицензия.  

Регулаторът може да бъде и единен – регулиращ едновременно програмното 

съдържание на операторите и техническите параметри на излъчването. 

Важното е конституирането и дейността на регулатора да е подчинен на следните 

принципи: 

• независимост от държавата и операторите; 

• независимост от финансиране - регулаторът трябва да получава 

средства от бюджета или процент от таксите, които събира от 

операторите; 

• независимост на състава на регулатора – наличие на квотен и 

ротационен принцип; 

• положителни и отрицателни изисквания към членовете при избор; 

• гарантиране на мандата. 

Нормативната база в България, която регламентира отношенията в областта на 

електронните медии е съставена от два закона: ЗРТ/Закон за радиото и телевизията/ от 

1998г. и ЗЕС/Закон за електронните съобщения/ от 2007г. 

Първоначално в България след промените през 1989г. не съществува законова 

регламентация за възможна дейност на частни радио и телевизионни оператори. През 

1996г. се приема ЗРТ, но няколко месеца по-късно той е отменен. В обществото 

започват дебати за това какъв регулаторен режим да се избере - лицензионен или 

концесионен, като управляващите клонят по-скоро към втория модел. И това на фона 

на все повече работещи частни радио и телевизионни оператори, излъчващи в голямата 

си част без съответните разрешения. 

Надделява мнението за въвеждане на лицензионен режим и това решение става важна 

част от новия ЗРТ от 1998г. Създава се НРСТ /Национален съвет за радио и телевизия/, 

който има задачата да лицензира, регулира и контролира от програмна гледна точка 

операторите. Приет е и ЗД /Закон за далекосъобщенията/, който определя друг орган 

ДКД /Държавна комисия по далекосъобщенията/ да издава, регулира и контролира 
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техническите лицензии на операторите. Между двата органа няма обвързано 

лицензиране и в резултат много повече кандидати получават програмни лицензи, 

въпреки че не са налице свободни честоти, на които да излъчват програмите си. 

Малко по-късно законодателството е променено и в момента е налице обвързано 

лицензиране. СЕМ провежда конкурси за свободни честоти въз основа на проверка и 

решение на КРС за наличието на такива за съответното населено място. След оценка и 

класиране на кандидатите СЕМ издава лиценз за програма, а КРС в 10-дневен срок е 

длъжен да издаде съответния технически лиценз15. 

Съгласно ЗРТ: 

Съветът за електронни медии е независим специализиран орган, който регулира 

медийните услуги в случаите и по реда, предвидени в този закон. 

При осъществяване на своята дейност Съветът за електронни медии се ръководи от 

интересите на обществото, като защитава свободата и плурализма на словото и 

информацията и независимостта на доставчиците на медийни услуги16.  

Съгласно ЗЕС: 

Функциите по регулиране и контрол при осъществяването на електронните 

съобщения се извършват от Комисията за регулиране на съобщенията, наричана по-

нататък "комисията". 

Комисията е специализиран независим държавен орган. 

Комисията е юридическо лице със седалище София. 

Комисията изпълнява законовите , подзаконовите нормативни актове и общите 

административни актове в областта на електронните съобщения, политиката в 

електронните съобщения, политиката по планиране и разпределение на 

радиочестотния спектър и политиката по пощенките услуги. 

Комисията регулира и контролира осъществяването на електронните съобщения в 

съответствие с този закон. 

Можем да обобщим: 

• в България има 2 регулатора /СЕМ и КРС/; 

• налице е лицензионен режим и регистрационен режим; 

                                                            
15Огнянова, Нели , „Медийно регулиране. Принципи и съдебна практика”. Изд. СУ „Св. Климент 

Охридски”, 2007 
16чл.20 ал.1 и 2 ЗРТ Обн., ДВ, бр. 138 от 24.11.1998 г. 
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• лицензи се издават за национален, регионален и местен обхват; 

• регистрация се прави за разпространение на програма по кабел и 

сателит; 

• лиценз се издава аналогово и за цифрово ефирно разпространение; 

• налице е обвързано лицензиране между СЕМ и КРС. 

Публичните институции, свързани с радио индустрията са Комисията за медии и 

култура към Народното събрание и Министерството на културата. 

Посочената постоянна комисия към Парламента има основна роля при обсъждането и 

приемането на бюджета на обществените медии, а така също и законодателна 

инициатива при наличие на необходимост от поправки в действащото в областта на 

медиите законодателство. В първият случай медийната комисия ежегодно обсъжда, в 

присъствието на управителните тела на съответните обществени медии – Българско 

национално радио /БНР/ и Българска национална телевизия /БНТ/ - както и на 

представители на изпълнителната власт в лицето на министъра на финансите и 

министъра на културата, предложенията за годишна субсидия и съответно разходите на 

обществените медии. Обсъжда се и се приема и бюджета на СЕМ. 

Във втория случай се следва обичайната законодателна практика при внесени 

законопроекти, касаещи действащото законодателство в областта на медиите. 

Министерството на културата има своите функции по отношение регистрацията и 

контрола на дейността на организациите за колективно управление на права. Освен 

това, при приемане на тарифите, които се използват от тези организации за уреждане на 

дължимите от ползвателите такси, Министерството на културата се явява арбитър при 

наличие на спор относно размера на тарифните ставки и финално одобрява тарифите. С 

цялостната си политика на подпомагане  развитието на българската култура, 

министерството има своята законодателна инициатива, която се отразява и на медиите 

и тяхното поведение като културна индустрия. 

 

2.Бизнес отношения между участниците в радио индустрията 

Създаването и разпространението на качествен радио продукт е колективно дело. 

За да могат да създават и реализират радио продукта, посочените по-горе участници в 

радио индустрията встъпват в определени отношения помежду си. 

2.1.При генерирането на своите плей-листи,  радиостанциите използват различни по 

стилове и видове музикални произведения- класическа музика, народна музика, поп, 
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рок, джаз и други; песни и инструментални произведения. За  да е налице законно 

използване на тези произведения, радиостанциите са длъжни да уредят своите 

отношения с носителите на авторски и сродни права на тези произведения. Това са 

авторите на музиката, авторите на текста и авторите на аранжимента, които са носители 

на авторски права. Това са и продуцентите и изпълнителите на музикалното 

произведение, както и други радио и телевизионни организации за техния продукт, като 

всички посочени са носители на сродни на авторските права. Без наличието на 

подписани договори, уреждащи правата за използване на посочените произведения, не 

е законно излъчването на музика в ефир. В този смисъл са и изискванията на ЗРТ, които 

задължават операторите при подготовка на документи за лицензиране или 

прелицензиране да бъдат представени пред регулаторния орган – СЕМ - доказателства 

за уредени авторски и сродни права. 

2.2.Освен посочените музикални произведения, радиостанциите използват в програмата 

си и други музикални елементи - музикални подложки, необходими за изработване на 

рекламни клипове; музикални подложки за изработка на сигнали /джингли/ на радиото; 

музикални подложки, върху които се говори - фон; звукови ефекти, които са 

изкуствено генерирани. Използването на всички тези елементи също се урежда със 

съответни договори, чрез които се получава нужното разрешение от носителите на 

авторски и сродни права. 

2.3.Радиостанциите произвеждат рекламни клипове за своите клиенти, както и 

промоционални клипове за собствени нужди. При тази продукция се използват 

„гласове” на актьори и певци, които поднасят текстовата част на посланията. За тази си 

дейност посочените изпълнители също трябва да уредят отношенията си с 

радиостанциите, съгласно действащото законодателство. 

2.4.Програмите на радио и телевизионните оператори - в тяхната цялост или елементи 

от тях /отделни предавания/- също са обект на интелектуална собственост като сродно  

на авторското право и тогава, когато тези програми се разпространяват от кабелни или 

сателитни оператори или се препредават от ефирни оператори, различни от създалите 

ги организации, се  сключват съответните договори, които регламентират начина и 

условията на това използване. 

С тези договори се отстъпва изключителното или неизключително право за използване 

на съответната програма или предаване,  като цените, които се заплащат от 

ползвателите зависят от качеството на програмата или предаването  и от размера на 

аудиторията, която ще получи достъп до конкретната програма или предаване. Освен 
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българските радиостанции и телевизии, и много чужди радио и телевизионни програми 

се излъчват на платформите на кабелните и сателитни оператори. Правата за това 

излъчване са уредени по посочения начин – чрез съответния договор - като  

заплащането е в границите на 0.05лв. до 2 лв.  и повече на абонат.  

2.5.Съдържанието, което създават новинарските и информационни радиостанции, чрез 

своите екипи от журналисти, репортери, новинари и коментатори, разпространявано 

впоследствие чрез всички възможни платформи, също е продукт на интелектуален труд 

и като такъв подлежи на закрила като обект на интелектуална собственост. По правило 

посочените лица се ангажират по силата на трудови договори и продуктът на труда им 

се възмездява в съответствие с негово количество и качество, като те не получават 

допълнително възнаграждение. Но това правило често има изключение. Не малко радио 

станции изплащат допълнителен хонорар на своите служители, създаващи съдържание, 

на базата на различни критерии - бързина на създаденото съдържание, изпреварваща 

информация, уникалност на материала и други. 

Огромен проблем за създаващите качествено съдържание радиостанции е кражбата на 

това съдържание. И ако при ефирното разпространение на програмата винаги може да 

се докаже кой първи е разпространил дадена информация или е излъчил интервю или 

друг материал, то при публикуването на съдържание в интернет сайтовете на радиото е 

почти невъзможно да се защити съдържанието от кражба от конкурентни медии или 

интернет базирани новинарски или информационни сайтове. И тъй като е много трудно 

законодателно уреждане на този проблем, неговото решаване е въпрос на 

саморегулация и координация между самите медии - нещо, което се случва в доста 

европейски държави. 

2.6.Възнагражденията, които заплащат радиостанциите за използване на аудио 

произведения в програмите си се определят въз основа на тарифи, приети от 

организациите за колективно управление на права и одобрени от съответните държавни 

органи, като правило. Въз основа на тези тарифи се сключват индивидуални договори 

между радиостанциите и организациите за колективно управление на  права, с които се 

конкретизират правата и задълженията на страните и условията за използване на 

защитени произведения. 

В Европа и по света принципите за определяне на възнагражденията, които се дължат 

от радио операторите са почти същите, като у нас. Има естествено разлики в размера на 

процентите и базата, на която се изчисляват те. 
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ОБОБЩЕНА СПРАВКА ЗА ТАРИФИ ЗА СРОДНИ ПРАВА В ЕВРОПА И ПО СВЕТА 

 

ДЪРЖАВА – ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ДРУЖЕСТВО: PPL 17 

ЧЛЕНОВЕ – 1244 звукозаписни и продуцентски компании, 5000 изпълнители. 

ТЕРИТОРИЯ НА ПОКРИТИЕ: За броудкаст – Великобритания, Британски 

Вирджински острови, Остров Ман. За уеб радио: 36 държави в света, вкл. и България. 

УКВ формат - £590 = 1385 лева на година минимална ставка. 

При оборот под: 1 205 000 лева = 2% от оборота, до 2 410 000лева = 3% от оборота, над 

2 400 000лева = 5% от оборота 

* От оборота на оператора се приспадат 15% разходи за производство, 

самопромоция, благотворителни кампании и бартери.  

 

ДЪРЖАВА – ГЕРМАНИЯ, ДРУЖЕСТВО: GVL18 

ЧЛЕНОВЕ – Обединение на Асоциациите на германските оркестри DOV и Немските 

продуценти IFPI.  

ТЕРИТОРИЯ НА ПОКРИТИЕ: Германия 

БЕЛЕЖКИ – Събира всички видове сродни права – радио, телевизия, кабел, интернет, 

компенсационни възнаграждения за празни носители, възнаграждения за публични 

изпълнения 

ТАРИФА НАКРАТКО :  

до 25% музика в програмите – 2,79% от нетния оборот от излъчени реклами 

До 50% музика в програмата – 5,58% от нетния оборот за излъчени реклами 

* От оборота се премахват всички комисионни и отстъпки за рекламни агенции, 

бартерни сделки и други.  

 

ДЪРЖАВА – РУМЪНИЯ, ДРУЖЕСТВО: UFPR 19 

ЧЛЕНОВЕ – 49 местни продуценти, физически лица, медийни групи. 

ТЕРИТОРИЯ НА ПОКРИТИЕ: Румъния 

БЕЛЕЖКИ – Договорът и тарифата е съгласувана с министъра на културата и 

разрешава всякакво излъчване – сателит, кабел, телевизия, оптика, радио, интернет. 

ТАРИФА НАКРАТКО :  

                                                            
17https://www.ppluk.com 
18https://www.gvl.de 
19http://www.upfr.ro 
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1% от брутоприходите, след приспадане на такси за лицензии и авторски права.  

 

ДЪРЖАВА – ПОЛША, ДРУЖЕСТВО: ZPAV 20 

ЧЛЕНОВЕ – Обединение на Асоциациите на полските продуценти и дистрибутори на 

музика.  

ТЕРИТОРИЯ НА ПОКРИТИЕ: Полша 

БЕЛЕЖКИ – Закриля всички видове сродни права в Полша, води регистри на 

музикални и видеопроизведения, организира класации на музикалния пазар, 

спонсорира фестивали. Членове могат да бъдат всякакви компании и физически лица, 

без оглед на местожителство, вкл. и чужденци.  

ТАРИФА НАКРАТКО : 2% от оборота на дружеството, като се приспаднат субсидиите, 

които получава оператора  от фонд “Радио и Телевизия”.  

 

ДЪРЖАВА – АВСТРИЯ, ДРУЖЕСТВО: LSG  

ЧЛЕНОВЕ – Обединява фирми, изпълнители, танцьори, артисти, продуценти. 

ТЕРИТОРИЯ НА ПОКРИТИЕ: Австрия 

БЕЛЕЖКИ – Дружеството обединява 12-те местни дружества за колективно 

управление на права и е член на две международни организации. Кореспондира с 27 

международни организации за разпределение на колективни права. Законът не 

забранява на операторите да сключват договори директно с музикални компании или 

чужди дружества, но ги задължава да внасят в австрийското дружество до 20% от 

дължимото по тарифа.  

ТАРИФА НАКРАТКО :  

3,75 % (от оборота в първите 3 месеца от излъчването) 

3,88 % (от оборота за следващата 1 година) 

4 % (за третата година от старт на програмата) 

4,5 % (за 4-тата година) 

5 % (след 40 -я месец от старта на програмата) 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТАРИФИ НАКРАТКО: 

ФИНЛАНДИЯ:  

                                                            
20https://www.zpav.pl 
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ТАРИФА:  4 - 8% от оборота, в зависимост от използвания репертоар и излъчваната 

музика в денонощие.  

ФРАНЦИЯ:  

ТАРИФА:  4 - 7% от оборота, в зависимост от използвания репертоар и излъчваната 

музика в денонощие.  

ГЪРЦИЯ:  

ТАРИФА:  1 – 5% от оборота, в зависимост от използвания репертоар и излъчваната 

музика в денонощие.  

ЛАТВИЯ:  

ТАРИФА:  2,67% от оборота.  

ЛИТВА:  

ТАРИФА:  1,5% от оборота.  

ИСПАНИЯ:  

ТАРИФА:  2,35% от оборота. 

ШВЕЦИЯ:  

ТАРИФА:  4% от оборота. 

 

Българските радио оператори заплащат по правило дължимите от тях възнаграждения 

за използване на произведения и за уреждане на авторските и сродни права, на 

дружества /организации/ за колективно управление на права /ОКУП/, като основните, с 

които работи радио бизнеса са Профон, Музикаутор, Театераутор и Артистаутор. 

 

ПРОФОН е дружество за колективно управление на сродни права в музиката. 

Дружеството е с нестопанска цел и е създадено, за да защитава и управлява правата на 

продуцентите на звукозаписи и артистите-изпълнители. ПРОФОН е част от клуба на 

Световните организации за колективно управление на права в Международната 

федерация на звукозаписната индустрия (IFPI) и има директни договори за взаимно 

представителство със сродни организации от цял свят. 

Съгласно Закона за авторското право и сродните му права, ПРОФОН сключва договори 

за следните основни видове използване на музика: 

• Публично изпълнение: излъчване на музика в обекти като хотел, ресторант, бар, 

заведение, магазин, търговски център, такси и др. 

• Медии: радио и телевизионно излъчване, излъчване на музика в интернет 

(уебкастинг) 
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• Препредаване:  чрез кабел, сателит и др.  

Организацията управлява най-големия музикален каталог у нас, като представлява 90 % 

от българския и световен музикален репертоар, включително и звукозаписите на трите 

мейджър музикални компании в световен мащаб (Universal Music Group, Sony Music 

Entertainment и Warner Music Group), наред с над 30 000 независими чуждестранни 

лейбъли, както и репертоара на над 180 от най-изявените български изпълнители, 

групи, музикални компании и продуцентски къщи. 

Работата на ПРОФОН се състои от няколко основни дейности: 

• Сключване на договори за използването на музика в електронните медии, 

интернет, при публично изпълнение, при препредаване (чрез кабел, сателит и 

др.); 

• Събиране на възнагражденията; 

• Разпределение на възнагражденията между правоносителите; 

• Изплащане на дължимите суми към правоносителите. 

ПРОФОН събира възнагражденията за използвана музика на база на сключените 

договори и разпределя събраната сума между правоносителите, чиито произведения са 

използвани. 

Определянето на сумата, която всеки един изпълнител или продуцент трябва да получи, 

става на база на отчетите, които ползвателите на музика изпращат и Правилата за 

разпределение. Колкото повече е използвана дадена песен (в радио и телевизионния 

ефир у нас), толкова по-голямо възнаграждение ще получат носителите на правата й. 

При разпределението на възнагражденията за публично изпълнение между 

продуцентите се взема предвид и техния пазарен дял21. 

 

МУЗИКАУТОР е дружество за колективно управление на авторските права на 

композитори, автори на литературни произведения, свързани с музиката и музикалните 

издатели. 

Музикаутор представлява над 2700 български автори, а на база на договорите си за 

взаимно представителство със сродните авторски сдружения от близо 100 

държави, организацията предлага почти целия световен музикален репертоар на 

българския пазар. 

Като организация за колективно управление на права (ОКУП) Музикаутор: 

                                                            
21http://prophon.org 
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• лицензира, т.е. сключва договори с ползвателите, които използват музикални 

произведения за своя бизнес - медии и оператори, заведения и търговски обекти, 

интернет платформи и сайтове, организатори на концерти и други; 

• събира авторски възнаграждения от ползвателите на базата на тарифи, 

утвърдени от Министерство на културата; 

• разпределя възнагражденията сред правоносителите, съгласно приетите от 

Общото събрание на сдружението Правила за разпределение; 

• не генерира печалба. 

Върховен орган на Музикаутор е Общото събрание, което се състои от всички членове 

на сдружението. То има правото да приема и изменя Устава и Правилата за 

разпределение на инкасираните авторски възнаграждения, да избира и освобождава 

членове на Управителния съвет (УС) и на Контролно-финансовата комисия (КФК), да 

обсъжда и взема решения по всички въпроси, свързани с дейността на 

сдружението. Членовете на УС, както и на КФК се избират с тригодишен мандат22. 

 

ТЕАТЕРАУТОР е дружество за колективно управление на авторски права. Създадено е 

през 1993 година, по свободната воля на българските автори на драматични и 

музикално-драматични произведения. Регистрирано е в СГС и в Министерство на 

културата. 

Управителният съвет на Дружество ТЕАТЕРАУТОР се състои от 9 души: 

В Дружеството членуват около 700 български автори – драматурзи, преводачи на 

пиеси, композитори на театрална музика, автори на опери, оперети, мюзикли, балети, 

хореографи, пантомимисти, драматизатори, режисьори. 

В качеството си на член на Международната конфедерация на авторскоправните 

дружества СИЗАК, Дружество ТЕАТЕРАУТОР е сключило договори за взаимно 

представителство с всички подобни авторски дружества от цял свят. По силата на тези 

договори ТЕАТЕРАУТОР управлява световния репертоар в областта на сценичните 

изкуства, като защитава правата на чуждите автори на българска територия, а 

дружествата в съответните страни защитават правата на българските автори когато 

техните произведения са използвани в чужбина. 

                                                            
22http://musicautor.org 
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Дружеството работи активно с всички държавни и общински театри в България, както и 

с много частни трупи и формации. ТЕАТЕРАУТОР представлява своите члeнове пред 

Българско Национално Радио, пред Националната Телевизия и пред частните кабелни 

оператори , както и пред всички държавни и други инстанции. 

ТЕАТЕРАУТОР ОСИГУРЯВА: 

• договори за българските и чужди автори при използване на произведенията 

им в България, и изплаща дължимите хонорари; 

• информация за български и чужди автори, данни за творчеството им или за 

определени пиеси; 

• текстове на пиеси от чуждестранни автори; 

• права за превод и постановка на дадена пиеса от репертоара на 

ТЕАТЕРАУТОР или на някое чуждестранно дружество или определен автор; 

• консултации относно начините на защита на авторските права и правилата за 

законното им използване; 

• компетентни писмени или устни консултации по Закона за авторското право 

и сродните му права, Закона за закрила на културата и други закони, както и 

настъпилите промени в тях и възможните тълкувания на отделни казуси; 

• води съдебни дела за защита на авторските права на своите членове. 

ТЕАТЕРАУТОР изготвя периодично анотации за нови български пиеси, както и за 

нашумели пиеси от чужди автори, които могат да бъдат получавани на абонаментен 

принцип23.  

 

АРТИСТАУТОР е организация за колективно управление и защита на правата на 

артистите-изпълнители, по смисъла на чл.40 от ЗАПСП, учредена през 1998г. 

АРТИСТАУТОР е юридическо лице с нестопанска цел, регистрирано в Софийски 

градски съд. 

За осъществяване на дейността си по управление и защита на правата на артист-

изпълнителите, АРТИСТАУТОР  е   регистрирано в специалния Регистър на 

колективните организации към Министерството на културата. 

                                                            

23 http://teautor.com 
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В Сдружение АРТИСТАУТОР членуват повече от 310 професионални артист-

изпълнители, участващи в създаването на аудиовизуални произведения24. 

Принципът на заплащане е процент от оборота на ползвателя, като размерът на 

процента зависи от типа медиа и големината на аудиторията й. Съществуват и 

минимални твърди суми за операторите, които нямат оборот или той е твърде малък. 

От оборотът се изважда ДДС, но всички други приходи, вкл. от бартери и спонсорство 

се включват. 

/Приложени са тарифите на отделните дружества, които са относими към радио 

организациите, както и бланкетни договори за уреждане на различни видове права 

Приложения 1-10/ 

Радиостанциите уреждат своите отношения с ползвателите на радио продукта – 

кабелни мрежи, сателитни платформи и интернет доставчици – въз основа на 

конкретни договори, като характерно за тях е договорната свобода и липсата на 

фиксирани условия и цени. 

 

 

 

3.Междуиндустриални връзки на радио индустрията 

Радио индустрията, поради своите специфики, има изградени и работещи връзки с 

много индустрии – рекламната, компютърната, развлекателно- електронната, 

софтуерната и други. Ще разгледаме връзките й с музикалната и 

телекомуникационната индустрии като най-важни с оглед нейното функциониране. 

 

3.1.С музикалната индустрия 

Музикалната индустрия 25създава и продава композиции, записи и изпълнения на 

музика. 

                                                            
24http://artistauthor.bg 

 

25 Източник: https://bg.wikipedia.org 
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Музикалната индустрия се занимава с откриване, създаване, рекламиране, подпомагане 

и финансиране на музикални изпълнители, а също така участва в създаването и 

дистрибуция на музикалните им произведения. 

Участниците в музикалната индустрия може да бъдат разделени по вида на дейност, 

която упражняват. Това са: музиканти, певци, музикални групи, композитори, 

текстописци, музикални компании, звукозаписни компании, продуценти, мениджъри, 

производители на аудио-носители (дискове, касети, плочи), дистрибутори, фирми, 

занимаващи се с организирането на концерти, организации за защита на авторските 

права, както и други. 

Четирите най-големи музикални компании, заемащи около 80% от музикалния пазар са: 

• EMI Group 

• SONY BMG Music Entertainment 

• Universal Music Group 

• Warner Music Group 

Останалите 20% дял от музикалния пазар се разпределя между десетки и стотици 

малки музикални компании, работещи в конкуренция помежду си и с големите 

компании. 

В отношенията си с музикалната индустрия, радио индустрията действа в две основни 

качества. 

От една страна радио индустрията е потребител на продукта на музикалната индустрия 

– музиката, във всичките й проявления. Без нея не може да съществува нито една радио 

станция, дори и тези, които излъчват само говор, защото и те използват музикални 

елементи в програмите си /например рекламни клипове или джингли/. 

