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МЕДИЙНИЯТ КЛИПИНГ –  БАЛАНС МЕЖДУ ПРАВА 

ИЛИ НЕДОБРОСЪВЕСТНА ТЪРГОВСКА ПРАКТИКА 

Диляна Кирковска  

 

MEDIA CLIPPING – BETWEEN THE BALANCE OF 

RIGHTS AND UNFAIR COMMERCIAL PRACTICE 

Diliana Kirkovska 

 

 

Резюме: Медийният клипинг във всички разновидности е предоставяне 

срещу заплащане на определени клиенти на авторски журналистически 

материали. Журналистите като творци и автори прехвърлят права на 

издателите на периодични издания или на продуценти. Тяхното използване 

с комерсиална цел от фирми, предоставящи медиен клипинг като услуга 

срещу заплащане, поставя въпросът достатъчно регламентирана ли е 

употребата му като база данни. Правната закрила е разгледана от гледна 

точка на сродните права на издателите и на нарушаване на принципите на 

конкуренцията.   

Ключови думи: сродни права, медиен клипинг, конкурентно право 

 

Abstract: Media clipping in all its variants is paid supplying to certain clients of 

copyrighted journalistic materials. Journalists are content creators and being 

authors they transfer their copyrights to publishers of periodicals or to producers. 

Their use for commercial purposes by companies that provide media clipping as a 

paid service raises the question of how regulated its use as database is. The legal 

protection is considered from the point of view of copy and related rights of 

publishers and the violation of the principles of competition. 

Keywords: copy and related rights, media clipping, competition law 

 

Въведение 

В журналистиката интерпретативните и аналитични жанрове най-

общо се определят като публицистика. Тя е „делът, който се занимава с 

приоритетните за даден момент обществени теми и проблеми на 

аналитично равнище. Тя е натоварена с претенцията да обговаря 

тенденциите в обществения живот, без за това да е необходим винаги 

информационен повод.” (Табакова и др., 2005: 11). 
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Публицистиката е и литературен, и журналистически жанр. В 

литературата се определя като жанр с обществено-политическа 

тематика, а в журналистиката е свързан с актуалност и новост в 

тематично-съдържателен аспект. Тя може да е свързана както с 

обществено-политически, социални, икономически и други теми с 

актуален характер, така и с актуални въпроси в областта на 

литературата, изкуството и културата. Публицистичното творчество е 

персонифицирано творчество, пряко свързано с личността на 

журналиста-автор. Авторът е основна фигура в обществените 

отношения в сферата на културата и художествената собственост. За 

автор се признава физическото лице, в резултат на чиято творческа и 

интелектуална дейност е създадено произведение. Авторството е лично 

и морално право на автора, а авторското право възниква в момента на 

създаване на произведението.  

 

Журналистическото творчество – уреждане на авторските 

права с продуценти и издатели на периодични издания  

При журналистическите материали и продукти вариантите на 

отношения автор-издател/автор-продуцент, най-общо са: 

Първият: когато авторът на журналистически материали – обект 

на авторското право, сам е продуцент или издател, или притежава блог 

или влог, или сайт, чийто домейн той притежава и администририра 

(такъв пример е изданието E-vestnik). В този аспект носителят на 

авторското право – журналистът, и на сродното право – било то 

периодично издание, радио- или телевизионен доставчик, електронен 

сайт, са едно и също лице. 

Вторият: случаят, в който журналистът като автор на 

произведението – било то писмен текст, аудио произведение или 

аудиовизуално произведение, отстъпва с договор авторските си права на 
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медията-продуцент на програмата, ако е радио- или телевизионна 

организация/доставчик на медийна услуга, или на издателя – ако е 

печатно издание. Това са случаите на създаване на произведение по 

трудово или служебно правоотношение. Законът за авторскто право и 

сродните му права (ЗАПСП) разглежда тази хипотеза като особени 

случаи.  

Авторите сключват с продуцента писмени договори, с които, ако 

не е уговорено друго, се смята, че му предоставят както за страната, така 

и за чужбина изключителното право за размножаване на 

произведението, публичното му прожектиране, излъчването му по 

безжичен път или предаването и препредаването му по кабел, 

възпроизвеждането му върху видеоносители и тяхното 

разпространение, предлагането по безжичен път или по кабел на достъп 

на неограничен брой лица до него или до част от него по начин, 

позволяващ този достъп да бъде осъществен от място и по време, 

индивидуално избрани от всеки от тях, както и правото да разрешава 

превода, дублирането и субтитрирането на текста. Продуцентът дължи 

възнаграждение на авторите за отстъпените права.  

