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Що е авторско право? Обекти на авторски права. 
Кои са нормативните 
документи за авторски 

права? 

Може ли да се предоставя 
продукт, за който 

сме закупили авт. права на 
терти лица за безвъзмездно 

ползване и как? 

Авторски 
права на изображения, 

музика и видео в 
Интернет? 



Що е авторско право? 

o Представлява система от правни норми, 

уреждащи, регулиращи и защитаващи 

отношенията, възникнали при или по повод 

създаването и използването на научни, 

литературни, художествени и други 

произведения продукт на интелектуален 

труд. Авторското правo в тесен смисъл е 

правото на автора върху произведението му. 

 



Обекти на авторски права. 



Обекти на авторскот
о ми право са всички
 произведения на лит
ературата, изкуствот
о и науката, които са 
резултат на творческ
ата ми дейност и са и
зразени по какъвто и

 да е начин и 
в каквато и да е обек

тивна форма. 

музикални произведения; 

сценични произведения – драматични, музикално-
драматични, пантомимични, хореографски и други; 

филми и други аудио-визуални произведения; 

произведения на архитектурата; 

 фотографски произведения и произведения, създадени 
по начин, аналогичен на фотографския; 

графично оформление на печатно издание; 

кадастрални карти и държавни топографски карти; 

https://pravatami.bg/10770


o Обектите на авторско право лесно 
могат да бъдат припознати 
по идентификационния символ, който 
най-често се поставя в долния край на 
произведението, а именно: ©, което 
произлиза от “copyright” и в превод 
означава авторско право. За първи път 
този символ е посочен в Закона за 
авторското право на САЩ от 1909г. 



Важно! 
oСъществуват изключения, които не се приемат 

за обекти на авторското ми право съгласно 

българското законодателство. Не може да 
претендирам за авторско право 
върху: нормативни актове (закони, кодекси, 

правилници, наредби и др.); индивидуални актове 

(заповеди, разрешения и др.) на държавни органи за 

управление, както и официалните им преводи; 

идеи и концепции; фолклорни творби; новини, 

факти, сведения и данни. 



Нормативни документи за 
авторски права. 



БГ 
нормативни 
документи 

Конституция  

Закони - пр: Чл. 6.  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. 

Подзаконови актове - тарифа за таксите за радио - и ТВ дейност 

Вътрешни актове - вътрешни правила и правилници 



Европейски нормативни документи 

Документи на Съвета 
на Европа - Европейска 

конвенция 
за трансгранична ТВ 

(ЕКТТ) 

Документи на ЕС - 
Директиви, решения и 

съобщения 



Може ли да се предо
ставя продукт, за кой
то сме закупили авт. 
права на терти лица 
за безвъзмездно полз

ване? 



Основно имуществено право на автора е изключителното право да използва 
създаденото от него произведение и да разрешава използването му от други лица, 
освен в случаите, за които този закон разпорежда друго. 

Юридически лица и трети физически лица могат да са носители на авторски 
права само в изрично предвидените в закона случаи, като 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. 

Авторското право върху произведение, създадено от две или повече лица, им 
принадлежи общо независимо дали произведението е неделимо цяло или се 
състои от части, които имат самостоятелно значение, а създателите се 
явяват „съавтори“. 



Как ? 

o Това може да стане чрез "Прехвърляне на 

правото на използване на произведение от едно 

лице на друго" . 

o С "Договор за отстъпване на авторско 

право" . 

 



Авторски права на изображе
ния, музика и видео в Интер

нет? 



Възможно ли е използването на 
чужди ресурси? 

Често в интернет срещаме музика, изображения или друг вид медия да се разпространява, която не е собственост на лицто, което я 
е публикувало. Свободното използване на произведения е допустимо само в случаите, посочени в закона, при условие че не се пречи на 
нормалното използване на произведението и не се увреждат законните интереси на носителя на авторското право. 

Това също така е възможно ако има споразумение автор - потребител 

Добре е винаги, когато се използват чуцжди материали да се спомене от къде и на кого са ! 

Можете да прикрепите бележка за авторското право към произведението си – като текста „всички права са запазени" или 
символа © – заедно с годината, в която произведението е създадено. 



Източници на информация/ ресурси. 

Google 

Google Images 

Europa.eu 

Lex.bg 

Wikipedia 

Copyrights.bg 

Iusauthor.com 



Благодаря Ви за вниманието! 