От друга страна радио индустрията е посредник между музикалната индустрия и 

аудиторията. По радиото се представя новата продукция на даден изпълнител, 

предстоящия концерт на друг, разказва се за един композитор или продуцент и се 

подреждат песни в класации. Въобще връзката между двете индустрии е много важна и 

на практика те са в тясна връзка помежду си. 

 

3.2.С телекомуникационна индустрия 

Телекомуникация26  е обмен на съобщения на значими разстояния с цел комуникация. 

Телекомуникациите са понятие, с което наричаме огромна съвкупност от технологии 

                                                            
26Източник: https://bg.wikipedia.org 
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използвани за предаване на информация на разстояние. Най-известните и познати от 

хората телекомуникационни технологии включват: обикновените и мобилни телефони 

(GSM), наетите цифрови линии за корпоративен интернет, сателитните телефони, 

преносът на глас чрез интернет протокол (VoIP). Телекомуникациите включват и други 

масово ползвани технологии, например: за излъчване на наземни ефирни телевизионни 

и радио предавания, за изграждане на цифрови и аналогови радио и телевизионни 

мрежи, съвременна студийна аудио и видео техника, кабелна и сателитна телевизия и 

интернет, сателитна навигация (GPS), пейджинг системи, системи за охрана, 

пожароизвестяване и видео наблюдение, контрол на достъпа, както и много други 

техни разновидности. 

Телекомуникационната индустрия, в този смисъл, е тази индустрия, която 

функционира, предоставяйки на своите клиенти всички изброени по-горе услуги и 

технологии.  

Видно е, че радио индустрията не може да функционира без връзката си с 

телекомуникационната индустрия. Тази зависимост се изразява в няколко направления: 

• при излъчването на радио програмите в ефир, разпространението им по кабел и 

сателит;  

• при разпространението на радио програмите в дигитална среда; 

/ Подробно ще разгледаме тези отношения в Глава Трета на настоящия труд./ 

• по отношение на производството и доставката на аудио техниката, която се 

използва при създаването на радио програмите; 

• по отношение производството и доставката на техника за връзка с интернет, 

телефония, навигация, системи за охрана, пожароизвестяване и видео наблюдение; 

• по отношение доставка и експлоатация на техника за пренос на глас. 

Всичко посочено ясно доказва, че без връзката си с телекомуникационната индустрия и 

нейните достижения, радио индустрията на практика не може да функционира. Освен 

това всички нови технологии, резултат от новаторските разработки на 

телекомуникационните специалисти, развиват и обновяват радио индустрията и й 

предоставят нови възможности за развитие и нови платформи за доставяне на 

съдържание на слушателите. 

 

II. Интелектуалната собственост в радио индустрията 
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1. Принципни постановки на интелектуалната собственост 

Собствеността е синоним на притежание, имущество, ценност по отношение на този, 

който притежава27. 

До началото на индустриалната революция собствеността се отнася до 2 категории 

обекти: 

- на недвижима собственост, включваща в себе си земя, сгради и др. 

-на движима собственост, състояща се от вещи, мебели, изделия и др. 

Най-характерна особеност на собствеността е, че може да се използва само от 

собственика и не може да се използва от други лица, без разрешението на този 

собственик. 

Винаги е съществувала и интелектуална собственост като продукт на творческата 

дейност на човека при създаване на материални блага, но дълго време не е била 

осъзната като такава. Интелектуалната собственост  е собственост върху резултатите от 

интелектуалния труд. 

Промишлената революция, основаваща се на създаването и използването на технически 

новости и изобретения, е в основата на осъзнаването и регламентирането на нова 

собственост –върху продуктите на творческия труд на човека като цяло и в частност на 

създадените от него технически новости и изобретения. 

Уреждане на собствеността върху творческите продукти се осъществява първоначално 

законодателно както следва: 

- Статут на монополиите в Англия от 1624г., с който се предоставя  изключителното 

право на създателя на техническо решение да го използва за 14г., като се забранява на 

други лица да ползват тази новост. Това е първият патентен закон. 

-Признаването на художествената собственост и възможността за нейното нарушаване 

се осъзнава през VI в. сл.н.е., когато монах на име Колумбанус преписал литературното 

произведение   “ Псалмопения” на абат Финиани без съгласието му.  С действията си 

монахът нарушил авторските права на създателя на произведението, защото го 

възпроизвел без съгласието и разрешението му. Възможността за такова безнаказано 

“копиране” на чужди произведения наложила идеята за правно регулиране на правата 

на създателите на произведения. Нормативната закрила на авторското право възниква с 

                                                            
27Борисов, Б., „Интелектуалната собственост на индустриалната фирма”, УИ „Стопанство“, 2006.  
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появата на печатарската техника, която дава възможност за копиране на литературни 

произведения, без те да се преписват-т.е. много по лесно и в по-големи размери. През 

1709г. се създава първият закон за авторско право- Законът на Анна./Според него-

авторът на една книга има единствен правото за отпечатването и публикуването й за 

период от 14 години от датата на първото публикуване на книгата, като авторът може 

да продаде това право на книжаря./ 

-Приемат се патентни закони в САЩ-1790г., Франция-1791г., Русия-1870г., Германия-

1877г. 

-Приема се Парижка конвенция за закрила обектите на индустриалната собственост 

през 1883г., с което се поставя началото на изграждане на световната патентна система 

-Приема се Бернска конвенция за закрила произведенията на литературата и изкуството 

през 1886г. 

Системата на интелектуалната собственост обхваща обектите на интелектуална 

собственост /обекти на индустриална собственост, обекти на художествено-

литературна собственост и нови обекти на интелектуална собственост/ и формите на 

закрилата им, предоставени чрез правото на индустриална собственост, авторското и 

сродните права и правото върху нови обекти на интелектуалната собственост. 

В Германия и по-късно в Европа авторското право се развива под влияние на 

философската концепция на Кант, който приема авторското право като съвкупност от 

имуществени и неимуществени права на автора.Континенталната система на авторско 

право се основава на концепцията за естественото право и защитава централното място 

на автора в системата на закрила, предоставена от авторското право. Наред с твърде 

добре развитата защита на имуществените права на авторите, последните имат на 

разположение необходимите средства за защита на своите неимуществени права. 

Според англо-американската система в авторското право се поставя ударение върху 

правото на собственост в икономическия смисъл на понятието - то се разглежда като 

право, което може да се прехвърли като цяло или частично, без каквито и да било 

ограничения. В повечето случаи се закриля не автора, а издателя или носителя на 

авторско права. Произведението се третира като обикновен продукт, който може да 

бъде изнесен на пазара. Законодателствата на тези страни не познават концепцията на 

сродните права, предоставяни нормално на продуценти и инвеститори в културната 

индустрия. Изключение се прави за правата на артистите-изпълнители.  

 

2.Обекти на закрила от авторското право 
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Обект на авторско право е всяко произведение на литературата, изкуството и науката, 

което е резултат на творческа дейност и е изразено по какъвто и да е начин и в каквато 

и да е обективна форма. 

 

2.1.Оригинални (първични) са онези произведения, които са самостоятелни и не са 

създадени на основата на съществуващо преди това произведение, като: 

1. литературни произведения, включително произведения на научната и техническата 

литература, на публицистиката и компютърни програми; 

2.музикални произведения – с или без текст; 

3.сценични произведения -драматични, музикално-драматични, пантомимични, 

хореографски и други; 

4.филми и други аудио-визуални произведения; 

5.произведения на изобразителното изкуство, включително произведения на 

приложното изкуство, дизайна и народните художествени занаяти; 

6.реализирани произведения на архитектурата и приложени устройствени планове; 

7.фотографски произведения и произведения, създадени по начин, аналогичен на  

фотографския; 

8.одобрени архитектурни проекти, одобрени проекти по устройствено планиране, 

карти, схеми, планове и други, отнасящи се до архитектурата, териториалното 

устройство, географията, топографията, музейното дело и която и да е област на 

науката и техниката; 

9.графично оформление на печатно издание; 

10.кадастрални карти и държавни топографски карти. 

 

2.2.Производни (вторични) са онези произведения, които са създадени на основата на 

едно съществуващо вече произведение. 

1.преводи и преработки на съществуващи произведения и фолклорни творби; 

2.аранжименти на музикални произведения и на фолклорни творби; 

 

2.3.Сборните произведения включват две или повече произведения или материали28 - 

периодични издания, енциклопедии, сборници, антологии, библиографии, бази данни и 

други подобни.  

                                                            
28чл. 3, ал. 2, т. 3 от ЗАПСП Обн., ДВ, бр. 56 от 29.06.1993 г. 
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2.3.1. Сборни колективни произведения са периодичните издания и 

енциклопедиите.Това са произведения, които се създават по инициатива на физическо 

или юридическо лице, което ги издава и разпространява под свое ръководство и под 

свое име и в което личният творчески принос на различните автори, участващи в 

тяхното създаване, се явява съставна част от общия труд и поради това е невъзможно да 

се признае на всеки от тях отделно право върху произведението като цяло. 

2.3.2. Сборно съставно произведение е едно ново произведение, в което са включени 

вече съществуващи произведения.Такива са сборниците и антологиите. Всеки автор на 

включено единично произведение си запазва изцяло авторското право върху него и 

може да го използва извън сборното произведение. 

2.3.3. Третата група сборни произведения са библиографиите и базите данни. 

 

3.Съдържание и обхват на авторско правната закрила 

Авторското право в теоретичен аспект се разглежда като призната и гарантирана от 

закона възможност на неговия титуляр да използва създаденото от него произведение, 

да разрешава използването му от трети лица и да забранява това използване. Върху 

произведенията, създадени от автора се установява изключително право в областта на 

художествено-литературната собственост, което е комплексно право, състоящо се от 

имуществени/икономически/ и неимуществени/морални/ права29:  

A) имуществените права са съвкупност от всички възможни форми на използване на 

произведението, като за използване се смятат действия като: 

1.възпроизвеждането на произведението; 

2.разпространението сред неограничен брой лица на оригинала или екземпляри от 

произведението; 

3.публичното представяне или изпълнение на произведението; 

4.излъчването на произведението по безжичен път; 

5.предаването и препредаването на произведението по кабел; 

6.публичното показване на произведение на изобразителното изкуство и на  

произведение, създадено по фотографски или аналогичен на него начин; 

7.превеждането на произведението на друг език; 

8.преработката и синхронизацията на произведението. Преработка е и 

приспособяването и внасянето на всякакъв вид промени в произведението, както и 

                                                            
29Тук и по-долу Маркова, М., „Художествено – литературна собственост”, УИ „Стопанство“, 2003 
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използването на произведението за създаване на ново, производно от него 

произведение; 

9.реализирането на архитектурен проект чрез построяване или изработване на  

обекта, за който той е предназначен; 

10.предлагането по безжичен път или по кабел на достъп на неограничен брой лица до 

произведението или до част от него по начин, позволяващ този достъп да бъде 

осъществен от място и по време, индивидуално избрани от всеки от тях; 

11.вносът и износът в трети държави на екземпляри от произведението в търговско 

количество 

Авторът има право на възнаграждение за всеки вид използване на произведението му и 

за всяко поредно използване от същия вид. 

Б) неимуществени (лични) права на автора се заключават във възможността авторът да 

осъществи всяко от следните действия: 

1.да реши дали създаденото от него произведение може да бъде разгласено и да 

определи времето, мястото и начина, по който да стане това; 

2.да иска признаване на неговото авторство върху произведението; 

3.да реши дали произведението му да бъде разгласено под псевдоним или анонимно; 

4.да иска името му, псевдонима му или друг идентифициращ го авторски знак да бъдат 

обозначавани по съответния начин при всяко използване на произведението; 

5.да иска запазване на целостта на произведението и да се противопоставя на всякакви 

промени в него, както и на всяко друго действие, което би могло да наруши законните 

му интереси или личното му достойнство; 

6.да променя произведението си, ако с това не се нарушават права, придобити от други 

лица; 

7.на достъп до оригинала на произведението, когато то се намира във владение на друго 

лице и когато това е необходимо с оглед упражняване на неимуществено или 

имуществено право, предвидено в този закон; 

8.да спре използването на произведението поради промени в убежденията си, с 

изключение на реализираните произведения на архитектурата, като обезщети за 

претърпените вреди лицата, които законно са придобили правото да използват 

произведението. 

 

Титуляр на авторско право е физическото лице, в резултат на чиято творческа 

дейност е създадено произведение. Други физически или юридически лица също могат 
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да бъдат титуляри на авторско право, само в случаите, предвидени в ЗАПСП.  До 

доказване на противното за автор на произведението се смята лицето, чието име или 

друг идентифициращ знак са посочени по обичайния за това начин върху оригинала на 

произведението, копия или екземпляри от него и/или техните опаковки. 

Титуляр  на авторско право е лицето, на което законът признава възможността да 

упражнява всички или отделни авторски правомощия. Той може да бъде първичен - 

автора или вторичен - наследник на автора или носител на отделно авторско 

правомощие /издател, радио, телевизия и др./ 

По правило автор може да бъде само физическо лице, но по изключение титуляр на 

авторско право може да бъде и юридическо лице - например върху периодични издания 

авторското право принадлежи на юридическото лице, което осигурява създаването и 

издаването на произведението; върху компютърни програми и бази данни, създадени в 

рамките на трудово правоотношение авторското право е на работодателя.  

 

Налице са особени случаи при определяне титуляра на авторско право, посочени в 

ЗАПСП: 

• При съвместно произведение - създадено от съавтори, делимо или неделимо – 

авторското право е общо на съавторите; 

• При сборно съставно произведение - сборник, антология, библиография - 

авторското право е на лицето, извършило подбора; 

• Върху преводи и преработки на произведения авторското право е  на преводача 

и на лицето, направило преработката; 

• Върху произведенията на изобразителното изкуство авторското право е на 

създателя на произведението; 

• Върху портрети авторското право е  на автора на портрета, а не на изобразеното 

на него лице; 

• Върху произведения създадени в рамките на трудово правоотношение, 

авторското право принадлежи на работодателя. Работодателят има 

изключителното право без разрешение на автора и без заплащане на 

възнаграждение, доколкото в трудовия договор не е уговорено друго, да 

използва така създаденото произведение за свои цели. Работодателят може да 
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упражнява това право по начин и до степен, съответстващи на обичайната му 

дейност.30 

Относно заплащането за творческия труд на автора се предвижда, че когато 

трудовото възнаграждение на автора по времето, през което е създал 

произведението се окаже явно несъразмерно на приходите, реализирани от 

използването на произведението, авторът може да поиска допълнително 

възнаграждение. Ако не се постигне съгласие между страните, спорът се решава 

от съда по справедливост.  

• Върху произведения, създадени по договор за художествена поръчка, чиято 

престация е творчески резултат - авторското право е на автора, но поръчващия 

има право да използва произведението за целта, за която е поръчано; 

• Върху филми и др. аудиовизуални произведения – авторското право е на 

режисьора, сценариста и оператора на филма в съавторство. 

 

За разлика от правата върху обекти на индустриална собственост, авторското право не 

подлежи на регистрация, за да се счита за валидно възникнало. Авторското право 

възниква автоматично и меродавен момент за възникването на авторското право е 

моментът, в който произведението е било създадено - творческият резултат е бил 

обективиран по начин, по който произведението да бъде обективно възприето от трети 

лица.   

В съответствие с международноправната уредба българският ЗАПСП е предвидил, че 

авторското право се закриля за определен период - докато авторът е жив и седемдесет 

години след неговата смърт, а ако произведението е създадено от няколко автори – 

срокът от седемдесет години започва да тече след смъртта на последния преживял 

съавтор31.  

По отношение на авторското право върху компютърни програми и бази данни законът 

предвижда, че 70-годишният срок на закрила тече от момента на разгласяване на 

програмата, ако тя е създадена при трудово правоотношение. Ако в течение на този 

срок се разкрие самоличността на автора, се преминава към генералното правило по чл. 

27 ЗАПСП.  

                                                            
30чл. 41 ЗАПСПОбн., ДВ, бр. 56 от 29.06.1993 г. 

31чл. 27 ЗАПСП Обн., ДВ, бр. 56 от 29.06.1993 г. 
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Авторското право върху сборни съставни произведения – енциклопедии, сборници, 

библиографии, бази данни и др. подобни, се закриля за срок от 70 години, който тече от 

публикуването им – визира се авторското право на издателя или съставителя, а не на 

авторите на отделните произведения, включени в сборното произведение. 

Всички срокове започват да текат от първи януари на годината, следваща годината, в 

която е настъпило събитието, което служи за начален момент при броене на срока - 

смъртта на автора, разгласяването или публикуването на произведението32. 

 

4.Авторско право и сродни права 

С понятието „сродни права“ се означават правата на определени групи лица, които 

посредничат между авторите и публиката при довеждане на авторски произведения до 

зрители и слушатели. Пълното наименование на тези права е „права, сродни на 

авторските“, възприето поради сходството им с авторските права. Сродните права не 

могат да бъдат упражнявани по начин, който би могъл да доведе до накърняване или 

ограничаване на авторските права. 

Титуляри на сродни права са: 

• артистите за техните артистични изпълнения. Артистът изпълнители е този, 

който представя, пее, свири, танцува, рецитира, играе, режисира, дирижира, коментира, 

озвучава роли или изпълнява по друг начин произведение или цирков или вариететен 

номер, както и номер с кукли; 

• продуцентите на звукозаписи за продуцираните от тях записи. Продуцент на 

звукозапис е физическото или юридическото лице, което организира осъществяването 

на първия запис и осигурява финансирането му; 

• продуцентите на филми за продуцираните от тях записи на филми и други 

аудиовизуални произведения; 

• радио и телевизионните организации за техните програми. 

Тези групи правоносители са титуляри на сродни права върху съответните обекти: 

• изпълнения на артисти изпълнители; 

• музикални записи; 

• записи на филми и други аудиовизуални произведения; 

• програмите на радио- и телевизионните организации.  

                                                            
32 чл. 31 ЗАПСП Обн., ДВ, бр. 56 от 29.06.1993 г. 
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Общото между четирите групи носители на сродни права е, че довеждат 

произведенията на авторите до крайните потребители, до публиката. Всеки от 

посредниците има свой принос в процеса на подготовка на произведенията за 

потребление и доставянето им на потребителите в годен за потребление културен 

продукт. Без техните усилия и инвестиции, много произведения биха си останали при 

техните създатели. Сродните права са признати именно за да защитят интересите на 

тези, които се включват в процеса по реализация на авторски произведения и 

довеждане на културния продукт до потребителите33. 

                                                            
33Цакова В., „Права на артисти изпълнители, продуценти на записи и излъчващи организации“, С., ИСК 
при УНСС, 2007. 
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III. Реализация на обектите на закрила 

 

1. Икономическа реализация  

Авторът на едно произведение има, със създаването на произведението и неговото 

обективиране, правото да получава приходи от своя интелектуален труд. Той има, 

освен неимуществени права и поредица имуществени права, които му дават неговата 

собственост. Най-общо това са правото да използва създаденото от него произведение, 

да разрешава използването му от трети лица и да забранява това използване.  

Формите на използване на обекти на авторско право и необходимостта от заплащане на 

възнаграждение и получаване съгласието на автора за това използване са 

регламентирани, както следва: 

Използването със съгласие на носителя на авторското право и срещу заплащане на 

възнаграждение са посочени в чл.18 от ЗАПСП. 

а) Възпроизвеждане - прякото или непрякото размножаване в един или повече 

екземпляри на произведението или на част от него, по какъвто и да е начин и под 

каквато и да е форма, постоянна или временна, включително запаметяването му под 

цифрова форма в електронен носител; 

б) Разпространението сред неограничен брой лица на оригинала или екземпляри от 

произведението – под термина „разпространение” ЗАПСП разбира продажбата, 

замяната, дарението, даването под наем, както и съхраняването в търговски количества, 

а също и предложението за продажба или даване под наем на оригинали и екземпляри 

от произведението; 

в) Публичното представяне или изпълнение на произведението – налице са две отделни 

форми на използване, но обединени в една точка, тъй като съчетават в себе си сходни 

черти. Изразяват се  вдовеждането на произведението до знанието на трети лица, като 

представянето или изпълнението се осъществяват на общодостъпни места; 

г) Излъчването на произведението по безжичен път - излъчването му по радио или 

телевизия по наземен път, както и включването му в непрекъсната съобщителна верига, 

водеща до спътник и оттам обратно до Земята чрез сигнали, носещи програми, под 

контрола и на отговорност на излъчващата организация, с оглед да бъде то прието 

пряко и индивидуално от публиката или чрез посредничеството на организация, 

различна от излъчващата; 
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д) Предаването и препредаването на произведението по кабел – тук се има предвид 

предаване чрез кабелна телевизия или чрез жично радио посредством т.нар. 

„радиоточки”; 

е)  Превеждане на произведението на друг език; 

ж) Преработка на произведението - включва и приспособяване и внасяне на всякакви 

промени в произведението, както и използването му за създаване на ново 

произведение;  

з) Предлагането по безжичен път или по кабел на достъп на неограничен брой лица до 

произведението или до част от него по начин, позволяващ този достъп да бъде 

осъществен от място и по време, индивидуално избрани от всеки от тях – тази хипотеза 

регламентира използването в Интернет.  

и) Внос и износ на екземпляри от произведението в търговско количество. 

За всяко използване авторът има право на възнаграждение34. 

 

Лицензиране на обекти на авторскоправна закрила 

Друга възможност за получаване на доходи от авторски права е лицензирането. При 

него притежателят на авторско право запазва собствеността си върху произведението, а 

дава разрешение, срещу съответното възнаграждение, на трето лице да използва 

произведението за определен срок. Става дума за отстъпването на едно, няколко или 

всички права за използване на художествено произведение. Това разрешение 

/лицензиране/ се осъществява чрез сключването на договор между страните. 

Нормативната уредба, уреждаща тази материя е ЗАПСП - основно и допълнително- 

ЗЗД, КТ35 и др. 

Договорната свобода е характерна особеност на авторското право. Използването от 

трети лица на произведенията - обекти на закрила от авторско право - се извършва въз 

основа на сключени лицензионни договори. Договорната форма е най-подходяща с 

оглед на закрилата както на неимуществените, така и на имуществените интереси на 

авторите. Тази форма съответства на интересите и на ползвателите, доколкото те 

придобиват права за използване на произведението и по този начин могат да покрият 

своите инвестиции. 

                                                            
34чл.19 от ЗАПСП Обн., ДВ, бр. 56 от 29.06.1993 г. 

35 ЗЗД /Закон за задълженията и договорите/; КТ /Кодекс на труда/ 
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Според Закона за авторското право и сродните права /ЗАПСП/ произведението може да 

бъде използвано със съгласието на автора, освен когато този закон предвижда друго. С 

договора за използване на произведението – лицензионния договор-  авторът отстъпва 

на ползвателя изключителното или неизключителното право да използва създаденото 

от него произведение при определени условия и срещу възнаграждение. 

Лицензионният договор - договорът за използване на произведението - има безспорно 

гражданскоправен характер. Той има консенсуален характер - за неговото сключване е 

нужно съгласието на страните по него. Той е двустранен договор  и поражда права и 

задължения и за двете страни по договора.  

Този договор по правило е възмезден договор. Възнаграждението на автора за всеки 

начин на използване на негово произведение може да бъде определено като част от 

приходите, получени от използването на произведението, като еднократна сума или по 

друг начин36. Често пъти този тип договори изискват писмена форма, т.е. договорът е 

формален, но има и изключения от това правило. 

 

С договор за използване на обект на авторско право авторът отстъпва на ползвател 

изключителното или неизключителното право на използване на създадено от него 

произведение при определени условия и срещу възнаграждение. 

Основаните елементи на договора за следните: 

Вид на използването: 

● изключително – само ползвателят може да използва произведението по начина, за  

срока и на територията, за които е уговорено  - изключителността се уговаря изрично и 

писмено 

● неизключително  -  авторът си запазва правото да използва и той произведението 

наред с ползвателя, като може да отстъпва използването и на други лица 

Срок на използването  - максималният позволен от закона е 10 години, а ако не е 

уговорено друго, се счита, че договорът за използване е сключен за 3 години.  

Територия на използване  - ако не е уговорено друго, територията, за която се отстъпва 

правото на използване, се счита, че това е територията на страната, чийто гражданин е 

ползвателят или където се намира седалището му, ако той е юридическо лице.   

Възнаграждение -  възнаграждението може да бъде определено като част от приходите 

от използването на произведението,  като еднократна сума или комбинация между тях. 