В печатните вестници и списания журналистите подписват 

договори за публикуване в периодично издание. В печатните медии 

журналистите прехвърлят своите авторски права на издателите на 

съответния вестник или друго печатно издание. Чл. 59 от ЗАПСП 

определя, че авторът на поръчано произведение няма право без съгласие 

на издателя да предлага същото произведение или части от него за 

публикуване в други периодични издания или като отделно издание, 

както и за излъчване по безжичен път преди публикуването му от 

издателя. Ако не е уговорено друго, ограниченията не се прилагат, 

когато са изтекли петнадесет дни – за вестниците, и три месеца – за 

списанията, от датата на предаването на ръкописа и издателят не го е 
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публикувал или не е уведомил в тези срокове автора, че ще публикува 

произведението с посочване на броя, в който ще бъде публикувано. 

Не само законодателството защитава авторското право като 

изключително право. Неразделна част от етичните норми на 

журналистическата професия е спазването на авторското и сродните му 

права, както е записано в Етичния кодекс на българските медии от 2004 

г. В него се съдържат клаузи за зачитането на авторските права, особено 

срещу плагиатството, в т. 4 – взаимоотношения в медиите и между 

медиите: 

„4.3 Ние смятаме за неприемливи всички форми на плагиатство. 

4.4 Ние уважаваме авторското право и спазваме авторскоправните 

споразумения. 

4.5 Кратки извадки от чужди материали могат да се използват без 

разрешение, но задължително трябва да се посочва от коя медия са 

взети. 

4.6 По-дълги откъси или цели материали от други медии могат да 

се използват само с предварително разрешение и като се посочат 

авторът и медията. (Етичен кодекс на българските медии, 2004). 

 

Медийният клипинг като вид използване на творчески 

продукти 

В началото ще очертаем мястото на правата, свързани с 

публикуването на журналистически материали, доколкото изследването 

се фокусира върху права на издателите на публикации в пресата в 

цифрова среда, а това са нововъзникнали права. Това са различни от 

вече съществуващите сродни на авторското права, въведени с някои 

основни актове. 

Конвенцията за закрила на артистите изпълнители, продуцентите 

на звукозаписи и излъчващите организации от 1961 г., определя, че 
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„права, сродни на авторските” са правата на интелектуална собственост 

върху артистични изпълнения, звукозаписи и програми на радио и 

телевизионни организации. Конвенцията за закрила на продуцентите на 

звукозаписи срещу неразрешеното възпроизвеждане на техните 

звукозаписи от 1971 г., допълва уреждането на правата на продуцентите 

на звукозаписи, а Конвенцията за разпространението на сигнали, 

носители на програми, предавани чрез спътник от 1974 г., закриля 

сродните права на радио- и телевизионните организации. 

В така посочената рамка не се вписват новите издателски права, 

които се упражняват от издателите на публикации в пресата в онлайн 

среда. Те бяха въведени с Директива (ЕС) 2019/790 на Европейския 

парламент и на Съвета от 17 април 2019 г. относно авторското право и 

сродните му права в цифровия единен пазар и за изменение на 

директиви 96/9/ЕО и 2001/29/ЕО. 

Аспект на използването на творческия продукт, т.нар. “данък 

върху хипервръзките”, т.е. - сродното право за издателите в цифрова 

среда, е как части от публикациите на печатните издания се използват, 

като се създават електронни бази данни от тях, селектирани по 

определена тема и по ключови думи, които се предоставят на различни 

клиенти. Това по същество е използване с комерсиална цел на 

съдържание на печатните медии, което е на автори на изданието, които 

са прехвърлили с договори тези права на издателите си, а издателите са 

носители на сродните права. 

Като отправна точка за анализа е част от статия във в-к „24 часа“ 

със заглавие “Бизнес на гърба на печата: фирми продават на клиенти 

сканирани вестници”, от 26 януари 2018 г. Тя е по повод на започнала 

проверка на Комисията за защита на конкуренцията за мащаба на 

приходите от незаконното ползване на авторско съдържание, 

пакетирано като пресклипинг. В статията се казва, че: “Бизнес, който 
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носи между 5 и 10 милиона лева приходи всяка година, е разследван от 

Комисията за защита на конкуренцията... От години фирми печелят 

внушителни суми, сканирайки всяка сутрин цели български вестници и 

предлагайки срещу заплащане тези чужди продукти като свои на 

клиенти – абонати в министерства, съдилища, компании, 

неправителствени организации. „Инвестицията“ е скромна – закупуване 

по 1 брой от „24 часа“, „Капитал“, „Труд“, „Стандарт“, „Телеграф“, 

„Банкер“, сканиране на всички страници и предлагане на този пакет като 

интернет абонамент срещу суми от 300 до 500 лева годишна такса... 

КЗК е образувала по искане на „168 часа“ ЕООД – издател на „24 

часа“, две производства за нарушение на Закона за защита на 

конкуренцията. Те са срещу фирмите „Медиязуум“ ООД и „Медиа 

Монитор“ ООД, които от години правят и предлагат на клиентите си 

т.нар. пресклипинг – подборка от материали от печатни медии по 

определени теми. Освен тези подборки, които изискват някакво усилие 

да се следи определена тема, която е важна за клиентите им, тези фирми 

обаче сканират и цели вестници – от първа до последна страница, и ги 

предлагат като продукт в интернет срещу заплащане. Това се прави 

въпреки изричното предупреждение върху всяка печатна медия, че 

частичното и пълно възпроизвеждане на вестника не може да се прави 

без съгласие на редакцията. Освен това е и подсъдно, тъй като изданията 

притежават авторски права върху материалите. 

От писмо на собствениците на „Медиязуум“ Димитър Митев и 

Калин Ботев се вижда, че те не възприемат дейността си като кражба на 

авторско съдържание. Те твърдят, че предлагат медия мониторинга си 

само на ограничен кръг клиенти и освен това, за да го направят, купуват 

бройки от изданията. От самите интернет страници на някои от фирмите 

се вижда, че те предлагат файловете в pdf формат на клиентите си още в 

7,30 часа сутринта. Самите вестници качват съдържанието си на 
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сайтовете, от което всеки би могъл да го прочете, но това става доста по-

късно през деня и не важи за всички материали. Освен това вестник „24 

часа“ също предлага pdf вариант на целия вестник срещу заплащане чрез 

сайта си и платформата си Mediamall. Според съсобственика на 

„Медийна група България“ Димитър Димитров ощетяването на 

издателската група е сериозно. „24 часа“ предлага на издатели да се 

присъединят към иска в Комисията за защита на конкуренията, за да се 

освети бизнесът на „сканираните вестници“ (В-к „24 часа”). 

 

Правна рамка  

Директива (ЕС) 2019/790 от 17 април 2019 г. 

Директива (ЕС) 2019/790 от 17 април 2019 г. определя  

„публикация в пресата“ като сбирка, съставена основно от литературни 

произведения с журналистически характер, но която може да включва и 

други произведения или други обекти. Тя представлява обособена 

единица в периодично или редовно актуализирано издание под общо 

заглавие, като например вестник или списание с обща или 

специализирана насоченост, която има за цел да предоставя на широката 

общественост информация във връзка с новините или други теми. Тази 

сбирка се  публикува в която и да е медия по инициатива на доставчик 

на услуги и под неговата редакционна отговорност и контрол. 

Изключение тук бе въведено за периодичните публикации, които 

се публикуват за научни или академични цели – като например научни 

списания, и те не са публикации в пресата в този аспект. 

Директивата въведе новото право на авторите на произведения, 

включени в публикация в пресата, да получават подходящ дял от 

приходите, които издателите на тези публикации получават за 

използването на техните публикации в пресата от доставчиците на 

услуги на информационното общество. В чл. 16 бе уредено правото на 
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справедливо обезщетение с изискването, че когато един автор 

прехвърля или отстъпва свое право на издател, прехвърлянето или 

лицензията представляват достатъчно правно основание за издателя да 

има право на дял от обезщетението за действителното използване на 

произведението по силата на изключение или ограничение на 

прехвърленото или отстъпеното право (Директива (ЕС) 2019/790 

от17 април 2019 г.). 

 

Законът за авторското право и сродните му права в България 

(ЗАПСП) 

 

Законът за авторското право и сродните му права в България дава 

рамката за авторското право върху периодични издания и 

енциклопедии. В чл.10 се казва, че авторското право върху периодични 

издания и енциклопедии принадлежи на физическото или юридическото 

лице, което осигурява създаването и издаването на произведението. 

Авторското право върху включените в такова произведение отделни 

части, които имат характер на произведение на литературата, 

изкуството и науката, принадлежи на техните автори (Закон за 

авторското право и сродните му права). 

Авторското право върху сборници, антологии, библиографии, бази 

данни и други подобни принадлежи на лицето, което е извършило 

подбора или подреждането на включените произведения и/или 

материали, освен ако в договор е предвидено друго. Авторското право 

върху включените в такова произведение отделни части, които имат 

характер на произведения на литературата, изкуството и науката, 

принадлежи на техните автори. За включването на произведения или 

части от тях в такова произведение е необходимо съгласието на техните 

автори, освен ако законът не предвижда друго. Ако не е уговорено 
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друго, авторското право върху компютърни програми и бази данни, 

създадени в рамките на трудово правоотношение, принадлежи на 

работодателя.  