                                                            
36чл. 38. ал.1 ЗАПСПОбн., ДВ, бр. 56 от 29.06.1993 г. 
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Следва да се има предвид, че когато възнаграждението е било определено като 

еднократна сума и впоследствие се окаже, че е било несъразмерно на приходите и явно 

несправедливо, авторът има право да поиска увеличение над размера на първоначално 

уговорената сума37. 

 

2. Други форми на реализация 

 

2.1. “Public domain” или „Обществено достояние“ се нарича специален статут на 

използване на произведения на науката, културата и изкуството, при които авторското 

право не се закриля. Произведението може да бъде текст, изображение, музика/звук, 

филм, скулптура, сграда, декор, мебел, хореография и други. Когато дадено 

произведение е обществено достояние, всеки може да го ползва, променя и 

разпространява както намери за добре, без да иска разрешение от авторите и без да 

нарушава техните права. 

Творческите произведения са обществено достояние и когато не съществуват закони, 

установяващи авторски права или когато за някои видове произведения тези права 

изрично са изключени от закона.  

Нетворчески произведения (факти, открития, формули) не се защитават с авторско 

право и са обществено достояние. Фактите също са обществено достояние. Списъци с 

интуитивно категоризирани данни (например хронологично или по азбучен ред), като 

дати или телефонни указатели, също са обществено достояние и не са защитени от 

авторско право. 

Авторските права имат определен срок, след който произведението става обществено 

достояние. Срокът  по правило е 70 години и започва да тече от 1 януари в годината 

след смъртта на автора.  

След изтичането този период авторът на произведението на основание чл. 34 от ЗАПСП 

безсрочно има правото името му, псевдонима му или друг идентифициращ го авторски 

знак да бъдат обозначавани по съответния начин при всяко използване на 

произведението и правото на запазване на целостта на произведението и на 

противопоставяне на всякакви промени в него, както и на всяко друго действие, което 

би могло да наруши законните му интереси или личното му достойнство. 

 

                                                            
37чл.38 от ЗАПСП Обн., ДВ, бр. 56 от 29.06.1993 г. 
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2.2. В някои случаи, извън посочените произведения със статут „Обществено 

достояние”, е разрешено свободно ползване на произведения без съгласие на автора и 

без заплащане на възнаграждение или със заплащане на компенсаторно такова. 

Свободното използване е допустимо при наличие на три условия - т.нар. троен 

тест,посочени в чл.23 от ЗАПСП- а именно: само в случаите, посочени в закона; при 

условие, че не се пречи на нормалното използване на произведението и като при това 

използване не се увреждат интересите на носителя на правото.Видовете свободно 

използване са: 

Без заплащане на възнаграждение: 

1. временното възпроизвеждане на произведения, ако то има преходен или инцидентен 

характер, няма самостоятелно икономическо значение, съставлява неделима и 

съществена част от техническия процес и се прави с единствената цел да позволи: а) 

предаване в мрежа чрез посредник, или б) друго разрешено използване на 

произведение;  

2. използването на цитати от вече разгласени произведения на други лица при критика 

или обзор при посочване на източника и името на автора, освен ако това е невъзможно; 

цитирането трябва да съответства на обичайната практика и да е в обем, оправдан от 

целта;  

3. използването на части от публикувани произведения или на неголям брой 

произведения в други произведения в обем, необходим за анализ, коментар или друг 

вид научно изследване; такова използване е допустимо само за научни и образователни 

цели при посочване на източника и името на автора, освен ако това е невъзможно;  

4. използването като текуща информация в периодичния печат и другите средства за 

масово осведомяване на речи, отчети, проповеди и други или на части от тях, 

произнесени на публични събрания, както и на пледоарии, произнесени в съдебни 

процеси, при посочване на източника и името на автора, освен ако това е невъзможно; 

5. възпроизвеждането от средствата за масово осведомяване на вече разгласени статии 

по актуални икономически, политически или религиозни теми, в случай че такова 

използване не е било изрично забранено, при посочване на източника и името на 

автора, освен ако това е невъзможно;  

6. възпроизвеждането по фотографски, кинематографичен или аналогичен на тях начин, 

както и чрез звукозаписване или видеозаписване на произведения, свързани с  актуално 

събитие, за да бъдат тези произведения използвани от средствата за масово 
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осведомяване в ограничен обем, оправдан от целите на информацията, при посочване 

на източника и името на автора, освен ако това е невъзможно;  

7. използването на произведения, постоянно изложени на улици, площади и други 

обществени места, без механично контактно копиране, както и излъчването им по 

безжичен път или предаването им чрез кабел или друго техническо средство, ако това 

се извършва с информационна или друга нетърговска цел;  

8. публичното представяне и публичното изпълнение на публикувани произведения в 

учебни или в други образователни заведения, ако не се получават парични постъпления 

и не се заплащат възнаграждения на участниците в подготовката и реализирането на 

представянето или изпълнението;  

9. възпроизвеждането на вече публикувани произведения от общодостъпни библиотеки, 

учебни или други образователни заведения, музеи и архивни учреждения, с учебна цел 

или с цел съхраняване на произведението, ако това не служи за търговски цели;  

10. възпроизвеждането на вече разгласени произведения посредством Брайлов шрифт 

или друг аналогичен метод, ако това не се извършва с цел печалба;  

11. предоставянето на достъп на физически лица до произведения, намиращи се в 

колекциите на организации по смисъла на т. 9, при условие че се извършва за научни 

цели и няма търговски характер;  

12. временното записване на произведение от радио- и телевизионни организации, на 

които авторът е отстъпил правото да използват произведението, осъществено със 

собствени технически средства и за нуждите на собствените им предавания в рамките 

на полученото разрешение; записи, които имат важна документална стойност, могат да 

бъдат съхранени в официален архив;  

13. използването на произведения за целите на националната сигурност, в съдебно или 

административно производство или в парламентарната практика;  

14. използването на произведения по време на религиозни церемонии или на 

официални церемонии, организирани от публичната власт;  

15. използването на сграда, която е произведение на архитектурата, или на план на 

такава сграда с цел реконструкцията й, извършено след съгласуване с организация по 

чл. 40. 

Със заплащане на компенсаторно възнаграждение 

1. възпроизвеждането с нетърговска цел на отпечатани произведения, с изключение на 

нотни материали, върху хартия или друг подобен носител чрез репрографиране или 

друг способ, осигуряващ подобен резултат;  
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2. възпроизвеждането на произведения, независимо върху какъв носител, от физическо 

лице за негово лично използване, при условие че не се извършва с търговска цел.  

 

2.3. Съществуват и различни проекти за сътрудничество, организирани по модела на 

„отказ от определени права“ от участниците в тях, предварително фиксирани в 

лицензионните съглашения.  Примери за подобни проекти са Creative Commons и 

General Public License (GPL). Криейтив комънс представлява пакет от типови лицензии, 

с предоставяни свободни такива на потребителите и с условия за ползване на 

произведенията,  публикувани с тях. 

С този тип лицензи притежателите на права сами определят какво разрешават на 

ползвателите да правят с техните произведения и  при какви условия. 

Разрешенията и условията са съобразени с авторскоправното законодателство (не му 

противоречат).  

Причини за появата на свободните лицензии са: 

• Увеличаване на дистанцията между авторите и потребителите;  

• Строгата рамка на авторскоправния закон; 

• Непригодността на авторскоправните закони към цифровата среда. 

Началото се полага от Ричард Столман като реакция срещу затворените софтуерни 

продукти и най-вече срещу Windows на Майкрософт. Столман е основоположник на 

„Движението за свободно програмно обезпечение”, „Концепията за „copyleft“, 

„Фондацията за свободен софтуер”, основана 1985г.(най-известен проект – GNU/Linux). 

Днес вече се предлагат голям брой лицензии за свободен софтуер с различни функции, 

свободни за потребителите (копиране, разпространение, преработка и др.) 

Друг подобен проект е Уикипедия.Основател е Джими Уелс през 2001г.. Целта му е 

създаване на свободна енциклопедия, която да се разпространява до всеки човек на 

планетата на собствения му език.На практика това е многоезична електронна 

енциклопедия със свободни за ползване и за допълване произведения. 
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ГЛАВА ВТОРА 

ТВОРЧЕСКИ И ПАЗАРНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОДУКТА НА РАДИО 

ИНДУСТРИЯТА 

 

I.Продукт на радио индустрията 

 

1. Същност на продукта на радио индустрията 

Продуктът на радио индустрията безспорно е радио програмата, която създават и 

разпространяват радио организациите. 

За да разберем същността на продукта на радио индустрията трябва да посочим кои са 

неговите основни елементи и кои са дейностите, които се осъществяват при 

създаването на радио програмата.  

1.1. Елементите, освен музиката, които изграждат една радио програма и които се 

използват при радио програмирането, са следните: 

Предавания – това е основната единица, съставна част от всяка радио програма. 

Предаването е този елемент от програмата, който съчетава в себе си участието на 

водещ/водещи на предаването, редактор/редактори, музикален редактор и други лица, в 

зависимост от типа радио и вида предаване. Това, което характеризира едно предаване, 

е че то е сбор от различни компоненти – музика, сигнали на предаването, различни 

говорни форми- коментари, интервюта, анкети, слушателски анонси, новинарски 

емисии. Всички те, в тяхната комбинация и същевременно уникалност, правят така, че 

слушателите възприемат една радио програма като различна от друга и правят едно 

радио слушано и обичано. 

Новинарски емисии – това са тези елементи от програмата, които съдържат най-

новата информация, която следва да се предостави на слушателите.  

Репортажи – това са тези журналистически форми, в които авторите представят 

информация относно дадено събитие или факт, който отговаря на профила на 

програмата и се излъчва на живо или на запис в програмата. 

Анкети – форма на излъчване на слушателски мнения по различни актуални въпроси. 

Рекламни клипове – това е формата, чрез която рекламните послания на 

рекламодателите стигат до аудиторията. Търговски съобщения в радиоуслуги /това е 

официалното определение в закона на рекламни клипове/ са звукови съобщения, 

предназначени да рекламират пряко или непряко стоки, услуги или репутация на 

физическо или юридическо лице, извършващо стопанска дейност, или да съдействат за 
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популяризирането на кауза или идея, или да предизвикат друг ефект, желан от 

рекламиращия, придружаващиили включени в дадено предаване срещу заплащане или 

друго подобно възнаграждение или с цел осигуряване на самопромоция38. 

Търговските съобщения трябва ясно да се разпознават като такива. Скритите търговски 

съобщения са забранени39. 

Спонсорски заставки – това е формата, чрез която името и слоугана на 

рекламодателите стават достояние на аудиторията. Спонсорство е форма на търговско 

съобщение, състоящо се в принос от физическо или юридическо лице, което не се 

занимава с доставката на медийни услуги или със създаване на аудио/аудио-визуални 

произведения, към финансирането на медийни услуги или предавания с оглед 

популяризиране на неговото име, търговска марка, репутация, дейност или на неговите 

продукти.40 

Джингли /сигнали/ на радиото това са тези звукови или говорни елементи и 

комбинацията между тях, в които се анонсира името на радиото, честотата на 

излъчване, мястото на излъчване, основен или съпътстващ слоуган и друга 

информация, която идентифицира радио станцията и я прави различима. Задължително 

следва да се излъчва поне един път на час, съгласно ЗРТ. 

Автопромоции – това е аудио форма, която представя отделни предавания или 

кампании на радиото. Създава се от продукционния екип на радиото и съдържа текст, 

глас, музика, ефекти. Позиционира се за излъчване в програмната схема на радиото в 

зависимост от целите и съдържанието ѝ. 

Музикални класации – това са специфични предавания на музикалните станции, по 

правило, в които се излъчват подредени по различни критерии музикални 

произведения. Критериите могат да бъдат най-излъчвани песни, или най-продавани 

песни, или най-любими и т.н.  

 

1.2. В следващата таблица ще покажем какви са основните  и съпътстващите дейности, 

които се осъществяват при създаването на една радио програма. 

Работният цикъл- веригата на добавената стойност (Value Chain) - при създаване на 

радиопрограма показва различните дейности, които се извършват в една радио 
                                                            
38Чл.73 ал.2 ЗРТ Обн., ДВ, бр. 138 от 24.11.1998 г. 

39Чл. 75. ал. 1 ЗРТ Обн., ДВ, бр. 138 от 24.11.1998 г. 

40Чл.74 ал. 2 ЗРТОбн., ДВ, бр. 138 от 24.11.1998 г. 
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организация и които дават представа за същността на програмата. Верига на добавената 

стойност е концепция за управление на бизнеса, популяризирана от признатия за водещ 

специалист по пазарна конкуренция американски икономист Майкъл Портър. Описана 

е за първи път в неговия труд – „Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior 

Performance”. Веригата на добавената стойност е поредица от дейности, по която 

продуктите преминават последователно, като след всяка дейност повишават стойността 

си. Веригата на добавената стойност позволява да се види от какво се формира тази 

стойност - тя се състои от видовете дейности по създаване на стойност и печалба или 

надценка. Източник на конкурентни предимства са различията между веригите на 

добавената стойност на конкурентите. 

Създаването и излъчването на радиопрограма се извършва чрез следната организация 

на основни дейности, процеси и операции: 

• Подготовка и излъчване на новини и репортажи; 

• Подготовка на списъка и излъчване на рекламни спотове; 

• Подготовка и излъчване на плейлистата с музика; 

• Водене на програмата от студиото - от водещ и гости в студиото; 

• Пренос на сигнала от студиото до предавателя; 

• Излъчване чрез УКВ предавател; 

• Контакт с аудиторията. 

Съпътстващи дейности са: 

• Продукция на джингли, промоции, рекламни клипове и спонсорски анонси; 

• Маркетинг и продажби - контакти с рекламодатели и агенции, сключване и 

изпълнение на договори за реклама; 

• Връзки с обществеността (PR) и обратна връзка с аудиторията; 

• Административно осигуряване; 

• Техническо осигуряване; 

• Управление на персонала (HR); 

• Прилагане на ИКТ- информационни и комуникационни технологии- сайтове, 

мобилни приложения. 
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Схемата на веригата на добавената стойност (Value Chain) в радиото е следната: 

 

Таблица 1 

Основна дейност по създаване на програма 

Подго-

товка и 

излъчване 

на 

предавания, 

новини и 

репортажи 

Подго-

товка на 

списъка 

на 

излъч-

ване на 

ре-

кламни 

спотове 

Подго-

товка и 

излъчване 

на плей-

листата с 

музика 

Пренос на 

сигнала от 

студиото до 

предава-

теля 

Излъчване 

чрез УКВ 

предавател 

 

 

Съпътстващи дейности 

ИКТ/информационни и комуникационни технологии /- уеб сайтове, мобилни 

приложения 

Управление на персонала- HR 

Техническо осигуряване 

Административно координиране 

Връзки с обществеността- PR 

Маркетинг и продажби-контакти с рекламодатели и агенции, сключване и 

изпълнение на договори за реклама 

Продукция на джингли, промоции, рекламни клипове и спонсорски анонси 

 

Съчетанието на елементите, изграждащи радио програмата и основните и 

съпътстващите дейности при нейното създаване определят цялостния вид и същността 

на всяка една програма. 

Музика 

Инфор‐
мация 

Към 
аудито‐
рията 
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2. Съдържание на продукта на радио индустрията 

Продуктът на радио индустрията, както вече посочихме е програмата на радио 

операторите, която се състои от изброените елементи. В зависимост от аудиторията, 

за която е предназначена програмата на дадена радио станция, посочените елементи на 

програмата са различни както в своята същност, а така също и по отношение на 

подредбата ми или степента на използването и съчетанието им. А това от своя страна 

води до създаването на разнообразно съдържание, което пък от своя страна определя 

различното „звучене” на даденото радио и го отличава от всички останали. В 

зависимост от съдържанието на радио програмите на отделните радио станции те могат 

да бъдат класифицирани и характеризирани. 

По международните стандарти, които не са възприети от българското медийно 

законодателство, радио станциите биват характеризирани съгласно своя формат. Радио 

формат или формат за програмиране се отнася до програмното съдържание, излъчвано 

от радиостанцията. Днес много формати са предназначени за достигане до специално 

определен сегмент от населението въз основа на такива демографски критерии като 

възраст, етническа принадлежност, произход и др.  

Видовете формати са: 

2.1. Новини, беседи, спортни формати 

Новини / Разговори 

Станциите с новини / разговори формати са с концентрация на новини - местни, 

регионални и световни, както и със спорт, времето и трафик. Заедно с новините, 

станциите включват мнения на слушатели. Популярни от много години, 

програмирането на тези станции включва смесица от новини, разговори и музика.  

Новини / Информация 

Този формат има малко слушателско участие. Станции с този формат обикновено са 

свързани чрез сателит и се препредават от местни и регионални станции. Един пример 

за този формат включва в чужбина излъчването на Би Би Си. 

Спортен 

Повечето станции със спортен формат включват спортни новини, спортни предавания и 

разбира се отразяване на живо на местни и национални спортни събития.  

Разговорен 

Станции с много или само говор.  Много от тях излъчват популярни синдикирани  ток 

шоу програми, като Mancow, Limbaugh и Хауърд Стърн през целия ден, както и беседи 

по различни въпроси.  
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Новини / бизнес 

Формат с новини и разговори по  финансови и бизнес въпроси,. Станции с този формат 

обикновено са в по-големи градове. 

Фрермерски / Селско стопански 

Станции с този формат са с информация за селскостопанското производство. През 

делничните дни можете да получите информация за цените на селскостопанските 

култури. Извън работно време и в почивни дни, повечето станции имат някакъв вид на 

музикален формат, обикновено кънтри, съвременен или стара музика. Станции с този 

формат са в по-малките пазари и в селските райони.  

Политически 

Този формат е най-популярен в Европа, особено Франция и други страни с по-малко 

ограничения за медиите. Целта на тези станции е да ви предостави новини и 

информация, както и да води разговори в ефира със слушателите.  

2.2. Формати за кънтри музика 

Кънтри 

Като един от най-популярните в САЩ, има много станции с този вид формат. 

Произхожда от кънтри музиката от 1920 година, но се е развивал в продължение на 

десетилетия, за да включва днес стилове като западен суинг, блуграс, Honky Tonk и др. 

Хит кънтри 

Като разновидност на кънтри формат излъчва сегашните хитове и от последните 

няколко месеца.  

Classic кънтри 

Включва класически песни от началото на 90-те, 80 и / или 70. 

Ranchera 

Този формат на страната е най-известен в Тексас, в югозападната част на Съединените 

щати и из цяло Мексико. 

2.3.Съвременно хит радио (CHR) музикални формати 

CHR-поп 

Също се определя като топ 40. Плейлистите включват нови световни хитове- от 

последните 6 до 12 месеца. Целевата аудитория е на възраст 15-30. 

CHR-ритмичен 

Плейлистите включват хип-хоп, рап и денс. Излъчват се сегашните хитове и популярни 

хитове от последните 6 до 12 месеца. Целевата аудитория е на възраст от 15 до 30 

години. 
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CHR-денс 

Понякога наричана просто денс, плейлистите включват денс хитове и танцови ремикси 

на популярни песни. Целевата аудитория е на хората на възраст от 15 до 30 години. 

CHR-espanol 

Също известен като испански поп, плейлистите включват популярните песни на 

испански език.  

Други формати CHR 

Останалите формати CHR са хибриди на формати и всички те имат подобна целева 

аудитория. Поп / рок и поп / рок / денс са хибриди, която включват популярна музика 

плюс топ рок и / или денс музика. CHR-алтернатив включва най-добрите алтернативни 

нови хитове. Този формат е най-известен в Европа. 

2.4. Adult Contemporary /за съвременния възрастен/ музикални формати 

Adult Contemporary 

Известен като "AC", Adult Contemporary музикалните станции са насочени към хора на 

възраст до 30 години и по-възрастни. Тези станции предлагат съвременна музика от 

миналото десетилетие или поп, рок или рап музика. 

Hot AC 

Станции с този формат имат малко по-млада целевата аудитория, отколкото 

класическия ACформат. Hot AC е хибрид между поп и AC музика с почти 

изключително концентриране върху актуалните хитове и музика от последните 12 

месеца. 

Modern AC 

Станции с този формат имат малко по-млада целевата аудитория, отколкото 

класическия ACформат. Modern AC е хибрид между АС и модерен рок с почти 

изключително концентриране върху актуалните хитове и музика от последните 12 

месеца. 

Soft AC 

Също известен като лесен за слушане или с красива музика, този формат е насочена 

към хора над 35 години. В сравнение с формата на АС класик, музиката може да се 

простира от последните четири десетилетия и да се състои в голямата си част от 

любовни балади и по-малко оптимистичен тип музика. 

AC – Oldies 

Този формат е смесица от музиката на AC и кънтри музика. Форматът е насочена към 

хора, от 30 години и по-големи и обикновено се среща в по-малките пазари или 
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населените места в селските райони. Музика, предлагана на тези станции варира от 

1960 до 1990. 

AC-Romantica 

Този формат е на испански език- музика и водене. Целева аудитория е по-възрастни от 

30 години и е насочен към испанската общност. 

Други формати AC 

Такива хибриди включват рок AC, ритмичен AC и разнообразие от различни по език 

AC формати. 

2.5. Рок и алтернативни музикални формати 

Modern Rock 

Също известен като нов рок или алтернативен рок, този формат е основно алтернативна 

рок музика. Налице е висока концентрация на нови и актуални хитове и музика от 

последните 6 до 12 месеца. 

Active Rock 

Станции с този жанр концентрира своята музика на най-популярните рок песни на 

днешния ден и разнообразие на популярните рок и класически рок песни от последните 

две десетилетия. 

Възрастен алтернатив 

Също известен като AAA, този жанр предлага хибрид на модерен рок, прогресив, 

алтернативен и класически рок, насочен към по-стара целевата аудитория. 

Classic Rock 

Това е една от най-популярните музикални формати на територията на Съединените 

щати. Класическите рок станции включват популярните рок хитове от 60-те, 70-те, 80-

те, 90-те и евентуално няколко хитове от днес.  

Хеви метъл 

Този формат е с много по-суров, по-силен звук  Такава музика може да бъде намерена 

на станции на колежи, университети или студентски станции. 

2.6. Urban музикални формати 

Urban съвременeн 

Известен по-просто като "градски" и също така като R & B (ритъм и блус), съвременния 

музикален жанр отразява голям брой черни записи с музика като рап, хип-хоп, хаус, 

соул и нови изпълнители. Градските формати са насочени към по-млада аудитория. 

Urban AC 
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Urban станции с музика, насочена към по-стара аудитория. Свирят се песни за душа, 

балади и по-малко рап и хип-хоп музика. 

Градските Oldies 

Този жанр използва черна музика на Motown от 50-те, 60-те и 70-те години. 

2.7. Джаз и класически музикални формати 

Smooth Jazz 

Стилът на музика, изпълнявана от тези станции включва скорошните и съвременни 

хитове, както и нови и последни джаз записи.  

Джаз 

Традиционната джаз музика може да бъде намерена по обществените радиостанции и 

колежански станции. Джаз музиката на тези станции е от последните няколко 

десетилетия.  

Класически 

Класическа музика е известна като сериозна музика за тези, които я обичат. Класическа 

музика обикновено може да се намери по обществените радиостанции, но най-големите 

пазари имат една търговска класическата музикална станция. 

2.8. Oldies-хитове за възрастни и музикални формати носталгия 

Oldies 

Плейлистите включват популярните хитове от 50-те, 60-те и 70-те години.  

Oldies хитове 

Плейлистите включват популярната музика от 1970 г. до днес и са включени поп, рок и 

/ или денс музика. Тези станции са склонни да свирят около 10% от текущата топ 40 

музика с останалата част от последните десетилетия. 

CHR на 80-те години 

Плейлистите на този формат са с особено популярна музика от 80-те, понякога 

началото на 90-те години, но може да включва и рок музика или денс музика. 

Стандарти 

Също известен като носталгия, този формат свири популярна съвременна и нежна 

музика, но може да включва биг бенд и др. 

2.9. Традиционните музикални формати 

Всеки народ или географски регион има собствен музикален стил. Това най-често се 

определя като традиционна музика. Такива примери включват традиционен холандски 

фолк (в Холандия), традиционна гръцка музика на гръцките острови и традиционна 

народна музика в Турция, както и българската чалга и народна музика. 
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2.10. Религиозните формати 

Религиозен 

Религиозните форматирани станции се различават по тон, представянето и теми, но 

основите са проповядване, като се включва християнска музика. 

Съвременна и поп музика, която се основава на християнската музика и артисти.  

Християнски рок 

Рок и алтернативна музика, която се основава на християнската музика и артисти. 

Други религиозни формати 

Ислямски и будистки религиозни радио-и телевизионни оператори се срещат по-често 

в Азия, Европа и Африка. Основните цели са да се проповядва духовност, положителни 

думи и популяризиране на целите на организацията, но се различават във формат и 

представяне. Повечето от тях  включват елементи на новини, говор, музика и 

образователни програми. 

2.11. Обществени, държавни и радио формати на различни общности 

Обществени 

Общественото радио стана възможно в Съединените щати през 1967 г. чрез създаването 

и частично финансиране от федералното правителство на National Public Radio (NPR). 

Общественото радио зависи също и от финансиране чрез вноски от слушателите. 

Програмирането а в общественото радио е различно, но обикновено в програмата се 

съдържат новини и информация, а като музикален формат преобладават класическа или 

поп и джаз музика.  

Туристически 

Туристически радио станции предоставят туристическа информация и информация, 

която е от значение за пътуване в този регион. 

Радиостанции на местна власт 

В Съединените щати и в Европа съществуват много местни станции, които осигуряват 

местна информация. 

TIS 

Съкращение означава "трафик на информационни системи". Тези станции предоставят 

реални актуализации на трафика в градските райони41.  

 

 

                                                            
41https://radiostationworld.com 
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3. Използване на обекти на закрила в продукта на радио индустрията 

3.1.При създаването на продукта на радио индустрията се използват обекти, подлежащи 

на закрила като резултат от интелектуален труд. Тези обекти са следните: 

А.Музикални произведения 

Музикалното произведение е продукт на музикалното изкуство с централен елемент 

мелодията. 

Видове музикални произведения: 

• народни, класически и съвременни 

• инструментални и вокални 

• синтетични 

Подвидове музикални произведения са: опера, соната, кантата, симфония, концерт, 

сюйта, импресия, рондо, меса, оратория, реквием, етюд, джаз пиеси, поп песни , рок 

песни и др. 

Музикалният продукт се реализира чрез различни начини: 

• чрез изпълнение пред публика; 

• чрез звукозапис и видеозапис; 

• чрез излъчване по безжичен път; 

• чрез предаване по кабел или друго средство; 

• чрез предаване в Интернет. 

Авторското право е на композитора - върху всяко произведение, което е оригинално и 

обективирано.  

Б. Литературни произведения, свързани с музиката.  

Става дума за текстове на песни, за либрета на опери, оперети и мюзикъли. Авторското 

право принадежи на лицето, което е създало посоченото произведение.  

В. Литературни произведения, създадени от журналисти – произведения на 

публицистиката, интервюта, дискусии. Създадени въз основа на трудово 

правоотношение със работодател или въз основа на граждански договор, тяхното 

изполване в радио програма е възможно със съгласието на авторите и по правилата на 

действащото законодателство. 

Г. Компютърните програми. 

В съвременното радио използването на компютърни програми е задължително. 

Програми се използват при самото излъчването на програмата към предавателя – това 

са програми за автоматизирано излъчване; при нейната подредба елемент след елемент; 
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при редактиране и продукция на отделни елементи; в журналистическата работа; при 

мониторинга и съхранението на програмата. Използването на компютърни програми в 

радиостанциите се урежда въз основа на договор и по правило е важен елемент в 

дейността им. 

ЗАПСП съдържа само посочване на възможностите за лицето, което законно е 

придобило дадена програма, а не включва разпоредби относно правата и задълженията 

на страните по договорите за използване на компютърни програми. 

Ако не е уговорено друго, се счита че лицето, което законно е придобило правото да 

използва компютърна програма, може да зарежда програмата, да я изобразява върху 

екран да я изпълнява, предава на разстояние, да я съхранява в паметта на компютър, да 

я превежда, преработва и да внася други изменения в нея, ако тези действия са 

необходими за постигане на целта, заради която е придобито правото да се използва 

програмата, включително и за отстраняване на грешки. 

Член 71 съдържа определени ограничения на правата на носителите на авторско право 

върху компютърни програми. Съгласно текста на закона „Лицето, което законно е 

придобило правото да използва компютърна програма, може без съгласието на автора и 

без заплащане на отделно възнаграждение: 

-да изготвя резервно копие от програмата, ако това е необходимо за съответния вид 

използване за който е придобита програмата; 

-да наблюдава, изучава и изпитва начина на действие на програмата.  

-да превежда програмния код от една форма в друга, ако това е безусловно необходимо 

за получаване на информация за постигане на съвместимост на създадена компютърна 

програма с други програми, при условие че необходимата за тази цел информация не е 

била предоставена в готов вид, и че това се извършва само по отношение на онези 

части от компютърната програма, които са необходими за постигане на 

съвместимостта. 

Д. Други аудио произведения – рекламни клипове, сигнали-джингли, промоционални 

клипове, музикални подложки, фонове и др., създавани в радиото или получавани в 

готов вид, произведени от външни на радиото компании.  Излъчват се в ефир, само ако 

правата за това са уредени предварително. 

Е. Произведения на сценичното изкуство - театрални пиеси, опери, оперети, 

мюзикъли, балети. Излъчват с в ефир въз основа на договор с носителите на права на 

тези произведения, на живо или на запис. По правило такъв тип произведения се 

излъчват в програмите основно на обществените радио оператори. 
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Ж. Фотографски произведения. 

В сайтовете на радиостанциите се използват непрекъснато фотографски призведения, 

било то въз основа на директни договори с автори-фотографи, било то чрез абонамент с 

агенции, които предоставят срещу заплащане достъп до огромно количество 

фотографии. 

З. Аранжименти на музикални произведения 

Всички или почти всички използвани от радиостанциите музикални произведения са 

преминали през аранжиране, за да добият окончателния вид, в който стигат до 

аудиторията. 

 

3.2.Освен посочените обекти на авторско правна закрила, използвани в създаването на 

радио продукта, са налице и обекти на закрила на права, сродни на авторските. Става 

дума за  изпълнения на артисти-изпълнители и звукозаписи, създадени от продуценти 

на такива звукозаписи. 

 

Изпълнения на артисти изпълнители 

А. Права на артистите-изпълнители 

Носител на правото на артист-изпълнител е лицето, което представя, пее, свири, 

танцува, рецитира, играе, режисира, дирижира, коментира, озвучава роли или 

изпълнява по друг начин произведение, цирков или вариететен номер, номер с кукли 

или фолклорна творба. 

Б. Обект на изпълнение- всякакви художествени произведения, циркови и вариететни 

номера, номера с кукли и фолклорни творби 

В. Изпълнителски действия- неизчерпателно посочени в закона; всички действия, които 

довеждат до публиката обекта, предназначен за нея; изпълнението трябва да е 

обективирано 

Носители са само физически лица - индивидуални или групови 

Г. Ограничения в закрилата: 

-при наличие на отстъпено право на излъчване на изпълнение по безжичен път- заедно 

с него, без допълнително заплащане се отстъпва и правото на препредаване по кабел / 

от същата организация, едновременно, на същата територия/, както и правото на 

излъчване чрез сателит; 

-при свободно използване, без заплащане на възнаграждение и без съгласието на 

носителя на сродно право- при отразяване на актуални събития от средствата за масово 
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информация; при публично изпълнение в образователно заведение; при временно 

възпроизвеждане на произведение; при временно записване от радио и тв; при 

използване на религиозни и национални празници; 

-при свободно използване, със заплащане на възнаграждение- при възпроизвеждане за 

лични нужди; като възнаграждението е компенсаторно / такса върху вноса и 

производството на информационни носители/ и се заплаща чрез ОКУП 

-при концепцията за “първа продажба”- правото на разпространение на записано 

изпълнение се ограничава до първата продажба, с която се прехвърля собствеността 

върху носителя на звукозаписа, ако сделката е осъществена от притежателя на правото 

или с негово съгласие 

Срок на закрила - 50 г. от възникването 

Д. Артистът-изпълнител има следните неимуществени права: 

1. правото да изисква името му, псевдонимът или артистичното му име да бъде 

посочвано или съобщавано по обичайния за това начин при всяко негово изпълнение на 

живо и при всяко използване на записаното му изпълнение по какъвто и да е начин; 

2. правото да изисква запазване целостта и неизменяемостта на записаното му 

изпълнение при възпроизвеждането или използването му по какъвто и да е друг начин. 

Правото по т. 1  е неотчуждимо. Отчуждаването на правото по т. 2 може да става само 

изрично и в писмена форма. 

Артистът-изпълнител има изключителното право да разрешава срещу възнаграждение 

/имуществени права/: 

1.излъчването на неговото изпълнение по безжичен път, предаването и препредаването 

му по кабел, както и звукозаписването или видеозаписването на изпълнението, 

възпроизвеждането на записите върху звуконосители или видеоносители и тяхното 

разпространение; 

2.публичното изпълнение, излъчването по безжичен път и предаването и 

препредаването по кабел на тези записи; 

3.предлагането по безжичен път или по кабел на достъп на неограничен брой лица до 

неговото записано изпълнение или част от него по начин, позволяващ този достъп да 

бъде осъществен от място и по време, индивидуално избрано от всеки от тях; 

4.вноса и износа в трети държави на екземпляри от записа с изпълнението в търговско 

количество, независимо дали екземплярите са произведени законно или в нарушение на 

правата по т. 1. 

Управление на интелектуалната собственост на артистите-изпълнители 
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Посочените до тук права, наричани имуществени права,  се отстъпват от артиста-

изпълнител срещу възнаграждение с отделен писмен договор. Възнаграждението може 

да се уговори като част от приходите или по друг начин. 

Ако в договора между артиста-изпълнител и продуцента на звукозаписи не е уговорено 

друго, артистът-изпълнител има право да разрешава и на други лица да записват и 

разпространяват негови изпълнения. Всякаква уговорка, която ограничава правото на 

артиста-изпълнител да дава такова разрешение, не може да има действие за повече от 

пет години. 

Участниците в колективни изпълнения, като хор, оркестър, ансамбъл или друга 

артистична група, упълномощават писмено едно лице да дава разрешенията за 

използването на техните изпълнения. Солистите и диригентът, както и режисьорът на 

сценично произведение дават разрешение отделно. 

Съгласно чл. 81 от ЗАПСП разрешение за използване по чл. 76, ал. 1 на изпълнение, 

осъществено в рамките на трудово правоотношение, се дава от работодателя, освен ако 

с артиста-изпълнител е уговорено друго. 

 

Продуценти на звукозаписи 

А. Носител на правото 

Продуцент на звукозапис е физическото или юридическото лице, което организира 

осъществяването на първия запис и осигурява финансирането му. 

Б. Имуществени права 

Продуцентът има изключително право да разрешава срещу заплащане: 

1. възпроизвеждането и разпространението на записа; 

2. вноса и износа в трети държави на екземпляри от записа в търговско количество, 

независимо дали са произведени законно или в нарушение на правата по т. 1; 

3.публичното изпълнение, излъчването по безжичен път и предаването и 

препредаването на записа по кабел; 

4. предлагането по безжичен път или чрез кабел или друго техническо средство на 

достъп на неограничен брой лица до записа или част от него по начин, позволяващ този 

достъп да бъде осъществен от място и по време, индивидуално избрано от всеки от тях; 

5. преработката и синхронизацията на записа. 

Продуцентът може да отстъпва с договор отделни свои права по ал. 1 на други лица, в 

т.ч. автори и изпълнители на записаните произведения. 

В. Неимуществени права 
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Продуцентът има право да изисква при възпроизвеждането и разпространението на 

направените от него записи името му да бъде посочвано по обичайния за това начин 

върху звуконосителите, включително и върху техните обложки и кутии. 

Г. Времетраене 

Правата на продуцентите на звукозаписи продължават петдесет години след датата на 

осъществяването на записа. 

В случай че звукозаписът е бил законно публикуван, времетраенето на правото 

продължава седемдесет години от това събитие.  

 

II. Пазар на радио продукта 

Пазарът на радио продукта ще бъде разгледан от две гледни точки: пазар на работната 

сила, ангажирана в създаването на радио продукта и обхват на пазара на радио 

продукта в неговата цялост.   

 

1.Пазар на работната сила, ангажирана в създаването на радио продукта  

В създаването на продукта на радио индустрията са ангажирани различни категории 

специалисти, всеки от които има своето място и роля в радио организациите.  

Организационно-творческата структура , която стои в основата на осъществяване на 

функциите на една радио организация, показва функциите на всяко едно 

административно звено и подробно описва функциите на всеки един член от екипа за 

осъществяване на дейността. 

Директор на РАДИОТО има задачата да делегира права и отговорности на 

мениджърски екип, който от своя страна възлага определени задачи на специално 

създадени звена и хората, назначени в тях. Класическият вид на едно частно 

музикално-информационно радио включва персонал около 40 човека. Те се менажират 

от програмен и финансов мениджъри, директор на новините и актуалните предавания, 

художествен директор, директор реклама и маркетинг и главен организатор. 

Директорът следи за правилното разпределение и изпълнение на поставените задачи и 

цели и осигурява взаимодействието между екипите и подкрепя тяхната работа, 

разрешава кризисни ситуации и е балансьор между различните отдели и хората, 

работещи там.  

Радиото има специалисти на следните позиции: специалист по маркетинг, специалист 

по реклама, радиоинженер, компютърен инженер, системен администратор, главен 
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организатор, техник, музикален редактор, директор на новини, редактори на новини и 

актуални предавания, водещи на предаванията, криейтив специалист.  

Планът за организационно- творческото осигуряване на РАДИОТО включва 

създаването на професионално подготвени екипи, работещи в стабилна корпоративна 

среда. Това става чрез създаването на отдели, обединяващи журналистическия, 

техническия и маркетинговия екип на радиото, начело със съответните ръководители.  

Отдел „Административен” се управлява от Административния директор на медиата и 

е на пряко подчинение на директора. Отговаря за спазването на целия административен 

ред в медиата, правилниците и разпоредбите, регламентиращи работата на отделите и 

служителите, подготвя административни заповеди и след одобрение на директора ги 

свежда до знанието на служителите.  Отговаря за правилното стопанисване и 

експлоатация на офисите на медиата, поддържа кореспонденция с регулаторните 

органи, СЕМ, КРС, докладва за нарушения и провинения на служителите и за награди 

при добри постижения в интерес на слушателите и просперитета на медиата.  

Отдел „Програмно осигуряване” работи за цялостното обезпечаване на програмата на 

радиото извън творческия и журналистическия процес. Отделът се ръководи от 

Програмен директор. Той изготвя дневна, седмична и месечна програмна схема на 

радиото и следи за нейното спазване, реагира при възникнали проблеми в програмната 

схема и предлага решения за тяхното отстраняване. Допълнителната функция на отдела 

е връзката с аудиторията, изследване и проследяване на слушателския интерес, 

събиране на сигнали и предложения за внасяне на корекции и нови идеи към 

програмата. Следи за спазването на Етичния кодекс на българските медии и 

ненарушаване на добрите норми и поведение в радиоефира от медиата. Екипът се 

състои от специалисти по медийно програмиране. Следи още за художественото 

качество и поддържане на добрия тон в ефира на радиото и прави предложения за 

санкциониране на нарушителите. Задължение на работещите в отдела е архивиране на 

програмата. 

Отдел „Техническо осигуряване” се води от Технически директор, който е пряко 

отговорен за поддържането и правилната експлоатация на техниката и компютърните 

системи в радиото, периодично извършва чрез своите служители цялостен технически 

преглед на системите, гарантира за доброто функциониране на техническите системи за 

пренос и излъчване на радиопрограмата. Отговаря за инженерите, специалистите по 

поддръжка на студиото и компютърната мрежа. Техническият директор следи за 

качеството на излъчения сигнал по нормите на БДС, съобразно техническите 
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изисквания на лицензията. Техническият директор назначава системния администратор 

и отговаря и за излъчването на сигнала он лайн. Ръководи техническото звено и 

осъществява контрол върху RDS услугата, както и оперативната поддръжка на 

студиата.  

Отдел „Организация” отговаря за обезпечаване на целия организационен процес, 

необходим за правилното функциониране на медиата чрез Главен организатор. 

Планира и координира репортерските екипи за покриване на информационния поток, 

обезпечава с превозна и друга техника работата на журналистите в студио и на терен. 

Отговаря за комуналните услуги в радиото, създава и следи за графиците на репортери 

и водещи, графици за работа на студийния комплекс по време на ефир и на запис, 

графика за запис на радиорекламите и авторекламите, подавани от програмния и 

маркетинговия отдел. 

Отдел „Финанси” поддържа и извършва цялостната финансова и счетоводна дейност на 

радиото съобразно законодателството, извършва платежни действия, финансово 

планира и отчита дейността на предприятието.Финансовият директор следи за 

финансовите потоци на радиото, изплащането на заплати и хонорари, движението по 

банковите сметки, осчетоводяването на приходите и разходите, навременното подаване 

на дължимите данъци  и към СЕМ и КРС такси, както и всички плащания по авторски и 

сродните им права. 

Юридическият отдел се състои от Главен юрист, който е специализирани в областта 

на медийното право , интелектуалната собственост и телекомуникациите. Изготвя 

правни становища и юридически консултации в тези направления, следи ЗЕС и ЗРТ, 

подпомага дейността на служителите  при заемане на ръководни длъжности и изготвя 

техните договори. В работа с отдела за маркетинг и реклама изготвя идоговорите за 

рекламна и спонсорска дейност. 

Отдел „Новини и актуални предавания” се ръководи от Директор на Новини, който 

планира, подготвя и осигурява от водещите, репортерите и редакторите цялостно 

покриване и отразяване на информационния и събитиен поток на територията на 

излъчване за осигуряване на програмата. Отговаря за подбора и менажирането на 

водещи, репортери, редактори в новините и предаванията. Осигурява покриването на 

актуални теми в предаванията и новините от водещите, репортерите и редакторите, 

засягащи най- широк кръг от проблеми, касаещи пряко аудиторията. Той отговаря за 

качественото реализиране на новините и актуалните предавания в програмата и работи 

в тясна връзка с екипите на седмичните предавания чрез подаване на актуални теми и 
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радиоформи на живо и на запис. Екипите на новините подпомагат работата на екипа по 

актуалните предавания чрез допълнителни радио репортажи, материали, гости на живо 

и на запис, репортерски материали и правят предложения за нови теми ежедневно.  

Отдел „Маркетинг и реклама” популяризира радиопрограмата, създава и събира 

рекламни съобщения, промоции, ПР- активности, продукционна дейност, осигурява 

клиенти за рекламни услуги, изготвя ценова и рекламна стратегия на радиото, 

поддържа постоянна връзка с рекламодателите и  контакти с медийните институции и 

асоциации на регионално и национално нива. Екипът се състои от специалисти по ПР, 

маркетинг и реклама. Ръководи се от Директор по маркетинг и реклама и осигурява 

приходите в радиото от рекламна дейност и реализация на определена рекламна 

политика.  

Отдел „Музика и забавни програми” се ръководи от Музикален директор, който следи 

за осигуряване на музиката за програмата, менажира музикалните редактори, които 

подбират най- качествените заглавия и произведения в съответствие с профила на 

програмата, програмира периодично музиката спрямо схемата за деня и включените в 

нея говорни модули.  Музикалните редактори архивират песните и композициите в база 

данни, картотекират ги според приетите критерии. Екипът поддържа връзка с 

издателските къщи и продуцентите и комуникира с тях. Творческият екип води 

музикалните и забавните предавания и радиоигрите съобразно програмната концепция 

и схема и прави предложение за подобряване и разнообразяване на програмата 

периодично. Следи за качеството на музиката и рекламните спотове. Следи за 

качеството на музиката в ефир от музикалните редактори. 

Отдел „Криейтив”  ръководен от  Криейтив директора проучва нови радиоформи на 

националния и международния пазари и внася в програмата нови концепции и идеи за 

разнообразяването на РАДИОТО. Следи новите тенденции на медийния пазар и 

проучва възможността за внасяне на иновативни фрагменти, предавания и творчески 

решения за повишаване на качеството на програмата и поддържането на европейски 

стандарти. 

Следват основните характеристики и задължения на ключови функции на част от 

екипа, пряко създаващ програмата: 

Главният редактор на новините и актуалните предавания отговаря за 

информацията, стигаща до слушателите. Той определя редакторите, които трябва да 

подбират видовете новини и тяхното представяне по важност и поредност в емисиите. 

Той възлага на отговорните редактори да разпределят на репортерите кои събития да 
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отразяват, а на водещите – реда на предаването и темите в развитие и коментар. 

Главният редактор всекидневно определя задачите и темите, които ще се разработват 

на следващия ден. Редакторите в началото на всяка смяна  преглеждат новините от 

деня, задължително познават обществената, политическата и икономическата 

обстановка в страната, за да отсяват важното от несъщественото. В началото на 

работната смяна се поставят задачите на водещия и репортерите, следи се за спазването 

на заложената програмна концепция, при възникнали извънредни събития се стопира 

програмата и се внедрява новата информация в ефир. Новините се предоставят на 

водещия максимум 15 минути преди ефир, подготвя се темите и музиката при 

актуалните  специализирани предавания и реда на предаването, което се предоставя на 

водещия, обсъждат се  и се одобряват гостите в предаванията по актуални теми от деня. 

Главният редактор има задача да обучава новопостъпилите новинари и да следи за 

тяхното развитие. Той изготвя оценка на работата на всеки един член от екипа и прави 

предложения за промяна в състава с цел подобряване на качеството на предоставената 

информация. Попълва с информация Интернет страницата на радиото и следи за 

правилното извеждане на заглавията и темите. 

Рекламният мениджър продава рекламно време от ефира на радиостанцията, 

разработва нови пазарни ниши и ценови стратегии спрямо пазара. Привлича нови 

клиенти, поддържа ежедневната комуникация с клиентите, следи за контрола и 

качеството на предоставяните рекламни услуги, координира рекламните послания, 

намира най- печелившия модел за рекламно присъствие и познава рекламния бранш и 

водещите рекламни агенции. Има знания за медиа шоповете, директните 

рекламодатели, оформя актуална оценка на рекламния пазар,  познава добре медийния 

пазар. 

Музикалният редактор отговаря за музиката, излъчвана в ефир. Той подбира песните 

и подрежда в плей листата по ред на излъчване. Всекидневно реди плей листата и за 

следващия ден. Преди началото на всяка смяна е длъжен отново да прегледа листата и 

подредбата на музиката, правилното залагане на рекламите в програмата и 

анонсиращите джингли на отделните предавания. Всекидневно проверява 

медиаплановете за реклама и следи стриктното им спазване. При наличието на проблем 

уведомява рекламодателя и рекламния мениджър в радиото и при разрешение 

отстранява дефекта и правинов спот. Отговаря за прилагането и спазването на 

цялостната музикална концепция на радиото и не допуска излъчването в ефир на 

музика, неотговаряща на формата и съдържанието, описани в концепцията. 
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В дните със специализирани музикални предавания подготвя специална плей листа, 

която отговаря на тематиката на предаването. Всекидневно следи за новостите на 

музикалния пазар и допълва фонотеката на радиото с нови имена и заглавия.  

Водещият на предавания и новини в радиостанцията отговаря за представянето на 

новините и информацията в актуалните и специализирани предавания. Водещият 

прочита новините, емисиите и информационните бюлетини, предоставени от 

редактора. Следва да познава обществения и политически живот в региона и страната, 

следи икономическите и социалните процеси, за да може да ги коментира в студио с 

гост. Познава значимите личности от региона и страната, прочита 15 минути преди 

ефир отново новините, които ще представя, изчита новините без съкращения, не 

напуска работното си място по време на дежурство поради извънредни обстоятелства. 

Не променя формата на новините и информационните бюлетини, не може да изразява 

лично мнение и коментар относно самите новини. По време на интервюта и дебати в 

студио предоставя еднакво време за изказвания на гостите, не допуска лични 

предпочитания и мнения да влияят на разговора. Не прекъсва гостите си и не използва 

неприлични и вулгарни изрази. Не позволява и стопира всякакви изказвания на 

етническа, религиозна и расова основа, които могат да засегнат дискриминационни 

признаци по закон. Не допуска личното му настроение да се отразява в ефир и да 

ангажира слушателите с него. Ако по време на представяне на дадена новина се получи 

коментар от гост предоставя време за опровержение на засегнатата страна и готовност 

да запознае слушателите с полученото уточнение.  

Репортерът следи потока от информация, които са в информационното пространство в 

региона с възможност за бърза реакция и предоставяне на информация на редактора и 

водещия. Изпълнява поставените от редактора и главния редактор задачи- отразяване 

на събитие, посещение на пресконференция, запис на интервю и репортаж, прави преки 

включвания от мястото на събитието и има готовност за това във всеки един момент от 

денонощието. Прави преглед на регионалния и националния печат, следи интернет 

изданията за допълнителна информация, отразява посещението на важни личности в 

града и региона, подава информация от образователните, социалните и културните 

институции по ресор, определен от редактора. Всекидневно записва интервюта от 

личности, имащи отношение към икономически, социални, здравни, образователни, 

културни и обществени събития с цел попълване на програмата на предаванията.  

Задължително познава имената на институциите на национално и регионално нива. 

Представя на дежурния редактор списък с предстоящите събития за следващия ден до 
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19 часа. Работи по график, определен от главния редактор и подпомага работата 

наводещия и дежурния редактор. 

Планът за организационно-творческото осигуряване на РАДИОТО включва 

изработването и въвеждането на правилник на вътрешния ред в медиата, който 

регламентира взаимоотношенията между отделите и спазването на принципите и 

нормите на работа. Това гарантира спазването на професионализъм и добри 

взаимоотношения между екипите и гарантира качествено осигуряване на продукцията.  

Всички посочени длъжности в радио организацията се заемат въз основа на сключен 

трудов договор между работодателя и съответния служител. 

Освен тези посочени лица, имащи своята важна роля за функционирането на една 

радио организация, в радиото се извършват и дейности, които са инцидентни и които 

предполагат наемането на специалисти на граждански договор. Това обикновено са 

актьори, които участват  създаването на различни елементи от програмата, или 

журналисти за конкретно отделно предаване или друго участие, или други външни 

специалисти, нужни за конкретни дейности. 

Десетки и стотици служители работят понастоящем в радио индустрията в България и 

тяхното развитие и усъвършенстване е гаранция за успешното бъдеще на радиото като 

медия.  

 

2.Обхват на пазара на радио продукта 

В България в момента излъчват десетки радиостанции. Те могат да бъдат 

класифицирани като национални, радиомрежи, регионални програми на БНР и местни 

програми. 

Национални радиопрограми 

В България лицензии за национално покритие имат три радиопрограми. Тези програми 

са задължени да осигурят покритие за най-малко 90% от населението на страната. Това 

са: 

• Хоризонт на БНР 

• Христо Ботев на БНР 

• Дарик радио 
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Радиомрежи с национален характер 

• Радио 1 

• Радио 1 Рок 

• Bulgaria on Air 

• Magic FM 

• БГ Радио 

• Вероника 

• Веселина 

• Витоша 

• Energy 

• N-JOY 

• Z-Rock 

• City 

• FM+ 

• Фокус 

• Radio Fresh 

Регионални програми на БНР 

• Радио София 

• Радио Благоевград 

• Радио Бургас 

• Радио Видин 

• Радио Варна 

• Радио Пловдив 

• Радио Стара Загора 

• Радио Шумен 

• Радио Кърджали 

Местни програми- над 50 на брой42 

Все по-важна роля в структурата на радио пазара имат и онлайн радиата – тези, които 

излъчват своята програма в интернет среда. Те могат да бъдат разделени на два типа: 

                                                            
42Източник: https://bg.wikipedia.org 
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• Ефирни радиостанции, които излъчват едновременно и в интернет 

• Излъчващи само в интернет 

Тези радиостанции имат не малък брой слушатели, които използват за това слушане 

както настолните си компютри и лаптопи, а така също и смартфони и таблети. В 

интернет средата конкуренцията е огромна. Съществуват хиляди радио канали, основно 

музикални, но не само, излъчващи различни радио програми. Много често, с оглед 

подреденост и улесняване на слушателя, излъчващите в интернет радиостанции от 

дадена държава обединяват усилията си и създават национален радио плейър. В него 

участващите радио програми са подредени и всеки слушател с лекота може да избере 

дадената програма, както и да получи допълнителна информация за нея. Пример за 

такъв изключително успешен радио плейър е британският UK Radio Player, на който са 

качени много британски обществени и търговски радио програми. С развитието на 

интернет свързаността значението на онлайн радиата ще нараства и тяхната аудитория 

ще става все по-значима. 

Всички посочени програми се борят за вниманието на слушателите и за рекламни 

приходи, с които да финансират дейността си. 

Пазарът на радиорекламата в България през последните години изживява 

трансформация, поради навлизането на онлайн медиите и поради финансовата криза от 

последните  години. Тази трансформация се очертава да продължи. 

Радиото е запазило своя дял - от около 7-8% от общия рекламен пазар и през 2016г.43 – 

и прогнозата за 2017г. е за увеличение  на дела му от общите рекламни разходи. 

Единствено при радиото и при дигиталната реклама се прогнозира увеличение на 

приходите, което е добра новина за радио индустрията. 

Развитието на пазара на радио продукта е в пряка зависимост от темповете на 

нарастване на дела на радио индустрията и нейната икономическа и пазарна гъвкавост 

към новите световни комуникационни тенденции между рекламодателите и 

потребителското поведение в условията на дигитална среда. Радиопазарът може да 

бъде в положителна симбиоза с използването на контактите на радиото със социалните 

мрежи, с търсачките в Интернет, с мобилните технологии. Само по този начин радиото 

може да отговори на нуждите на своята аудитория и да запази своето място като 

основна, нужна и търсена медия. 

                                                            
43 Проучване на „Нилсен Адмосфиър” за периода януари-септември 2016г. 
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В таблицата по-долу са посочени данни за обхвата на пазара на радио индустрията и 

свързаните с него пазари44: 

 

 

 

Таблица 2Брутни рекламни приходи в различните медии 2011-2015г45 

 
 

 

 

 

 

 

                                                            
44 Това са последните данни за размера на рекламния пазар в България, предоставени от РА «Пиеро 97», 
като са посочени брутните рекламни приходи в различните видове медии за периода 2011-2015г.: 

 

45 РА Пиеро 97 
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В следващата тблица, отново с източник РА «Пиеро 97», са посочени нетните рекламни 

приходи общо за всички медии за периода 2012-2015г.: 

Таблица 3 Нетните рекламни приходи общо за всички медии за периода 2012-2015г.46: 

 

 

Частта на радиопазара като нетни стойности, се определя в широки граници- между 18 

и 30 милиона лева годишно в през последните 3 години. Неоспорим факт е обаче, че 

инвестициите в радиореклама продължават и дори нарастват. Поради това радиото като 

медия в съчетание с другите конвенционални медии има шансове да запази устойчива и 

важна своята роля като рекламен канал. 

За да може да усвои добър пазарен дял в тази ситуация радиото трябва да заложи на 

развитие на ВЕРТИКАЛНА интеграция47- интеграция между Радио, Интернет и 

Мобилни платформи, така че да даде на рекламодателите нови възможности за 

достигане до по-големи групи от техни клиенти, а на слушателите да даде нови 

възможности за най-пълно удовлетворяване на техните потребности откъм 

                                                            
46 РА «Пиеро 97» 
47Вертикалната интеграция в микроикономиката и мениджмънта е форма на организация на бизнеса, 
при която се наблюдава стремеж за участие във всички етапи на производствения процес на един 
продукт, което осигурява на бизнеса по-добър контрол върху добавените стойности, намалява общия 
размер на разходите и позволява да бъдат реализирани по-високи печалби. Източник 
https://bg.m.Wikipedia.org 
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информираност, музика, забава, развлечение, подобряване на начина на живот и други, 

с помощта на различните средства на тази ВЕРТИКАЛНАТА интеграция. 

 

Конкуренцията между отделните радиогрупи и брендове радиостанции е изключително 

висока в България. Основното конкурентно предимство на радиото като медия, е 

неговото локално покритие, с което се максимизира влиянието му върху таргет 

аудиторията, чрез силна, интересна и стойностна радиопрограма, както и ниската цена 

на рекламата в радио. 

Позиционирането на радиото на пазара е посочено в долната схема според анализ с 

отчитане на 5-те пазарни сили на Портър. Анализът на петте конкурентни сили е рамка 

за индустриален анализ и разработване на бизнес стратегия, формирана от Майкъл 

Портър в Харвардското бизнес училище през 1979. Тя базирана на икономиката на 

индустриалната организация при извличането на петте основни сили, които определят 

конкурентната интензивност и оттам атрактивност на пазара. Атрактивност в този 

контекст се отнася до общата печелившост на индустрията. "Неатрактивна" индустрия 

е такава, при която комбинацията от тези пет сили действа към сваляне на общата 

доходност. Изключително неатрактивна индустрия е такава, при която печалбите на 

всички фирми са сведени до 0. 

 

Петте сили - модел на конкурентността: 

• Интензитет на конкурентните сили 

• Сила при преговори от страната на клиента 

• Сила при преговори от страната на доставчика 

• Опасност от продукти-заместители 

• Опасност от навлизане на нови конкуренти 
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Таблица 4 Позиционирането на радиото на пазара според анализ с отчитане на 5-те 

пазарни сили на Портър. 

ОПАСНОСТ ОТ ЗАМЕСТИТЕЛИТЕ: 

Он-лайн Радио 

Музикални уеб сайтове и портали 

МР 3 плеъйри 

Смартфони 

Музикални телевизии 

Социални мрежи 

СИЛАТА НА 

КЛИЕНТИТЕ 

 

С разнообразните 

програми, които 

предоставя,  

РАДИОТО като 

медия се стреми да 

удовлетворява 

потребностите на 

слушателите. 

РАДИОТО разчита на 

програма, каквато 

конкурентите медии 

не предлагат. 

РАДИОТО прави 

програма, която не 

изисква 

ИНТЕНЗИТЕТ НА 

КОНКУРЕНТНИТЕ СИЛИ 

 

В българския ефир 

излъчват повече от 400 

станции. Това е „свирепа” 

конкуренция. 

РАДИОТО е в състояние 

да се справи като медия в 

условията на 

конкуренцията, не само в 

България, но и в чужбина.  

РАДИОТО разчита на 

различията в програмата, 

която създава за своите 

слушатели. 

 

ОПАСНОСТ ОТ 

НАВЛИЗАНЕ НА 

КОНКУРЕНТИ 

Бариерите за влизане 

в радиобизнеса са 

много високи: 

-лицензиране; 

-високи такси за 

авторски, 

продуцентски и други 

права платими от 

радиостанците на 

носителите на права; 

-„ВОТЪТ” на 

аудиторията; 

-възможната 

вертикална 

интеграция повишава 
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ангажираността на 

слушателя. 

изискванията към 

радиостанциите 

 

СИЛАТА НА  ДОСТАВЧИЦИТЕ 

Информацията съществува навсякъде. Необходимо е да се намери, обобщи 

и представи на слушателите, без да е налице цензура или други препятствия 

–законодателни или институционални. 

Музикалната индустрия създава стойностни произведения за излъчване в 

ефир и радиото използва това при създаване на продукта си, срещу 

съответното заплащане, като няма пречка за това използване. 

РАДИОТО практически не е зависимо в някаква силна степен от 

ДОСТАВЧИЦИТЕ 

 

 

III.Маркетинг на продукта на радио индустрията 

 

1. Маркетингов микс на продукта на радио индустрията 

Елементите от маркетинг микса определят маркетинговата тактика, която спомага за 

осъществяването на маркетинговата стратегия на всяка една компания, вкл. и на радио 

организацията.А маркетинговата  стратегия е процесът на планиране, който позволява 

на дадена организация да концентрира своите ресурси в най-добрите възможности за 

увеличаване на продажбите си и постигане на стабилно конкурентно предимство, т.е. за 

правене на успешен бизнес. 

Елементите на маркетинг микса са определени  от професор Джером Маккартни от 

Мичиганския университет, по следния начин, известен на английски език като 4P: 

продукт (product), цена (price), дистрибуция (placement) и промоция (promotion).  

 Елементът продукт обхваща всички специфики, свързани със самата стока или 

услуга и начините, по които потребителите я възприемат в зависимост от своите нужди 

и желания.  
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 Към елемента цена се отнася всичко, свързано с ценовата политика, която 

дадена фирма следва: продажбени отстъпки, намаления, плащания, кредитиране.  

 Елементът дистрибуция включва каналите за разпространение на стоката, 

покритието на пазара. 

 Четвъртият елемент от маркетинг микса – промоция - е свързан с всички 

действия, които спомагат за представянето на дадена стока по най-добрия възможен 

начин, така че да се изтъкнат нейните предимства и достойнства. Комуникационната 

политика на фирмата включва разнообразни методи за промоция като: представяне, 

реклама, връзки с обществеността, медийно присъствие, лични продажби, директен 

маркетинг, изграждане на лобита. 

Продуктът на радио индустрията – радио програмата, освен своето основно 

предназначение – да информира, образова и развлича – има и още едно 

предназначение. Той е платформа за излъчване на радио реклама, която за търговските 

радио станции е основен източник на приходи и неговото качество, стойност и 

привлекателност за слушателя определя дали той / радио продукта/ ще привлече 

достатъчно рекламодатели и от там достатъчно приходи, така че радио бизнесът на 

конкретната компания да е успешен. 

В този смисъл радио рекламата е основното „гориво” за създаване на продукта на радио 

индустрията, тъй като осигурява, при определени от всяка конкретна радио станция 

ценови нива, средствата, необходими за правенето, дистрибутирането 

/разпространението/ и промотирането на програмата на радио организацията. На 

практика продуктът на радио индустрията, в неговото качество на стока, намира своята 

реализация на пазара чрез привличането на реклама, която да се излъчва по радиото. И 

в този смисъл излъчената реклама по радиото е критерият за качествата на продукта на 

радио организацията и за степента на успех на бизнеса на радио станцията. Известно е, 

че всяка една търговска радио станция на практика е търговско предприятие, 

регистрирана компания по Търговския закон и нейната цел е реализиране на печалба. 

Ето защо когато говорим за реализацията на продукта на радио индустрията, говорим 

за радио рекламата. 

Рекламата възниква с появата на стоковото производство. Тя има практическо и 

естетическо значение - част е от комуникационната система, информира и насочва 

хората към нови и качествени стоки и услуги. 

Рекламата преминава през три периода на историческо развитие: 
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Първият е периода на простото индиректно комуникиране с недиференцирани групи- 

от преди нашата ера до XVIII век. Намерени са многобройни груби и наивни образци 

на рекламни форми и средства-обяви за игри, за състезания, за провеждане на 

жертвоприношения; открити са обяви върху дъски и кости; използвани са викачи и 

глашатаи в градовете; магазините са украсявани отвън и т.н. 

Вторият е периода на сложното индиректно комуникиране с недиференцирани групи 

чрез средствата за масова комуникация- от XVIII  до края на ХХ век. Повяват се 

вестниците, радиостанциите и телевизиите, кинорекламата. 

Третият е периода на непряко въздействие върху диференцирани групи и отделни 

личност-от края на ХХ век до наши дни. Рекламата е много по-точна и  обособена в 

посланието си към конкретни целеви групи. 

 Функции на рекламата 

• Информационна- създава представа у купувача за свойствата на даден продукт;  

• Стимулираща- създава нови потребности; 

• Въздействаща- формира предпочитание към дадена марка, изтъква предимствата   

й, убеждава потребителя; 

• Социална- оказва въздействие върху общественото мнение; 

• Напомняща- поддържа високо ниво на осведоменост; 

• Икономическа- стимулира продажбите. 

Видове реклама 

Рекламата може да бъде класифицирани според различни критерии: 

1. Рекламата е въвеждаща, поддържаща и напомняща; 

2. Рекламата е политическа, социална и стопанска; 

3. Тя е пресреклама, радиореклама, телевизионна реклама, външна реклама, реклама на 

мястото на продажбите, реклама в интернет; 

4. Рекламата е регионална, национална, международна и глобална; 

5. Рекламата е информираща, осведомяваща, хумористична, забавна, провокираща, 

агресивна; 

6. Тя е зрителна, звукова, звуково - зрителна, зрително - обонятелна, вкусова и 

осезателна. 

Рекламата в радиото 

Рекламата в радиото се излъчва под формата на аудио клипове, с продължителност 

между 5 и 30 секунди основно, подредени в рекламни блокове, позиционирани в 
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програмата на радиостанцията. Има и клипове с по-голяма дължина, но се приема, че 

нормалната продължителност на радио клип е 10, 20 или 30 секунди. 

Рекламните блокове в повечето държави са ограничени като продължителност. В 

България за търговските оператори те са 12 минути на час, а за БНР като обществен 

оператор, получаващ субсидия от държавния бюджет за дейността си, е налице 

ограничение от 6 минути на час. 

Има 2 основни групи клиенти на радио реклама: 

-Директни клиенти- на които продуктите и услугите на радиото се предлагат чрез 

екипа от маркетингови специалисти на радиото. Те се делят на такива, които купуват 

редовно продуктите и услугите на радиото; на купуващи няколко пъти в годината, и на 

инцидентно купуващи 1-2 пъти през годината. 

-Рекламни агенции и медиа-шопове. 

При анализа на клиентите трябва да се има предвид тяхното сегментиране- по 

потребности, аудитория, сезон, използвани продукти и услуги на радиото и т.н. 

Елементът от маркетинговия микс  - дистрибуцията /разпространението/  на продукта 

на радио индустрията - ще разгледам обстойно в Глава III. 

Промотирането на радио продукта е обяснен в следващата т. 2, а ценообразуването е 

в следващата т.3. 

 

2. Маркетиране на продукта на радио индустрията 

Промотирането на продукта на радио индустрията е от изключително важно значение 

за успешния бизнес на всяка една радио организация. Радио продуктът се създава, за да 

стане достояние на съответната аудитория. Самоцелното създаване на радио програми е 

невъзможно и непрактикувано упражнение. Целта е привличане на все по-голяма 

аудитория. Веднъж привлечена, следващата цел е нейното задържане на честотите на 

съответната радиостанция. Защото голямата аудитория и челното място в рейтинга 

осигуряват по-големи приходи от реклама и спонсорство за търговските радиа, а от там 

възможност за развитие на продукта и генериране на по-голяма печалба. 

За осъществяване на посочените цели се осъществява два вида промотиране на 

продукта радио индустрията: за подпомагане на програмата и за подпомагане на 

продажбите на рекламно време. 

2.1. Подпомагане на програмата 
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Всяка една радиостанция, освен чрез качественото съдържание, което създава, 

привлича своята аудитория и чрез  допълващи програмни дейности, които са продукт 

на интелектуалния труд на екипа на съответното радио. Такива дейности са провеждане 

на кампании в полза на обществото, провеждането на промоционални събития и 

съорганизиране на различни мероприятия. 

2.1.1. Кампании в полза на обществото   

Това са кампании, организирани от радио организациите и имащи за свое основание 

важни за обществото проблеми. Например кампанията на Радио ФМ+ “Не карам пил”. 

Смисълът на провеждане на такъв тип кампании е за да се представи на аудиторията 

важен за хората въпрос, да се чуят мненията им и да се представи решение на този 

въпрос. Или поне да се акцентира върху него. По този начин слушателите биват 

ангажирани с програмата. Ако се уцели важен проблем, то негово обсъждане и търсене 

на решение стават интересни за всички. Често пъти като партньори в такъв тип 

кампании се привличат организации, които се занимават с обсъжданата проблематика. 

Ако темата на кампанията позволява, могат да бъдат привлечени и спонсори и 

рекламодатели и така освен чисто програмен, да се търси и постигне и финансов ефект. 

2.1.2. Промоционални събития 

Всякакви важни за радиото или за обществото дати и събития могат да се превърнат в 

промоционални събития за радиото. Например рожден ден на медията. Кампанията за 

рождения ден на радиото започва обикновено месец преди събитието. Тя има 

програмна, събитийна и търговска част. В програмната част се предлага на аудиторията 

някаква интересна идея, на която е подчинено празнуването на рождения ден – 

например ежедневна викторина, участието в която дава на слушателя възможност да 

участва в жребий за екскурзия в чужбина. На мястото на събитието - празника- се 

изтегля победителя. Всички елементи на тази промоция могат да имат свой спонсор. По 

този начин се увеличава слушаемостта на програмата и се увеличават приходите. 

Колкото по-интересна е идеята, толкова по-успешна е реализацията. Често пъти в 

промоционални събития се превръщат организирани от радиото концерти на 

изпълнители, които са част от репертоара на радиото. Те могат да бъдат платени или 

безплатни за зрителите, могат да се излъчват на живо по радиото или да се записват за 

бъдещо излъчване. 
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2.1.3. Съорганизация на различни мероприятия 

Често пъти при организиране на концерти, спектакли, постановки радиото бива канено 

като медиен партньор или съорганизатор. При такъв тип събития освен информация за 

събитието се предоставят на слушателите билети или пропуски за него, провеждат се 

викторини с въпроси, свързани със събитието, интервюта с участници в събитието и 

т.н. 

2.2. Подпомагане на продажбите на рекламно време 

Продажбите на рекламно време са единствения източник за финансиране на 

търговските радио оператори, а за обществените са възможен допълващ източник. Ето 

защо те имат изключително важно значение за съществуването на радио станциите. 

Доброто представяне на възможностите за реклама в конкретното радио, атрактивните 

визия и съдържание на офертите имат огромна роля за успешното осъществяване на 

продажбата. Крайният продукт на този тип материали е резултат на усилията на 

криейтив отдела на радиото, които оформят текста и графичния дизайн на материалите, 

както и папките, в които те се поставят с логото и цветовете на радиото. Всички 

отделни елементи са обекти на интелектуална собственост. 

2.2.1. Изготвяне на оферти 

Офертата за радио реклама представлява симбиоза между текст, графики, фирмен 

дизайн и стойности, чрез които на рекламодателя се дава информация за цените на 

рекламата в конкретното радио, възможните отстъпки от цените, цени за изработка на 

клип и други важни условия за реклама в радиото. Може да е на хартиен носител или в 

електронен вид. 

2.2.2. Представяне на радиостанцията 

Представянето на радиото също е материал, който е симбиоза между текст, графика, 

фирмено лого и цветове. В него се представя радиото като медия, неговият формат, 

териториално покритие, история, аудитория, рейтинг и др. Предоставя се на 

рекламодатели заедно с офертата и има важно значение относно крайното решение да 

се избере или не една радиостанция за конкретна рекламна кампания. 

2.2.3. Рекламни материали за рекламодателите 
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Всяка година радиостанциите поръчват изработването на различни рекламни материали 

– химикалки, запалки, календари, фанелки, шапки и много други, които съдържат 

фирменото лого на радиото и друга информация, която рекламира и популяризира 

медията. Тези материали се подаряват на рекламодатели и слушатели и подпомагат 

успешната дейност на радиото. 

3. Ценообразуване на продукта на радио индустрията 

Цената на радио рекламата е следващия елемент в маркетинговия микс на радио 

индустрията. Цената за реклама по радио се определя на базата на различни критерии, 

най-важните от които са: рейтинг на радиостанцията, показващ какъв е размерът на 

аудиторията; териториално покритие; уникалност на формата на радиото; уникалност 

на отразяваното събитие или на излъчваното предаване и др. Не на последно място на 

цената на рекламата влияят и цените на конкурентни радиостанции, а така съща и 

цените на телевизионната реклама и интернет рекламата. 

Приложен е проект на Тарифа за излъчване на търговски съобщения в примерно радио 

в гр. София в Таблица 5 . В нея са посочени цените на отделните продукти и услуги: 

Таблица 5 

Вид на продукта/услугата Цена в лева 

Изработка на клип 150 лева 

Излъчване на спотова реклама с дължина 30 сек. Средно 25 лева 

Излъчване на спонсорски анонс до 7 сек. 10 лева 

Ефирна промоция 50 лева 

Извънефирна промоция 200-500 лева 

Интерактивна реклама Според Тарифата 

ГЛАВА ТРЕТА 

 

БИЗНЕС МОДЕЛИ НА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА 

СОБСТВЕНОСТ В РАДИО ИНДУСТРИЯТА 

 

I.Бизнес моделите за създаване на продукта на радио индустрията 
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1.Бизнес отношения между участниците в създаването на радио продукта 

Продуктът на радио индустрията е радио програмата, която създава конкретната радио 

организация. 

Творците, които създават произведения, предназначени или имащи характеристики за 

използване от радио организациите за създаване на продукта на радио индустрията, 

имат много и различни възможности за представяне на своите произведения и за 

оформянето на договорните си отношения с радио станциите. 

1.1. По отношение на музикалните произведения 

Те се създават и обективират от авторите на музика, текст и аранжимент, с или без 

участието на продуцент на звукозаписа. В тяхното създаване участват и изпълнители – 

музиканти и певци. Веднъж обективирани, те могат да се използват от радиостанциите 

в своите програми. Отношенията с радиостанциите за този вид използване се уреждат 

или чрез дружества за колективно управление на права или директно с авторите, като 

последното е рядко срещано. По правило всяка нова песен може да се представи на 

промоция, на която се канят музикалните редактори и критици. Ако авторите нямат 

такава възможност, то те или техните продуценти изпращат на всяка една радиостанция 

запис на музикалното произведение, придружен със съпътстваща информация за него. 

Ако произведението се хареса и има характеристиките за излъчване в конкретната 

радио станция, то влиза в архива на радиото и в неговата плей листа. 

 1.2. По отношение на журналистически материали 

Много често, освен журналистите, които работят въз основа на трудово 

правоотношение с конкретното радио, за него работят и представят материали и 

външни сътрудници – автори. Те работят на основата на граждански договор с радио 

организацията и имат за задача да подготвят коментари, интервюта и др., с които 

програмата се допълва и става по-интересна. 

1.3. По отношение фотографски материали 

В интернет страниците на радио станциите се използват много е различни снимки, с 

които се допълва текстовата или аудио информация. Отношенията с такъв тип творци 

се уреждат въз основа на граждански договори или като се сключват такива с агенции 

на абонамент. 

1.4. По отношение организация на концерти и спектакли от радио станциите 

Както вече посочихме, много от радио станциите се явяват и организатори на концерти 

с изпълнители, които са част от техните плей листи или чиято музика и творчество е 

част от програмата и представлява интерес за слушателите им. Отношенията с тези 
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творци се уреждат лично или чрез техните представители, въз основа на граждански 

договори за конкретното събитие. То може да бъде с билети или безплатно. И при двата 

варианта е необходимо да бъдат уредени правата и с авторите на изпълняваните 

произведения, било директно с тях, било чрез дружество за колективно управление на 

права. 

1.5. По отношение осъществяване на звукозаписи 

Радиостанциите често пъти се явяват в качеството на продуценти на звукозаписи. В 

този случай те организират и финансират осъществяването на звукозаписа, като 

уреждат своите отношения с авторите и изпълнителите съобразно действащото 

законодателство. 

1.6. По отношение създаване на аудио и аудиовизуални произведения, които се 

използват в програмата на радиостанциите или на техните интернет сайтове 

Става дума за аудио клипове- рекламни и промоционални, за джингли, сигнали на 

радиото, за рекламни филмчета и много други. Отношенията с тези творци – 

продуценти, изпълнители, автори на музика, текст и аранжимент, оператори, 

звукорежисьори се уреждат за всеки конкретен проект въз основа на граждански 

договори. 

1.7. По отношение създаване на интернет страница 

Творците за програмисти и уеб дизайнери. Договорите са за конкретна изработка и са 

вид граждански такива. 

 

2. Бизнес отношения между ползвателите на продукта на радио индустрията 

Бизнес отношенията между ползвателите на продукта на радио индустрията се уреждат 

въз основа на отделните договори между страните. По-долу ще разгледаме подробно 

различни видове такива договори: 

Договор за публично изпълнение48. 

Определение: Съгласието за публично изпълнение на живо и чрез запис, за излъчване 

по безжичен път или предаване чрез кабел или друго техническо средство на 

музикални или литературни произведения, които са били вече разгласени, се дава 

писмено от автора или от упълномощена от него организация за колективно управление 

на авторските права, която договаря, събира и изплаща дължимите възнаграждения. 

                                                            
48чл. 58 ЗАПСПОбн., ДВ, бр. 56 от 29.06.1993 г. 
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Когато съгласието се дава от организация за колективно управление, ползвателят е 

длъжен да й предоставя точен отчет за използваните произведения и техните автори.  

Ползватели по тези договори са широк кръг лица: концертни организации; заведения за 

обществено хранене, в които на живо или чрез записи се изпълнява музика; радио- и 

телевизионни станции (национални и местни ефирни и кабелни оператори); 

организатори на балове, модни ревюта и др.; собственици на озвучени превозни 

средства, предназначени за обществен превоз. 

Именно широкият кръг от ползватели и големият брой произведения, които се 

изпълняват публично, определят и главната особеност на този вид договори. Те не 

могат да се сключват индивидуално, а на колективна основа, т. е. чрез организация за 

колективно управление на „малки права". Тази особеност е отразена в чл. 58 ЗАПСП, 

според който съгласието за публично изпълнение на живо и чрез запис, за излъчване по 

безжичен път или предаване чрез кабел или друго техническо средство на музикални 

или литературни произведения, които вече са били разгласени, се дава писмено от 

автора или от упълномощена от него организация за колективно управление на 

авторските права, която договаря, събира и изплаща дължимите възнаграждения. 

При разрешаването на публично изпълнение на вече разгласени произведения се 

сключват два вида договори: 

• Първият е между автора и организацията за колективно управление. Този 

договор се сключва когато авторът стане член на организацията. С него той й 

прехвърля правото да управлява определени негови авторски права. Налице е не 

авторски договор, а договор за поръчка, комбиниран с договор за представителство. 

Авторското дружество не е ползвател, то не придобива прехвърлените му права, за да 

ги използва по търговски начин, а единствено за да може да преговаря с ползвателите, 

да им отстъпва права, но вече за търговско ползване, да събира възнагражденията от 

името и за сметка на автора, да контролира използването на произведенията и да 

защитава правата на автора, когато те са нарушени. Единствената удръжка, която 

дружеството може да направи за себе си, е да покрие разходите, които е направило по 

събирането на сумите – т.е. по своята издръжка. По силата на договореност, постигната 

в рамките на Международната конференция на авторските дружества (СISАС), тези 

удръжки не могат да надвишават 25% от цялата инкасирана сума. Съгласно същата 

договореност, от тази така събрана сума всяко дружество може да удържи още 10% за 

поощряване на местното творчество или за социално подпомагане на авторите. Схемата 
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на разпределението се определя в правилата на дружеството, приети на общо събрание 

на неговите членове. 

• Вторият договор е между организацията за колективно управление и ползвателя. 

Именно той е авторският договор. Той е двустранен, консенсуален, възмезден и 

формален. По него организацията за колективно управление отстъпва на ползвателя 

неизключителното право да използва по съответния начин всички вече разгласени 

преди това произведения на своите членове срещу определено възнаграждение и при 

определени условия. 

• Основните задължения на ползвателя по договора с организацията за колективно 

управление са две:  

да плаща уговореното възнаграждение;  

да дава информация за авторите и произведенията, които използва. 

 

Договор за възпроизвеждане и разпространение на звукозаписи, в които радио 

организацията е продуцент на звукозаписа.  

Отстъпването на правото за възпроизвеждане и разпространение на звукозаписи да се 

нарича още отстъпване на „механични права". Това отстъпване се извършва по 

следните начини:  

А) възможно е носителят на авторското право да сключи договор непосредствено с 

продуцента;  

Б) възможно е носителят на авторското право да сключи договор с музикален издател, 

който от своя страна да сключи договор с продуцент;  

В) възможно е също така определена организация за колективно управление на 

“механични права” да сключва договори с продуцент, като представлява своите 

членове - носители на авторски права и музикални издатели.  

Най-често срещана на практика е комбинацията от посочените видове договори, при 

която носителят на авторското право сключва договор за първоначалния звукозапис с 

продуцент, а след това организациите за колективно управление сключват договорите 

за тиражиране на записа и за разпространение на екземплярите от звукозаписа.  

При наличието на пряко сключен договор между носителя на авторското право и 

продуцент авторът отстъпва на продуцента правото да възпроизвежда неговото 

произведение под формата на звукозаписи и да разпространява екземплярите от тези 

звукозаписи. Продуцентът поема задължение: да осъществи записа за своя сметка; да 

разпространи екземплярите; да плати на автора възнаграждение. 
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Когато авторът се договаря с продуцента без посредничеството на организациите за 

колективно управление, договорът ще бъде двустранен, консенсуален. За него ще се 

изисква писмена форма. Договорът е възмезден и срочен. Той ще бъде сключван както 

за създадени произведения, така и за произведения, които ще бъдат създадени по 

поръчка. 

Страни по този договор са носителят на авторското право и продуцентът. Според 

ЗАПСП, „Продуцент на звукозапис е физическо лице /ФЛ/ или юридическо лице /ЮЛ/ 

което организира осъществяването на първия запис и осъществява финансирането му." 

Продуцентът всъщност става ползвател. 

ЗАПСП предвижда редица диспозитивни правила в полза на автора. Тези диспозитивни 

правила според чл. 54 се свеждат до следното: 

“Ако в договора за възпроизвеждане и разпространение на произведението под 

формата на звукозаписи не е предвидено друго и ако авторът не е отстъпил 

управлението на тези права на организация за колективно управление, смята се, че: 

1. ползвателят е длъжен да осъществи записването до 6 месеца от деня, в който авторът 

е предал произведението във вид, позволяващ записването, а възпроизвеждането и 

разпространението - до 6 месеца след осъществяването на записа; 

2. на ползвателя е отстъпено правото да възпроизведе произведението в тираж, не по-

голям от 5 000 екземпляра; 

3. на автора се дължи възнаграждение в размер на съответната част от 10 на сто от 

цената на едро на всеки продаден екземпляр от звуконосителя, пропорционално на 

времетраенето на произведението му към общото времетраене на целия звуконосител; 

4. ползвателят ще предостави на автора по 5 екземпляра от всяка произведена 

разновидност на звуконосителите". 

Когато авторът преотстъпи правото неговото произведение да бъде записано, 

възпроизведено и разпространено под формата на звукозаписи, това не означава че е 

предостъпил и правото записаното произведение да бъде публично изпълнявано, 

излъчвано по безжичен път или предавано чрез кабел или друго техническо средство. 

За включването на тези права страните се уговарят изрично. В случаите, когато авторът 

се осланя на съдействието на организацията за колективно управление, която управлява 

„механични права", в сключения договор с тази организация (в нашата страна това е 

„Музикаутор") авторът я упълномощава да разрешава: 
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- записването на авторските произведения върху звуконосители, възпроизвеждането на 

екземпляри от звукозаписа и разпространяването му, като за тази цел преговаря и 

сключва договори с ползвателите на произведенията; 

- събира възнагражденията, дължими на автора от ползвателите, и се отчита пред 

автора в срок, установен с правилата за разпределение на дружеството „Музикаутор". 

По същество „Музикаутор" сключва договори с ползвателите продуценти поради това, 

че управлява „механичните права" на своите членове. Тези договори не се различават 

от обсъдения по-горе договор между автор и продуцент. Разликата се заключава в това, 

че „Музикаутор" не може да предоставя изключителни права, тъй като тази възможност 

законът дава само на автора - чл. 36, ал. 4 - „Отстъпването на изключително право се 

извършва изрично и писмено." 

 

Договор за публично представяне на музикално-драматично сценично произведение 

/големи права/ и договор за публично изпълнениена музикално произведение /малки 

права/49 

Използва се, когато радио организация провежда концерт или представление било с цел 

популяризиране на самата радио организация, било с цел допълнителен приход, било с 

цел запис на живото изпълнение, предназначено за излъчване в ефир. 

1. С договора за публично представяне авторът на сценично произведение отстъпва на 

ползвател правото да представи произведението, а ползвателят се задължава да го 

представи и да заплати възнаграждение на автора. 

Договорът за публично представяне е двустранен, консенсуален и възмезден, но за 

разлика от издателския договор, за този договор законът не изисква писмена форма, 

следователно той е неформален. 

2. Задължение на автора на сценичното произведение след сключване на договора е да 

гарантира безпрепятственото ползване на произведението. Разбира се, той може да 

отстъпи правото на публично представяне за определено място; може да определи 

срока на действие на договора; да уговори при какви условия ще бъде прекратен 

договорът. 

3. Задължение на ползвателя: 

                                                            
49чл. 55 - 58 ЗАПСПОбн., ДВ, бр. 56 от 29.06.1993 г. 
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А) Да представи произведението. Ако той не го представи в продължение на 1 година 

или ако прекрати публичното представяне на произведението за срок по-дълъг от 1 

година, авторът може да прекрати договора. 

Б) Да заплати на автора договореното възнаграждение. Начинът на заплащане се 

договаря между страните, но установената практика е да се заплащат отчисления от 

реализирания приход от продадените билети за всяко представление. 

Законодателят предоставя пълна свобода на страните, но предвижда и диспозитивни 

правила, защитаващи авторите на драматични, музикално-драматични, пантомимични 

и хореографски произведения. Тези диспозитивни правила са указани в чл. 56: “Ако в 

договора не е предвидено друго, смята се, че: 

• авторът може да отстъпи правото на публично представяне и на други 

ползватели извън населеното място, в което ползвателят има седалището си; 

• срокът на действие на договора е три години;  

• ползвателят е длъжен да представи публично произведението в срок до една 

година от получаването му;  

• възнаграждението на автора се определя в размер на 15% от реализирания 

брутен приход от всяко представяне на произведението;  

• ползвателят е длъжен да дава сметка на автора два пъти годишно за броя на 

публичните представяния и за реализирания от тях приход; 

• авторът може да прекрати договора, когато ползвателят прекрати публичното 

представяне на произведението за срок по-дълъг от 1 година. 

Разпоредбите на т. 1, 2 и 3 от чл. 56 се прилагат и за договори за излъчване по безжичен 

път или за предаване и препредаване по кабел на сценично произведение, както и на 

неразгласено музикално или литературно произведение. Ако в договора не е уговорено 

друго, смята се, че авторът е отстъпил на ползвателя правото за еднократно излъчване 

или предаване на произведението.  

 

Договор за разрешаване на препредаване по електронна съобщителна мрежа на 

музикални и свързани с тях литературни произведения в цялостен и непроменен 

вид на територията на Република България50 

                                                            
50 Източник http://www.musicautor.org/ 
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Страни по договора са СНЦ „Сдружение на автори на музикални произведения, 

литературни произведения, свързани с музика и музикални издатели за колективно 

управление на авторски права МУЗИКАУТОР” и ПОЛЗВАТЕЛ 

Предмет на договора са произведения– музикални произведения и литературни 

произведения - свързани с музика, включително преработки на съществуващи 

произведения, аранжименти на музикални произведения и на фолклорни творби, 

музика към филми или други аудиовизуални произведения: 

 (а) за които на МУЗИКАУТОР е отстъпено за територията на Република България с 

договор от неговите членове или от сродни авторски дружества, или ще му бъде 

отстъпено по време на действието на този договор, правото да договаря тяхното 

използване по смисъла на настоящия договор, както и да събира и изплаща 

възнагражденията на тези членове и дружества, както и такива  

(б) които МУЗИКАУТОР има право да отстъпва на основание чл. 40, ал. 11 във връзка с 

чл. 21, ал. 2 от ЗАПСП;  

Основа за заплащане на възнаграждения: 

Тарифа (Правила) на МУЗИКАУТОР за определяне размера на възнагражденията за 

препредаване на музикални произведения, литературни произведения, свързани с 

музика и аранжименти, независимо от средата и способите за препредаване, утвърдена 

със Заповед № РД09-639/05.08.2014 г. на заместник-министъра на културата и 

представляваща неразделна част от настоящия договор. 

По силата на посочения договор се разрешава срещу заплащане препредаване по 

електронна съобщителна мрежа на музикални и свързани с тях литературни 

произведения в цялостен и непроменен вид на територията на Република България, вкл. 

създадени радиопрограми.  

 

 

 

Договор за излъчване по наземен път на музика в радиопрограма51 

Страни по договора са СНЦ „Сдружение на композитори, автори на музикални 

произведения и свързани с музика литературни произведения и музикални издатели за 

колективно управление на авторски права – МУЗИКАУТОР и ПОЛЗВАТЕЛЯ – радио 

организация 

                                                            
51Източник http://www.musicautor.org/ 
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Предмет на договора: 

МУЗИКАУТОР, в качеството си на сдружение за колективно управление на авторски 

права по смисъла на чл. 40 от Закона за авторското право и сродните му права 

(ЗАПСП), отстъпва срещу възнаграждение на ПОЛЗВАТЕЛЯ от името и за сметка на 

своите членове и членовете на сродните чуждестранни авторски дружества, с които 

МУЗИКАУТОР има сключени договори за взаимно представителство 

неизключителното право за използване при условията, по начините и в границите, 

определени в настоящия договор в непроменен вид за нуждите на радиопрограма 

наричана по-долу в договора за краткост ПРОГРАМАТА, всички защитени музикални 

произведения, литературни произведения, свързани с музика, и аранжименти, 

включени в репертоара на МУЗИКАУТОР, които са били вече разгласени или които ще 

бъдат разгласени по време на действието на настоящия договор.  

Отстъпените по настоящия договор права се отнасят за цялото програмно време, 

включително всички външни продукции и предавания и/или съвместни продукции на 

ПРОГРАМАТА и за посоченото използване се заплаща уговорено възнаграждение.  

Репертоарът на МУЗИКАУТОР обхваща музикални произведения, литературни 

произведения, свързани с музика и аранжименти, включително преработки на 

съществуващи произведения, аранжименти на музикални произведения и на фолклорни 

творби, музика към филми или други аудиовизуални произведения, за които на 

МУЗИКАУТОР е отстъпено с договор от неговите членове или от сродни 

чуждестранни авторски дружества, или ще му бъде отстъпено по време на действието 

на този договор правото да договаря  

Основа за заплащане на възнаграждения: 

Тарифа за ефирни радиа52 

Допълнителни условия: 

Отстъпените съгласно права включват и се ограничават изключително до:  

- правото ПОЛЗВАТЕЛЯТ да излъчва по наземен път на територията на България 

включени в ПРОГРАМАТА произведения от репертоара на МУЗИКАУТОР  

- правото, при стриктно спазване на условията на чл. 21, ал. 1 от ЗАПСП, 

ПОЛЗВАТЕЛЯТ да предава тези произведения изцяло и в непроменен вид чрез 

Интернет /simulcast/ и по кабел при условие, че предаването се извършва едновременно 

                                                            
52Източник http://www.musicautor.org/ 
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с излъчването изцяло и в непроменен вид и не излиза извън територията, за която е 

отстъпено правото на излъчване.  

Отстъпените от МУЗИКАУТОР права не включват правото произведенията от 

репертоара на сдружението да се довеждат до знанието на публиката по какъвто и да е 

друг начин, необхванат от настоящия договор, без да е налице предварителното 

съгласие на МУЗИКАУТОР.  

Произведенията, принадлежащи към репертоара на МУЗИКАУТОР, могат да бъдат 

излъчвани по безжичен път, предавани по кабел и механично възпроизвеждани в 

непроменен вид. ПОЛЗВАТЕЛЯТ се задължава да упоменава по съответния начин 

имената на авторите на произведенията, стига това да не затруднява неоправдано 

включеното в ПРОГРАМАТА предаване. ПОЛЗВАТЕЛЯТ е длъжен да упоменава по 

съответния начин имената на авторите при излъчване на създадени от него 

специализирани музикални предавания, стига това да не затруднява неоправдано 

предаванията. ПОЛЗВАТЕЛЯТ може да внася промени в произведенията, които 

записва и излъчва по силата на настоящия договор единствено доколкото това е 

необходимо поради технически изисквания с оглед нуждите на излъчването. Тези 

промени не могат по никакъв начин да изменят характера на произведението, като във 

всички случаи неимуществените авторски права са изрично запазени в съответствие с 

изискванията на чл. 15 от ЗАПСП.  

Този договор не дава право на ПОЛЗВАТЕЛЯ да използва репертоара на 

МУЗИКАУТОР за други цели извън посочените в предходните клаузи, включително 

без това да представлява изчерпателно изброяване, по време на публични прояви, 

организирани от него или за сметка на трети лица. Тези случаи са предмет на отделно 

изрично договаряне с МУЗИКАУТОР.  

Освен за ефирно излъчване, по силата на закона се предоставя на ползвателя и 

неизключително право да препредава произведения по електронна съобщителна мрежа 

- по жичен и/или безжичен път – на територията на Република България едновременно 

с излъчването и/или предаването им, изцяло и в непроменен вид.  

 

Договор за разрешаване използване на музика по уеб радио53 

                                                            
53Източник http://www.musicautor.org/ 
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Страни по договора са Сдружение на композитори, автори на литературни 

произведения, свързани с музика и музикални издатели за колективно управление на 

авторски права МУЗИКАУТОР и ПОЛЗВАТЕЛ /РАДИО/ 

Предмет на договора: 

МУЗИКАУТОР, в качеството си на организация за колективно управление на авторски 

права по смисъла на чл. 40 от Закона за авторското право и сродните му права, отстъпва 

на РАДИОТО неизключителното право да предава чрез Интернет или други подобни 

мрежи от запис или от изпълнение „на живо” в непроменен вид музикални и свързани с 

музика литературни произведения, включени в репертоара на МУЗИКАУТОР, които са 

били вече разгласени, като предлага достъп до тях на неограничен брой лица от място, 

индивидуално избрано от всеки от тях.  

Отстъпеното съгласно предходната алинея право обхваща и правото на РАДИОТО да 

осъществи звукозаписване на произведенията за нуждите на предаванията си, както и 

да предоставя тези звукозаписи на други организации с цел едновременно 

препредаване. Тиражирането и разпространението на екземпляри от звукозаписа под 

формата на звуконосители е предмет на отделно изрично договаряне с МУЗИКАУТОР. 

Разрешено е предоставянето на копия от записи, осъществени от РАДИОТО по силата 

на настоящия договор, на трети лица с цел лично ползване, доколкото тези трети лица 

са авторите или други носители на авторски или сродни права или лица, имащи 

творчески принос в създаването на програмата.  

Отстъпеното право се ограничава до територията на Република България.  

Репертоарът на МУЗИКАУТОР обхваща всички произведения, правата за предаване, 

върху които са му отстъпени или ще му бъдат отстъпени по време на действието на 

този договор от неговите членове или от членове на чуждестранни организации, с 

които МУЗИКАУТОР има сключени договори за взаимно представителство и са му 

поверени правата за управление.  

МУЗИКАУТОР предоставя на РАДИОТО посредством публикуване на електронната 

си страница в Интернет (www.musicautor.org), Списък с членовете на сдружението и 

Списък на чуждестранните сродни дружества, с които има сключени договори за 

взаимно представителство. При невъзможност на достъп до електронната страница на 

сдружението, МУЗИКАУТОР ще представя при поискване, пълен и точен Списък с 

членове на МУЗИКАУТОР, както и пълен и точен Списък на чуждестранните 

дружества за колективно управление на авторски права, с които МУЗИКАУТОР има 

действащи договори за взаимно представителство.  
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Настоящият договор не отстъпва на РАДИОТО правото да извършва преводи, 

преработки, аранжименти, адаптации и каквито и да е други промени в произведенията, 

принадлежащи към репертоара на МУЗИКАУТОР. Такива могат да бъдат извършвани 

единствено със съгласието на носителите на авторските права при уговорени с тях 

условия.  

Този договор не дава право на РАДИОТО да използва произведения от репертоара на 

МУЗИКАУТОР за други цели извън посочените в предходните клаузи, включително, 

без това да представлява изчерпателно изброяване, по време на публични прояви, 

организирани от него или за сметка на трети лица. Тези случаи са предмет на отделно 

изрично договаряне с МУЗИКАУТОР.  

Срещу правата, получени по силата на от настоящия договор, съгласно Правилата за 

определяне размера на възнагражденията, дължими за използване на музикални 

произведения и свързани с тях литературни произведения от уеб (интернет) радио, 

РАДИОТО се задължава да заплаща на МУЗИКАУТОР годишно възнаграждение в 

размер на:  

• 502 лева – в случай че има до 10 000 уникални посещения месечно;  

• 743 лева - в случай че има между 10 001 и 15 000 уникални посещения месечно;  

• 928 лева - в случай че има между 15 001 и 20 000 уникални посещения месечно  

• 1160 лева - в случай че има между 20 001 и 25 000 уникални посещения месечно;  

• 1451 лева - в случай че има между 25 001 и 30 000 уникални посещения месечно;  

• 1813 лева - в случай че има между 30 001 и 35 000 уникални посещения месечно.  

Броят на уникалните месечни посещения се изчислява след края на календарната 

година, за която се отнасят и представлява осреднена стойност, определена въз основа 

на общия брой уникални посещения през годината и броя на месеците през годината. 

 

 

 

 

 

II. Класически бизнес модели за разпространение на продукта на радио 

индустрията 
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Създадените радио програми от радио организациите трябва да достигнат до своята 

аудитория, за да задоволяват потребностите на слушателите от съответното 

съдържание и съответно за да могат да генерират приходи за своите собственици.  

Огромните усилия на екипите, които създават съдържание са безсмислени, ако това 

съдържание не стигне до хората, за които е предназначено, със съответното високо 

качество и на всички платформи и чрез всички способи, които съществуват към 

момента. 

 

1. Ефирно разпространение на продукта на радио индустрията 

Ефирното разпространение на радио програмите в България се осъществява чрез 

предавателни съоръжения54 за аналогово наземно  радио разпространение55, което  се 

извършва въз основа на издадена от Комисия за далекосъобщения /КРС/ лицензия. 

Ефирното разпространение чрез сателит на радио програмите е не много разпространен 

способ за довеждане на радио програма до вниманието на слушателите. Тя е по-скоро 

следствие от използването на сателитно излъчване като средство за пренос на сигнала 

от радио организациите. 

 

1.1. От изключително значение за реализиране на приходи и съответно на печалба от 

радио бизнеса е наличието на ефирно разпространение на радио програмата, 

големината на това ефирно покритие и качеството на разпространявания сигнал. 

Радио програмите се разпространяват ефирно чрез използването на радио вълни. В 

началото на радиоразпространението са използвани средновълновия и късовълновия 

спектър на разпространение на радио вълни. Доста по-късно разпространеието на радио 

програми преминава в ултра късовълновия спектър, даващ по-добро качесткво на 

сигнала, относително по-добро покритие и възможност за осигуряване на 

допълнителни услуги /като например RDS - услуга, представляваща подаване на 

допълнителна информация относно името на радиото, неговата честота, слоуган и дори 

наименование на песни и изпълнители/. Наличието на ефирно разпространение на една 

                                                            
54Предавателно съоръжение е електронно устройство, което в съчетание с усилвател и антена, излъчва 
радиовълни както за нуждите на обществото – далекосъобщения, радиоразпръскване и телевизионно 
разпръскване, така и в областта на авиацията, военното и минното дело. Източник https://bg.wikipedia.org/ 

55 Радиоразпръскване е разпространението (трансмисията) на аудио-визуално съдържание до широка 
публика чрез някаква преносна среда, например радиовълни. Тази технология се използва от радиото, 
телевизията и други електронни медии. Източник https://bg.wikipedia.org/ 
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радио програма осигурява едно от най-големите предимство на радиото като медия- 

възможността програмата да бъде приемана безплатно и от неограничен кръг 

слушатели и да бъде атрактивна платформа за радио реклама. 

Големината на ефирното покритие осигурява на радиото възможност да достави своята 

програма до максимално широка група слушатели, в различни населени места- големи 

и малки, до различни социални и възрастови аудитории. Това от своя страна прави 

радио програмата интересна за потенциални рекламодатели и ги мотивира да 

инвестират в радио реклама. Големината на ефирното покритие дава възможност и за 

по-висока цена на рекламата, което е предпоставка и за по-големи приходи. 

Качеството на разпространявания сигнал е също от съществено значение за правенето 

на успешен бизнес. Той зависи от: 

- използвана техника за създаване на радио програмата. В момента повечето 

радиостанции използват дигитална техника за съхранение и излъчване на звуковите си 

файлове /музика и говор/, за редактиране, монтиране и обработка на звука и за 

изработване на вътрешната си продукция;  

-  използваната техника за пренос на радио програмата/ чрез сателит, в дигитална среда 

или чрез цифрови релейни връзки/; 

- използваната техника за излъчване на радио програмата чрез предавателните 

съоръжения 

Колкото по-добра и съвременна техника се използва от радио организацията, толкова 

по-голяма е вероятността качеството на сигнала да е такова, че да накара слушателите 

да предпочетат на слушат това радио, което им осигурява нужното им съдържание, но с 

по-добро в сравнение с конкурентното такова, качество. Това пък от своя страна води 

до възможността за привличане на повече средства от реклама. 

 

1.2. Ефирното разпространение на сигналите на радио организациите има още два 

компонента - пренос на сигнала и излъчване чрез предавателни съоръжения. 

Какво означава пренос на сигнала?  

Радио програмата обикновено се създава в помещения на радио организацията, които 

се намират в комуникативни градски зони. От студиото сигналът на радиото трябва да 

стигне до всяко населено място, където радиото има лиценз да излъчва своята 

програма, т.е. трябва да стигне до предавател и антенна система.  

Начините това да се случи се няколко: 
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• чрез използване на радио релейни линии, осигурявани от НУРТС /национално 

управление радио и телевизионни станции/, поделение на Виваком. Това използване 

става въз основа на договор между съответния радио оператор и НУРТС, като цената 

по договора зависи от продължителността на радио програмата и разстоянието за 

пренос; 

• чрез използване на дигитална среда- в случая със специални устройства-

кодиращи и декодиращи- сигналът на радиото се пренася през интернет среда, 

използвайки услугите на хостинг компании, въз основа на съответни договори; 

• чрез използване на сателит. В този случай чрез ъплинг станция радио 

програмата се изпраща на сателит в околоземна орбита и се приема чрез антенна 

система и сателитен приемник на мястото, където е разположен предавателят на 

радиото. За използването на сателитен пренос не се изисква специално разрешение или 

лицензиране, а е достатъчен договор със сателитен оператор, който извършва услугата 

срещу заплащане. Тъй като покритието на сателитния сигнал е доста по-голямо от 

територията на България и има възможност радио програмите да се приемат в държави, 

в които операторите нямат уредени права за излъчване, повечето радио програми се 

пренасят в кодиран вид.  

 

1.3. Излъчването на радио програмата чрез предавателно съоръжение се осъществява от 

съответните специализирани точки. По-голяма част от радиостанциите в България 

излъчват своите програми от точки на НУРТС, въз основа на сключени дългосрочни 

договори. Тези точки /радио телевизионни кули/ са изградени на места, които 

осигуряват най-доброто покритие за съответното населено място и същевременно 

способстват избягване на вредно въздействие върху населението.  

Съществуват и не много на брой частни точки на излъчване, които отговарят на 

посочените по-горе изисквания. По този начин се осъществява ефирното 

разпространение на радио програмите, като крайната на цел на описания процес е 

максимално качествено и безпроблемно доставяне на радио сигнал до всеки слушател, 

навсякъде и по всяко време. Ефирното разпространение на радио програми се 

осъществява въз основа на издаден далекосъобщителен /технически/ лиценз. 

 

2. Други видове разпространение на продукта на радио индустрията 
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Кабелните мрежи56 и сателитните платформи57 се изграждат основно за 

разпространение срещу заплащане на телевизионни програми. Почти всички 

поддържат в пакетите си и набор от радиостанции, които се предоставят на вниманието  

на абонатите. Важно е да се знае, че и при двата метода за разпространение, радио 

програмите могат да се слушат единствено и само чрез телевизионните приемници, 

което не е много използван уред за слушане на радио.  

 

2.1.Кабелно разпространение на продукта на радио индустрията 

Освен чрез ефира, радио програмите могат да се разпространяват и чрез кабел. На 

практика има два начина за кабелно разпространение на радио програми - в кабелната 

мрежа на отделна жилищна сграда, учреждение, предприятие или в градска или селска 

/обществена/ кабелна мрежа. 

В първият случай говорим за изградена в отделна сграда или комплекс от сгради 

/например университет или училище/ кабелна мрежа, чрез която се разпространява 

радио програма или програми. Те могат да бъдат както такива, създавани от обитатели 

или ползватели на сградата –например студентско радио, така и програми, които се 

създават от външна организация. По правило не е наличен никакъв специален 

разрешителен или лицензионен режим тогава, когато става дума за създаване на радио 

програма от организация или предприятие, която се разпространява в самата 

организация или предприятие. Единствено нужното е, ако се използват произведения 

на интелектуалната собственост, да бъдат уредени правата за това използване. 

Ако обаче се разпространява радио програма чрез обществени кабелни мрежи и то 

тогава, когато не е налице лицензирано ефирно излъчване и предаването по кабел е 

едновременно с това ефирно излъчване, се налага да се премине през съответния 

регистрационен режим, който е уреден в ЗРТ. Въз основа на издаденото разрешение за 

кабелно разпространение, организацията, създаваща радио програма има възможност, 

на базата на договор, да осигури предаването на радио програмата в съответната 

обществена кабелна мрежа. Този договор ще бъде сключен със собственика на 

                                                            
56Кабелна мрежа е придобилото широко разпространение название на системата за пренос на 
телевизионенсигнал през фиксиран коаксиален кабел Поради ограниченията в преносната среда и 
вследствие на бързото развитие на технологиите за оптичен пренос, все повече се налага смесената 
оптично-коаксиална мрежа. Източник https://bg.wikipedia.org/ 

57 Начин за доставка до потребители на съдържание /радио и телевизия/ чрез сателит. 
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кабелната мрежа и ще урежда условията, при които  радио програмата може да стане 

достояние на абонатите на кабелната мрежа. 

Все още в доста населени места съществува услугата наречена „радио точка”. Това е 

вид кабелно разпространение на радио програма, която услуга се поддържа по правило 

от общините и ако не се разпространява местна програма, то тогава се препредава 

програма „Хоризонт” на БНР. Срещу годишна или месечна такса абонатите на тази 

услуга получават специален приемник, чрез който приемат програмата в дома си или на 

работното място. 

 

2.2.Сателитно разпространение на продукта на радио индустрията 

Освен като способ за пренос на радио програми е възможно и сателитно 

разпространение на продукта на радио индустрията. В този случай отново са налице 

два различни начина на сателитно разпространение – предназначени за неограничен 

кръг слушатели и предназначени за абонати на сателитни платформи за 

разпространение на радио и телевизия. 

В първия вариант, много разпространен в САЩ, радио операторът създава радио 

програма, която подава на сателитен оператор и той я разпространява на територията, 

която сателита покрива. Тази програма може да е кодирана или некодирана, като 

вторият начин е рядко използван. Когато програмата е кодирана, слушателите се 

абонират и получават срещу заплащане декодиращо устройство, което им позволява да 

я слушат в дома си и дори в автомобилите си /много автомобилни производители в 

САЩ монтират сателитни антени и приемници в колите като стандартно изпълнение/. 

Една от най-известните програми в САЩ, с водещ Хаурд Стърн, се излъчва по този 

начин и се радва на сериозна аудитория. В тези програми не се излъчват реклами. 

Програмите, които се разпространяват в некодиран вид излъчват реклами, с приходите 

от които покриват разходите за дейността си. Този вид разпространение подлежи на 

регистрационен режим и задължително уреждане на съответните авторски и сродни 

права. 

Във втория вариант собствениците на сателитни платформи / като Булсатком например/ 

излъчват като част от пакета си освен телевизионни и радио програми. Абонатите на 

такъв тип услуга заплащат с месечните си такси и това, че имат тези радио програми в 

пакета си. Неудобството тук е, че тези радио програми могат да са слушат единствено 

чрез телевизионния приемник, което често пъти не е удобно за абонатите и не се 

използва. Излъчването на тези радио програми не подлежи на разрешителен режим, 
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когато се осъществява едновременно с ефирно разпространение. Когато няма ефирно 

излъчване е нужно съответното разрешение за сателитно излъчване, съгласно 

разпоредбите на ЗРТ.  

 

III. Нови бизнес модели за разпространение на продукта на радио индустрията 

чрез дигитални технологии 

Интернет е най-новата медия в медийното пространство и е медията на 

информационното общество. 

Интернет възниква като компютърна мрежа преди около 40 години по проект на 

военното ведомство на САЩ за свързване на компютърни мрежи с други радио или 

сателитни комуникационни средства. 

От техническа гледна точка в момента Интернет е система от независими компютри, 

свързани помежду си посредством телекомуникационна мрежа.  

Интернет като дума идва от сливането на  international (международен) и network 

(мрежа). 

От икономическа гледна точка Интернет е група от споделени ресурси - трудови, 

финансови и най-вече информационни - достъпни на широк кръг лица, чрез новите 

информационни и комуникационни технологии. 

От социална гледна точка Интернет е общност от хора, които взимат участие в 

производството, разпределението и потреблението на посочените ресурси. 

Зад понятието Интернет стоят всъщност множество потребителски услуги, всеки от 

които е инструмент за индивидуална, групова и масова комуникация. Това са е-мейл, 

нюзгрупите, социалните мрежи, WorldWideWeb \www\. 

Сред най-важните характеристики на изброените инструменти за комуникация и на 

Интернет като цяло е интерактивността на комуникацията. Интерактивност - това е 

възможността да се извлече точен отговор на конкретен въпрос от даден 

информационен източник и то чрез контрол от страна на потребителя на 

комуникационния процес, като той си взаимодейства не само с източника на 

комуникацията, но и със съдържанието на съобщението. 

Тук е мястото да дефинираме и понятието мултимедия - широк набор от софтуер и 

хардуер за комбиниране на звук, текст, цвят и картина, с цел пресъздаване на 

реалността по най-добрият начин, на компютъра ни. 

Развитието на Интернет и технологиите в тази сфера оказаха и оказват огромно 

въздействие върху радиото и телевизията. Навлизането на мобилните технологии и 
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възможността на мобилния телефон /смартфон потребителят да получава достъп до 

неограничено съдържание, също повлияват на електронните медии и услугите, които те 

предлагат. 

Най-общо може да се каже, че едновременно с ефирното си излъчване или излъчването 

по кабел и сателит, радиото и телевизията са вече достъпни и в Интернет и на 

мобилните телефони. И не само това - целта е тази достъпност да носи приходи на 

радио и телевизионните оператори и да им дава конкурентни предимства в сравнение с 

другите конвенционални и дигитални медии. В таблицата по-долу е показано сравнение 

във въздействието на Интернет, радиото и телевизията като рекламни носители: 

Таблица 6 

Медия/Критерии Радио Телевизия Интернет 

Време на възникване Началото на 20-ти 

век 

40-те години на 20-

ти век 

90-те години на 20-

ти век 

Въздействие върху 

сетивата 

Звуково Комбинация от 

образ, звук и 

движение 

Звук, визия, 

движение и 

виртуална 

сетивност 

Представяне на 

реклами 

Спотове, 

продуктово 

позициониране, 

спонсорство 

Спотове, 

продуктово 

позициониране, 

спонсорство 

Интерактивни 

банери, символи и 

бутони, сайтове 

Размер на 

посланието 

15-30 сек. спотове 15-30 сек.спотове Разнообразни 

варианти и форми 

Срок на обновяване В определен срок Актуализацията e 

по-бърза и по -

скъпа 

Непрекъснато 

 

Значението на интернет по отношение на радиото: 

Потребностите и шансовете на радиопазара да се развива се определят от това доколко 

радиоиндустрията ще се окаже гъвкава да използва новите реалности в комуникацията 

между брендовете и фирмите (в ролята им на рекламодатели) и бурно променящото се 

поведение на хората, използващи не само радиото като източник за удовлетворяването 

на техните музикални вкусове и нуждата им от информация. Радиопазарът може да 
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бъде в положителна симбиоза с използването на контактите на радиото със социалните 

мрежи, с търсачките в Интернет, с мобилните технологии. 

Радиото като медия в съчетание с другите медии има шансове да запази устойчива и 

важна роля като рекламен канал. 

За да може да усвои добър пазарен дял в тази ситуация  радиото залага на развитие на 

вертикална интеграция - Радио, Интернет, Мобилни платформи - така че да даде на 

рекламодателите нови възможности за достигане до по-големи групи от техни клиенти, 

а на слушателите да даде нови възможности за най-пълно удовлетворяване на техните 

потребности откъм информираност, музика, забава, развлечение, подобряване на 

начина на живот и други с помощта на различните средства на тази вертикалната 

интеграция. За тази цел радиото предоставя повече и по-голяма стойност за своите 

клиенти чрез съчетаване на УКВ излъчването /аналогово или цифрово/ с интерактивни 

способи като връзка със социалните мрежи, мобилни приложения на смартфони с 

операционни системи Android, iOS, Symbian, WindowsPhone, т.е. радиото вече развива 

вертикалната интеграция.  

Същевременно радиото дава на своите рекламодатели възможността да рекламират 

стоките и услугите си не само в програмата на радиото, но и на неговия сайт, чрез 

различните рекламни форми, присъщи не интернет пространството, най-вече чрез 

рекламни банери. 

На своите слушатели пък интернет средата, използвана от радио операторите дава 

възможност за подкаст - прослушване на определени предавания или песни от 

програмата, вече излъчени в ефир. Както и участие в игри и анкети, участие в чат, 

участие в социални мрежи и др. интерактивни форми. 

Разпространението на радио програми в интернет се осъществява чрез стрийминг58 в 

интернет страницата на съответното радио или чрез приложения за смартфони и 

таблети. Допълнителна възможност за достъп до радио съдържание в дигитална среда е 

подкаста на отделни предавания или рубрики. 

 

1. Разпространение чрез собствена интернет страница 

Един от най-разпространените методи на излъчване на радио програма в дигитална 

среда, в интернет, е чрез собствена интернет страница на радиото. Почти всички 

                                                            
58Стрийминг (на английски: streaming), е метод за предаване на данни. Познат е още и като поточно 
(предаване на) аудио (на живо). Източник https://bg.wikipedia.org/ 
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радиостанции поддържат собствена интернет страница, която има различен вид и 

предназначение, определящото за които са типа радио и формата на програмата му. 

По отношение на типа радио – обществено или търговско – съответната интернет 

страница има както сходни елементи, така и различия. Сходството се изразява в 

съдържание на интернет страница, които са присъщи на всички корпоративни сайтове- 

наименование на организацията, възможност за контакти, описание на история и 

структурата на организацията, приложимо законодателство, полезни връзки и др. 

Различията: 

При обществените медии акцентът е насочен към желанието за отчетност на 

изразходваните обществени средства и към многообразие на съдържанието, което се 

създава и което трябва да бъде предназначено за широк кръг публика. В тази връзка 

присъстват различни подстраници с финансови отчети, с решения на ръководни органи, 

с вътрешни правилници и т.н., както и подстраници с разнообразно съдържание и 

възможности за чат и подкаст на отделни предавания. По правило се съхраняват големи 

обеми архиви на различни предавания, концерти, събития. 

При търговските медии акцентът е насочен към основната им цел - реализиране на 

търговска печалба. В този смисъл съдържанието е максимално комерсиално, целящо 

привличане на аудитория и съответно рекламодатели. Показва се зоната на покритие на 

радиостанцията, дава се информация за рейтинги, за цени на рекламата и изгодни 

рекламни пакети. 

По отношение на формата на радиото и вида на интернет страницата му. Важно е да 

напомним, че радио формат или формат за програмиране се отнася до програмното 

съдържание, излъчвано от радиостанцията, като различните формати са предназначени 

за достигане до специално определен сегмент от населението въз основа на такива 

демографски критерии като възраст, етническа принадлежност, произход и др. В този 

смисъл, в зависимост от формата, се определя вида на интернет страницата на 

съответната радио организация. Ако радиото излъчва програма, предназначена за 

млади хора, видът на страницата и нейното съдържание ще е един и съвсем друг ако 

програмата е предназначена за хора на възраст над 55 години. 

Независимо от вида на интернет страницата на всяко едно радио, основното, за което 

тази страница се създава, е за да се даде възможност на слушателя  да слуша 

програмата чрез компютъра си или друго такова устройство в интернет среда. Повечето 

радиостанции използват за целта атрактивен бутон/ бутони, поставени на видно място 

на основната си интернет страница. Дава се възможност на слушателя да избере 
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различно качество на сигнала, в зависимост от скоростта на своя интернет и качеството 

на техниката, която се използва.  На практика това, което се подава е линейна програма, 

предварително подредена от екипа на радиостанцията. При тези радиа, които излъчват 

ефирно, програмата в интернет е идентична с тази в ефира. Много програми се 

излъчват само в интернет, без да е налице едновременно ефирно излъчване. И при 

двата варианта говорим за стрийминг канал/ канали. Възможен е трети, комбиниран 

вариант между посочените два - ефирна радиостанция излъчва идентична на ефирната 

си програма в интернет, чрез интернет страницата си и едновременно с това създава и 

излъчва един или множество стриймове, с различно съдържание само в интернет. 

Пример за такъв много успешен модел е френското радио Nostalgie. Освен основната си 

програма то създава и излъчва в интернет над 30 нишови музикални стрийма, 

оформени по най-различни критерии и предназначени за различни аудитории. По този 

начин се привлича допълнителна аудитория и се реализират допълнително приходи от 

реклама в интернет и от аудитория на стриймовете. 

За да може да се осъществи излъчване на радио програма в интернет е необходимо да 

се изпълнят следните условия: 

• Следва да бъде осигурена необходимата техника, за да се осъществи 

подаване на сигнал към интернет доставчик на услугата „поставяне/хостване” на 

интернет страница и канал/канали за стриймване; 

• Следва да бъде изработена интернет страницата, като за целта се 

изработи техническо задание, което подробно да обясни какви са нуждите и идеите на 

екипа на радиото по отношение на визията и функциите на страницата; страницата се 

разработва от екип дизайнери и програмисти и се одобрява от поръчващите; 

• Сключва се договор с интернет доставчик за „поставяне/хостване” на 

страницата в интернет, като се уточняват параметрите, на които трябва да отговаря 

услугата. Колкото по-голям е броят на потенциалните едновременни конекции 

/възможността за едновременно слушане от различни устройства/, толкова по-голям е 

капацитетът на трафика и толкова по-голяма е цената на услугата; 

• Много важното условие е да бъдат уредени правата на интелектуална 

собственост по отношение произведенията, които се използват в създаването на 

съответната програма или стрийм канал. Тъй като става дума за музика, в основната си 

част, следва да бъдат уредени авторските и сродни права за нейното използване в 

дигитална среда. Това става чрез договор, сключен между ползвателя /радио 
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организацията/ и съответната организация за колективно управление на права /ОКУП/, 

въз основа на предварително одобрени и разгласени тарифи. Принципът е, че колкото 

по-голям е потенциалния брой на едновременните конекции, осигурен от интернет 

доставчика, толкова по-голяма е и дължимата от радио организацията сума за авторски 

и сродни права на използваните произведения. 

Много важно за потенциалните слушатели и за самата радио организация е нуждата от 

сериозна, умна и последователна реклама на интернет страницата на едно радио. 

Първоначалното обявяване на стартирала интернет страница и нейните основни 

характеристики трябва да е само началото на комуникацията на радиото с аудиторията 

по отношение на тази услуга. Непрекъснатото напомняне и препращане към интернет 

страницата е гаранция, че все повече хора ще влизат в нея и ще се възползват от 

нейните възможности. Това от своя страна ще даде възможност на търговския екип на 

радиото да предлага на потенциалните рекламодатели една сериозна, допълнителна към 

ефирната, аудитория, което пък от своя страна е източник на допълнителни приходи за 

радиото. Отделно, по-големия брой слушатели на стриймовете също генерира допълни 

приходи за радиото чрез рекламите от различни интернет платформи, като Google 

например. 

Голям брой радиостанции - обществени и търговски- които създават говорно 

съдържание /новинарски, коментарни радиа/, поддържат на своите страници 

възможност за достъп до сериозен архив на предавания, които са на разположение на 

слушателите. Става дума за т.нар. подкаст или нелинейно разпространение на 

програма, при който слушателя може по всяко време да влезе в страницата на радиото и 

да избере предаване или рубрика, която иска да изслуша. В повечето случаи става дума 

за безплатна възможност, но има радиостанции, които предоставят срещу заплащане на 

своите слушатели определено специализирано съдържание /например лекции или 

обучителни курсове/. Поддържането на подкаст, особено за обществени оператори, 

които създават огромно по обем съдържание, е скъп и нелек процес. Съхраняването на 

информацията се осъществява на сървърни системи, а тяхната стойност и най-вече 

поддръжка е неевтина задача. Целта, в края на краищата - да бъде привлечен слушателя 

и той да остане удовлетворен от предлаганата му услуга - си струва вложения ресурс. А 

както знаем, колкото по-голяма, доволна и вярна е аудиторията на една радиостанция, 

толкова по-големи са и потенциалните приходи от реклама. 

Много обществени радио станции притежават уникални архиви от документални 

записи и музика, записвани в продължение на години. Естествено тези записи са били 
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записани върху различни видове аналогови носители – плочи, ленти, касети и др. За да 

бъдат използвани в дигитална среда те трябва да бъдат дигитализирани. Това е 

трудоемка задача, която се осъществява с помощта на специализирани софтуери и чрез 

прецизната работа на много звукорежисьори. Например архивът на БНР е около 

180 000 часа и за неговото дигитализиране ще са необходими над 10 години ежедневна 

работа. Уникалните музикални дигитализирани записи, притежавани от обществени 

радио оператори, могат да бъдат предлагани за стриймване или даунлодване срещу 

заплащане в интернет среда. Това на практика става или от самите обществени радио 

организации чрез „качването” на тези записи в големите дигитални магазини като 

Амазон или iTunes Store, или чрез използване на големите “агрегатори” на съдържание 

като The Orchard, които срещу определен процент от продажбите се грижат изцяло за 

дистрибуцията и маркетинга на тези записи. Освен комерсиалното използване на тези 

записи, много обществени оператори дават безплатен достъп на студенти, учени и 

други лица до ценни и важни материали, които да бъдат използвани за образователни и 

научни цели. 

 

2. Разпространение чрез приложения за смартфони и таблети 

През последните години сме свидетели на бурното развитие и продажби на смартфони 

и таблети. Рекорден брой смартфони са продадени в света през последната четвърт на 

2015 г., като за това е способствал големият асортимент от продукти в различни ценови 

сегменти, сочи регулярният тримесечен доклад на IDC. 

В периода октомври -декември 2015г. продажбите на смартфони са нараснали с 5.7% до 

399.5 млн. броя, което е рекорд в историята на индустрията. Като цяло за същата 

година, доставките са се увеличили с 10%, до 1.43 млрд. броя.59 Сходно е поведението 

на потребителите и по отношение покупките на таблети. 

Всичко това беше забелязано от медиите и в момента няма медия, която желае да се 

развива успешно, която да не е разработила и да не поддържа приложение за смартфон 

и таблет. Водещите компании разработиха операционни системи Android, iOS, Symbian, 

WindowsPhone , които позволяват създаването и използването на приложения в 

различни сфери на човешкия живот. И медиите се възползваха от тази възможност.  
                                                            
59 /http://bepnews.com/rekorden-broi-smartphoni-sa-prodadeni-prez-2015-g/  
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Радиостанциите също следват повелята на времето, която гласи, че медиите трябва да 

бъдат навсякъде, където е аудиторията. И направиха и правят приложения, чрез които 

слушателите да имат достъп до програмите, които предлагат. 

Основната функция на приложенията за смартфони и таблети, създадени от радио 

организациите е да дадат възможност за слушане в реално време, чрез съответното 

устройство и в дигитална среда /в интернет/ на програмата на съответното радио. При 

зареждане на приложението на екрана на устройството, като първа опция, се появява на 

вниманието на слушателя  бутон за стартиране на програмата. Ако каналите, които се 

предлагат, са повече, естествено преди стартиране следва да се избере желания канал. 

Функционалните бутони на приложението дават възможност за спиране и пускане на 

канала, за увеличаване и намаляване на звука и др. Има възможност за получаване на 

допълнителна информация на екрана на устройството - за името на изпълнителя и 

името на произведението; за наименованието на предаването и водещия; за 

предстоящите изпълнители и т.н. 

Повечето радиостанции поддържат и други възможности на своите приложения за 

смартфони и таблети. Чрез бутони в горния или долния край на екрана са дава 

възможност на слушателя да получава допълнителна информация - за трафика в 

населеното място, за прогнозата за времето и много други. Често пъти има бутон за 

отваряне на сайта на радиото, което позволява да се чете информацията от него и 

едновременно с това да се слуша програмата на радиото. 

Инвестицията в създаване на приложение за смартфон и таблет зависи от сложността 

на самото приложение и от целите, които то преследва. По правило това не е скъпа 

инвестиция, като има съответен ред за реализиране на идеята: 

• изработва се техническо задание, което подробно да обясни какви са 

нуждите и идеите на екипа на радиото по отношение на визията и функциите на 

приложението; приложението се разработва от екип дизайнери и програмисти и се 

одобрява от поръчващите; 

• приложението се подава за публикуване към собственика на 

операционната система, като за повечето от тях се изисква специална регистрация и 

одобрение, за да могат да се появят в съответните дигитални магазини за сваляне или 

закупуване; 

• по отношение правата на интелектуална собственост за произведенията, 

които се използват за създаването на програмата, не се дължат допълнително 
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възнаграждения, тогава, когато програмите в приложението имат уредени права за 

излъчване в дигитална среда; 

• ако радиото има стрийм в интернет на програмата е изключително лесно 

насочването на стрийма за излъчване и в приложението. 

Отново много важно за потенциалните слушатели и за самата радио организация е 

нуждата от умна и последователна реклама на приложението. Освен че наличието на 

приложение допринася за увеличение на броя на слушателите на една радиостанция, то 

дава и допълнителни възможности за приходи. Самото приложение може да се създаде 

като се предвидят съответните места за реклама, която може да бъде статична или 

подвижна, анимирана или документална. Но най-важното - навсякъде и по всяко време, 

стига само да има достъп до интернет, всеки притежател на смартфон или таблет може 

да слуша любимото си радио. А това без съмнение е още един способ за увеличаване на 

аудиторията и увеличаване на приходите, което е основната цел на бизнеса с радио в 

наши дни. 

 

3. Разпространение чрез мобилни оператори  

Мобилните оператори генерират големи приходи от основната си дейност – 

предоставяне на мобилни гласови услуги и мобилен интернет. Много от тези компании 

развиват и допълнителни дейности, които им носят не малко приходи – например 

предоставяне на абонатите на фиксирани гласови услуги и на телевизия и радио. 

Услугата „радио” се предоставя под две форми- предоставяне на специално създадени 

аудио канали или чрез препредаване на съществуващи и излъчващи в ефир радио 

програми. 

3.1. Разпространение на радио чрез мобилни оператори – създаване и разпространение 

на специализирани, тематични аудио канали.  

Мобилните оператори създават за своите абонати или закупуват създадени от външни 

компании аудио канали за разпространение в своята мрежа. Аудио каналите по правило 

са музикални, в различни музикални стилове, предназначени за различни аудитории. Те 

са 24-часови и се приемат срещу допълнително заплащане от страна на абонатите на 

техните мобилни телефони, чрез съществуващия мобилен интернет на съответния 

мобилен оператор. За да може да се осъществи създаването и разпространението на 

посочените аудио канали е необходимо да бъдат уредени отношенията за използваното 

съдържание с съответните дружества за колективно управление на права, съгласно 

техните тарифи за такъв тип използване. Ако за създаването се използват услугите на 
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външна за мобилния оператор компания, отношенията се уреждат с възмезден, 

двустранен договор между страните, в който се уточняват всички въпроси свързани със 

създаването на аудио канала/каналите. 

3.2. Разпространение на радио чрез мобилни оператори – разпространение на 

съществуващи и излъчващи в ефир радио програми. 

По-рядко мобилните оператори разпространяват чрез своите мрежи такъв тип радио 

програма. Причината е, че повечето ефирни радиостанции имат в програмата си 

реклами, чието излъчване не е желано от мобилните оператори. Но ако все пак се 

постигне споразумение за препредаване на съществуващи радио програми, то 

условията му се уреждат в писмен друстранен, в повечето случаи възмезден, но е 

възможно и безвъзмезден договор между страните. Отново този вид използване на 

произведения в програмата трябва да бъде уредено със съответните дружества за 

колективно управление на права. 

Този вид разпространение е много рядко използван, още повече, че почти всички 

радиостанции имат излъчване чрез интернет страниците си или чрез приложение за 

смартфони и таблети и по този начин всеки абонат на мобилен оператор, който има в 

договора си мобилен интернет, има достатъчно опции да слуша радио. 

 

4. Разпространение чрез други дигитални платформи 

Интересен и много успешен подход за разпространение на радио програми в дигитална 

среда предложиха през 2016 година от Apple. В приложението си Apple Music  те 

излъчват 2  варианта на радио програми: 

Първият се нарича Beats1 и представлява линейна радио програма, със свои водещи, с 

тематични предавания, музика, вкл. видео излъчване от студиото на радиото. 

Вторият представлява различни по стил музикални аудио канали със следните 

наименования:Dance, Charting Now, All-City, Electronic, From Around the World, Jazz, 

Metal, News, Pop, Rock. 

Потребителят има възможност за достъп до тези опции, ако направи месечен абонамент 

за използване на посоченото приложение, чрез което, освен възможността за слушане 

на радио, се получава и възможността за стриймване и за даунлоуд на огромно 

количество музика. Месечният абонамент е с цена 4.99 евро и се заплаща по обичайния 

за компанията начин през iTunes Store. Съществуват и семейни и групови пакети, които 

се предлагат на потребителите. 
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За много кратко време абонатите на тази услуга станаха десетки милиони в цял свят. На 

практика навсякъде, където има достъп до интернет среда, всеки чрез съответното 

устройство има досег до огромно музикално богатство. Apple първи въведоха 

възможността да се закупува легално музика чрез интернет, като подписаха договори с 

всички големи продуцентски компании – първоначално, а в последствие и с всички, 

които желаят това. По този начин потребителят може да „сваля” срещу заплащане цели 

албуми на предпочитани от него изпълнители, а така също и отделни тракове /песни/ от 

тези албуми. Музиката е дигитално обработена и с перфектно качество. Налице е и 

допълнителна информация за произведенията - автори, кратка история, изпълнители, 

снимков материал. Много бързо продажбите на музика в интернет по този начин 

станаха многомилиярдни, като всички по веригата - автори, изпълнители, продуценти, 

слушатели са доволни от услугата. 

С развитието на технологиите са появи възможността за стрийминг на музикални 

произведения - слушателят не е нужно да закупува и „качва” на устройството си дадено 

музикално произведение, а може, след като го намери в каталога на съответната 

платформа, да го слуша в реално време, колкото пъти иска. За 2015г. приходите  от 

стрийминг достигнаха и задминаха тези от закупуване /даунлодинг/ и са над 2 млрд. 

долара. 

Не малка роля за това изигра и описаната опция за разпространение в дигитална среда 

на радио програми. При радиото, което се създава от своя екип от специалисти,  е 

налице елементът на изненадата. Ако даден потребител сам избира музиката, която да 

стриймва, то той знае какво слуша и какво ще слуша - каквото сам е избрал. Но когато е 

предпочел любимия си стил музикален канал или радио канал, той често пъти е 

изненадван от добрия избор на музикалния редактор или пък чува произведения, които 

е забравил или които не знае, че съществуват. Силата на радиото да бъде интересно, 

живо, въздействащо и нужно се проявява и в дигитална среда. И това, което направи 

ефирното радио толкова жизнено и желано от хората, намира своето развитие в 

интернет средата и до голяма степен е гаранция, че тази медия има своето бъдеще. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Накрая можем да обобщим: 

Подробно е изследвана радио индустрията, нейната структура като творческа 

индустрия и мястото й сред културните индустрии като основна такава. 

Надявам се, използвайки немалкия си опит в правенето на радио, да съм успял да 

представя участници в радио индустрията и тяхната роля в създаването и 

разпространението на радио програми. Разгледана е регулаторната рамка, относима към 

дейността на радио операторите, а така също и бизнес отношенията между участниците 

в радио индустрията, както и икономическите аспекти на авторското право и сродните 

права и способите за икономическа реализация на закриляните обекти. Обърнато е 

специално внимание на управлението на правата, като са посочени използваните в 

практиката форми на индивидуално и колективно управление на права. 

Направен е сравнителен анализ на лицензирането и продажбата на авторски и сродни 

права, като основни модели за бизнес с интелектуална собственост. Посочени са 

способите за генериране на приходи от използването на обектите на закрила, 

включително в условията на свободно използване и public domain. 

 

Също така вярвам, че съм описал творческите и пазарни характеристики на продукта на 

радио индустрията – радио програмата. Нейната същност и структура до голяма степен 

определят и обектите на интелектуална собственост, които се използват при 

създаването й.Направена е класификация на видовете радио продукт, като е посочена 

закрилата, приложима за отделните негови елементи и форми на пазарно проявление. 

Изследван е пазарът на радио продукта и принципите и спецификите на маркетирането 

на радио продукта. Проведен е анализ на маркетинговия микс и на обектите на 

интелектуална собственост с маркетингово значение за бизнеса с интелектуална 

собственост в радио индустрията. Изведени са основните принципи в ценообразуването 

на радио продукта, като са отчетени различията в разпространението му в 

традиционната пазарна среда и в дигиталната среда. 

Всъщност целият продукт на радио организациите - тяхната програма, във всички 

нейни елементи -  е резултат на интелектуалните усилия на хората, които я създават и 

довеждат до вниманието на слушателите. И в този смисъл разнообразните форми на 

бизнес с интелектуална собственост са в основата на успешното развитие на всяка една 

радио станция. Безспорно анализът на пазара на радио продукта – както по отношение 
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на работната сила, ангажирана в създаване на радио програма, така и по отношения на 

неговите качествени и количествени измерения и обхват – ще бъде интересен на 

ангажираните с електронни медии читатели. 

 

Сигурен съм и, че посочените и обобщени бизнес модели за създаване и 

разпространение /класически и нови/ на продукта на радио индустрията ще бъдат от 

полза за радио бизнеса. Специално изследователско внимание е обърнато на бизнес 

моделите за разпространение на продукта - чрез дигитални технологии, по безжичен 

път, чрез сателит, по кабел, пренос на информация в цифрова среда (интернет). 

Изведена е релацията между възможностите на дигиталната среда и икономическата 

ефективност на радио индустрията. 

 

Дисертационният труд е направен в сравнително слабо разработена в България сфера, 

като по този начин цели да постави теоретичната основата на едно ново направление- 

бизнес с интелектуална собственост в радио индустрията. Поради това, 

изследователските постижения  формират и приносните моменти в дисертацията, а 

именно: 

• радио индустрията е определена като творческа индустрия; 

• идентифициран и класифициран е продуктът на радио индустрията; 

• систематизирани са бизнес моделите на интелектуална собственост в радио 

индустрията; 

• определен е обхватът на бизнеса с интелектуална собственост в радио 

индустрията. 

 

За успешното функциониране и развитие на радио индустрията мога да дам следните 

препоръки: 

• да се развива съдържанието на радио програмите, като се използват всички 

релевантни обекти на интелектуална собственост, при спазване на правата на 

носителите на авторски и сродни права; 

• да се развиват и използват всички възможности, предоставени от познатите 

форми на разпространение на продукта на радио индустрията, със специален 

акцент разпространение в интернет средата; 

• да се върви към ефирно цифрово разпространение на радио програмите. 
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Видно е, че формите за правене на радио бизнес са много и разнообразни, че те се 

развиват и усъвършенстват непрекъснато. Независимо от развитието на технологиите 

или може би точно заради това, но създаването на радио съдържание остава все така 

вълнуващо и предизвикателно. И хората от радио организациите имат нужда от 

подготвени и обучени кадри, които да развиват и усъвършенстват радио 

производството. Иска ми се да вярвам, че този труд ще даде принос в тази област и ще 

помогне за изясняване на всички аспекти на радио бизнеса и неговата връзка с 

интелектуалната собственост. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  123

ИЗПОЛЗВАНИ ИНФОРМАЦИОННИ ИЗТОЧНИЦИ: 

Основна литература: 

 

1. Борисов, Б., „Интелектуалната собственост на индустриалната фирма”, УИ 

„Стопанство“, 2006 

2. Борисова, В., „Традиционните знания като интелектуална собственост”, УИ 

„Стопанство“, 2006 

3. Борисова, В., „Творческа икономика, културни индустрии и интелектуална 

собственост”, УИ „Стопанство“, 2009 

4. Борисова, В., „Интелектуална собственост и собственост”, УИ „Стопанство“, 

2010 

5. В.Борисова, „Интелектуална собственост в културата”, София, 2003 

6. „Икономически принос на авторскоправните индустрии в България”, УИ 

„Стопанство“, 2007 

7. Маркова, М., „Художествено – литературна собственост”, УИ „Стопанство“, 

2003 

8. Борисов.Б, Маркова М., „Нови обекти на интелектуална собственост” УИ 

„Стопанство” 2002 

9. Саракинов, Г., „Авторско право и сродните му права в Република България”, 

изд. Сиби, 2013 

10. Цакова, В., „Произведенията на науката като обект на интелектуалната 

собственост”, УИ „Стопанство“, 2009 

11. Цакова, В., „Права на артисти изпълнители, продуценти на звукозаписи и 

излъчващи организации”, Институт за следдипломна квалификация при УНСС, 

2004 

12. Неделчева, Божана, „Право на интелектуална собственост”, София, 2002 

13. Спасов, Орлин, „Преходът и медиите: политики на репрезентация. България 

1989-2000“. УИ „Св. Климент Охридски“, 2000 

14. Спасов, Орлин, „Медии и митове“. (заедно с Георги Лозанов). София: УИ „Св. 

Климент Охридски” - ФЖМК, 2000 

15. Спасов, Орлин, „Медии и преход“. (заедно с Георги Лозанов). София: Център за 

развитие на медиите, 2000  

16. Спасов, Орлин, „Медиите и политиката“. (заедно с Георги Лозанов). София: 

Фондация „Медийна демокрация“, 2011 



  124

17. Спасов, Орлин, „Нови медии - нови мобилизации“. (заедно с Ивайло Дичев). 

София: Институт „Отворено общество“, 2011 

18. Мелтев, Михаил. Кино и електронни медии. Издателски център на НБУ, 2012 

19. Мелтев, Михаил. Управление на творчески персонал. Годишник на депт. Масови 

комуникации, НБУ. 2011 

20. Мелтев, Михаил. Обществените медии в информационното общество. 

Годишник на депт. Масови комуникации, НБУ. 2008 

21. Мелтев, Михаил. Европейски модели за стимулиране на аудиовизията. 

Годишник на НАТФИЗ „Кр. Сарафов”. 2008 

22. Мелтев, Михаил. Управлението в електронните медии, Годишник на 

департамент Масови комуникации на НБУ 2007 

23. Мелтев, Михаил. Предизвикателствата пред обществените медии в дигиталната 

ера. Изкуствоведски четения 2007 

24. Мелтев, Михаил. Програмиране в радиото и телевизията. Годишник на 

Департамент по масовите комуникации на НБУ 2005 

25. Тодоров, Петко Тодоров, “Медии в криза”, Издателство „Авангард Прима”, 

София, 2011 

26. Тодоров, Петко Тодоров, “Медиите в кризата и кризата в медиите”, Годишник 

на УНСС 2010, Университетско издателство “Стопанство”, София, 2010 

27. Тодоров, Петко Тодоров, “Медийни технологии”, Издателство „Авангард 

Прима”, София, 2011 

28. Тодоров, Петко Тодоров,  “Цифровизацията – нови медии в нова икономика”, 

Икономически алтернативи, издание на УНСС, София, бр.5/2007 

29. Николова, Райна, „Възникване и развитие на радиото и телевизията в България. 

Публичноправни аспекти”. София: Сиела, 2006  

30. Николова, Райна, „Административноправно положение на обществените 

електронни медии в България”. Благоевград : Университетско издателство на 

ЮЗУ “Неофит Рилски”, 2009 

31. Николова, Райна, „Медийно аудио- и аудиовизуално право”. София: НБУ, 2015 

32. Николова, Райна, Сборник нормативни актове и документи “Медийна 

регулация” (поредица джобни издания). София:“Сиби”, 2003 

33. Николова, Райна, „Българското медийно законодателство в периода 1947 – 1991 

г.”– сп. “Юридически свят”, 2005 г., брой № 1 



  125

34. Николова, Райна, „Развитие на обществените електронни медии в Европа през 

XX век – историко-правен анализ „– сп. “Юридически свят”, 2007 г., брой № 1 

35. Николова, Райна, „Общоприетите морални норми – ограничителен критерий на 

радио- и телевизионното съдържание” – сп. “Общество и право”, 2008 г., брой № 

5 и брой № 6. 

36. Николова, Райна, „Публичноправен режим на спонсорството в радио- и 

телевизионната дейност” – сп. “Търговско право”, 2009 г., брой 4. 

37. Николова, Райна, „Принципи на радио- и телевизионната дейност” – сп. 

”Юридически свят”, 2009 г., брой № 2. 

38. Николова, Райна, „Саморегулация и съвместна регулация на радио- и 

телевизионната дейност” – сп. “Общество и право”, 2010, бр. №10 и 2011 г., бр. 

№ 1. 

 

ЗАКОНИ И РЕГУЛАТИВНИ ДОКУМЕНТИ: 

 

1. Universal Copyright Convention - Signed at Geneva, on 6 September 1952 

http://www.wipo.int/wipolex/en/other_treaties/text.jsp?file_id=172836  

2. Agreementon Trade-Related Aspectson Intellectual Property Rights 

http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips.pdf  

3. International Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonograms 

and Broadcasting Organizations  

4. Закон за авторското право и сродните му права, Обн. ДВ. бр.56 от 29 Юни 1993г.  

5. Закон за електронните съобщения, Обн. ДВ. бр.41 от 22 Май 2007г.  

6. Закон за радиото и телевизията, Обн. ДВ. бр.138 от 24 Ноември 1998г.  

7. Закон за административното регулиране на производството и търговията с 

оптични дискове, матрици и други носители, съдържащи обекти на авторското 

право и сродните му права, Обн. - ДВ, бр. 74 от 13.09.2005 г. 

8. Закон за задълженията и договорите 

9. Кодекс на труда 

10. Закон за юридическите лица с нестопанска цел 

11. Регламент (ЕО) № 1211/2009 на Европейския Парламент и на Съвета от 25 

ноември 2009 година за създаване на орган на европейските регулатори в 

областта на електронните съобщения (ОЕРЕС).  

 



  126

ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИ: 

 

1. http://www.wipo.int  

2. http://www.capital.bg  

3. http://www.prophon.org  

4. http://www.abbro-bg.org  

5. http://www.cem.bg  

6. http://www.crc.bg 

7. http://www.bacco.bg 

8. http://www.musicautor.org/ 

9. https://bg.wikipedia.org/ 

10. www. pierro97.com 

11. www. radiostationworld.com 

12. www.predavatel.com 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 

 

1. Ангелов, ПетърДимитров „Комуникации, медии, интернет : Многоезичен 

тълковен речник - бълг., рус., англ., нем., фр., итал. Ез” ,София Изд. авт., 2001 

2. Катранджиев, Христо, „Медияпланиране на рекламни кампании”, София, УИ 

Стопанство, 2006 

3. Огнянова, Нели , „Медийна политика и право на Европейския съюз”, София 

Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2014  

4. Огнянова, Нели , „Медийно регулиране. Принципи и съдебна практика”. Изд. 

СУ „Св. Климент Охридски”, 2007 

5. Пешева, Маргарита, Милко Петров, Мария Попова. „Дигиталните медии. Речник 
на основните понятия.” Фабер, 2012 

6. Попова, Снежана. „Радиокомуникация”. София: СУ „Свети Кл. Охридски“ и 
ВСУ, 1997 

7. Попова, Снежана. „Радио, публики, стилове.” София, ЛИК, 2004 

8. Попова, Снежана. „Радиото: изкуството на срещата”. Социологически проблеми, 
2008 



  127

9. Попова, Снежана. „Радио: преобразуване на полето.” Медии и комуникация. 
Юбилеен сборник 40 години ФЖМК. София, УИ „Свети Климент Охридски“, 
2016 

10. Baker, Andrea. „Comparing the Regulatory Models of Net-Radio with Traditional 
Radio.” International Journal of Emerging Technologies and Society. Vol. 7, №1, 
2009 

11. Crisell, Andrew. „Understanding Radio.” London, Routledge, 1994 

12. Pringle, Peter / Starr, Michael „Electronic Media Management”, Oxford OX2 8DP, 

UK, 2006 

13. Jan Le Blanc, George Sylvie, C.Ann Hollifield, Stephen Lacy, Ardyth Broadrick 

„Media management a casebook approach”  

14. Geller, Valerie, The Powerful Radio Workbook, M Street Publications, 2000 

15. Keith, Michael, The radio station: broadcast, satellite & Internet, Focal Press, 2007 

16. Зийман, Серджо, Краят на рекламата, каквато я познавамер Фокус, 2004 

17. Методиев, Божидар - „70 години Българско Национална Радио”, www.bnr.bg  , 

2005 г.; 

18. Димитров, Веселин,„История на радиото в България - краят на XIX век - 1944 

г.”, Витраж - София, 1994 

19. Списание „Сердика”, Вестник „Радио Преглед”, „Радио-телевизионен преглед”, 

„Телевизия - Радио” 
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ПРИЛОЖЕНИЯ: 

1. Договор за разрешаване на публично изпълнение на музика по време на 

концерти и други прояви от Музикаутор. 

2. Договор за възпроизвеждане и разпространение на музикални произведения под 

формата на  звуконосители от Музикаутор 

3. Договор за разрешаване на препредаване по електронна съобщителна мрежа на 

музикални и свързани с тях литературни произведения в цялостен и непроменен 

вид на територията на Република България на Музикаутор 

4. Договор за излъчване по наземен път на музика в радиопрограма на Музиаутор 



  128

5. Договор за разрешаване на използване на музика по уеб радио на Музикаутор 

6. Тарифа на Профон за ефирни радиа 

7. Тарифа на Музикатор за ефирни радиа 

8. Правила за определяне размера на възнагражденията при препредаване на 

музикални произведения, свързани с музика литературни произведения и 

аранжименти, независимо от средата и способите за препредаване на Музиаутор 

9. Размер на възнагражденията на неинтерактивна 24 часова програма на медии, 

излъчващи единствено и само в интернет, дължими към Профон  

10. Минимални ставки на актьорски хонорари 

11. Изследване радио аудитория януари-април 2015г. /Нилсен Адмосфиър/ 

12. Изследване дневна и седмична аудитория април 2015г. /Нилсен Адмосфиър/; 

Изследване радио аудитория юни 2016г. /ГАРБ/ 