Легалната дефиниция на понятието "бази данни"  е в §2, т.13 от 

ЗАПСП и там база данни се определя като съвкупност от самостоятелни 

произведения, данни или други материали, подредени систематично или 

методично и индивидуално достъпни по електронен или друг път; 

компютърните програми, използвани за създаването или 

функционирането на бази данни, записите на отделно аудио-визуално, 

литературно или музикално произведение, както и събирането на 

звукозаписи с музикални изпълнения върху компактдиск не са база 

данни по смисъла на този закон. 

ЗАПСП също така рамкира правата на производителите на бази 

данни, като се определят носителя на право и времетраенето му. 

Носител на правото е производителят на базата данни, а производител 

на база данни е физическото или юридическото лице, което е поело 

инициативата и риска за инвестиране в събирането, сверяването или 

използването на съдържанието на база данни, ако това инвестиране е 

съществено в количествено или качествено отношение.  

Правата по чл. 93в продължават 15 години. Срокът започва да тече 

от първи януари на годината, следваща годината, през която е 

завършено създаването на базата данни. В случай че базата данни е била 

разгласена по какъвто и да е начин преди изтичането на срока, той 

започва да тече от първи януари на годината, следваща годината на 

разгласяването. Всяка нова съществена инвестиция в базата данни, 

която води до съществено изменение в съдържанието на базата данни, 

поставя началото на нов самостоятелен срок на закрила по отношение 

на частта, която е резултат на тази инвестиция (чл. 93б. и чл. 93з. от 

ЗАПСП). 
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Закон за задължителното депозиране на печатни и други 

произведения и за обявяване на разпространителите и 

доставчиците на медийни услуги 

В Закона за задължителното депозиране на печатни и други 

произведения и за обявяване на разпространителите и доставчиците на 

медийни услуги, в сила от 01.01.2001 г. се дефинират няколко понятия. 

(§1 от Допълнителните разпоредби на ЗЗДПДПОРДМУ). Печатни 

произведения са „произведения, отпечатани върху хартия или друг 

носител по печатарски или подобен на него способ, включително и с 

брайлов шрифт за слепи", издател е „физическото или юридическото 

лице, което организира възпроизвеждането на произведение и осигурява 

финансирането му“, производител е  „физическото или юридическото 

лице, което произвежда тиражирани произведения за издател“. 

Периодични печатни произведения са „произведения – вестници и 

списания, излизащи в последователна поредица с интервал между 

отделните броеве не по- голям от 6 месеца“.  (Закон за задължителното 

депозиране на печатни и други произведения и за обявяване на 

разпространителите и доставчиците на медийни услуги). 

 

Казусът “МЕДИЯЗУУМ” ООД 

След като уточнихме дефинициите, ще бъде разгледан един 

конкретен казус. Той е с предлагане на услуга и със сключването на 

договори за медиаклипинг (като общо понятие, което включва: 

пресклипинт, радио клипинг,  телевизионен клипинг, интернет клипинг) 

и ще бъде анализиран в два аспекта. 

Първият е дали има недобросъвестна търговска практика, когато 

дружеството предлага по същество публикации или части от тях, без да 

има права за това. Вторият е да се разгледа услугата като база данни, и 
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като такава да се разгледат произтичащите авторски права за нейния 

производител/създател, в случая посоченото дружество. 

В Интернет пространството е наличен и свободно достъпен един 

от договорите на “МЕДИАЗУУМ” ООД1 с Агенция “МИТНИЦИ”. 

Договорът е достъпен на страницата на Агенция “Митници”, в полето 

“Профил на купувача”, доколкото това е публично предприятие. С 

публикуването на договора се огласяват и лични данни, а в него има и 

търговска тайна и информация, вкл. и цена на предлаганата услуга. Но 

може би с оглед на обществения интерес и на прозрачността при 

разходване на публични бюджетни средства договорите, сключвани от 

Агенция “Митници”, като част от държавната администрация,  са качени 

и достъпни на сайта на ведомството. (вж. в уебсайта на Агенция 

“Митници”, секция “Профил на купувача”). 

Предметът на този договор е: „Изпълнителят (”Медиязуум” ООД) 

предоставя срещу заплащане на Възложителя следните услуги: Клипинг 

на печатни издания, радио и телевизионен клипинг, интернет 

клипинг...” Уточнени са параметри за достъп – през сайта на 

Изпълнителя www.mediazoom.bg с потребителски имена и пароли, 

които могат да се използват от неограничен брой служители на 

Възложителя. Услугите следва да се ползват изключително и само от 

служители на Възложителя. Уточнени са и медиите и информационните 

източници. За едногодишния срок на договора е уговорено заплащане в 

размер на  7 440 лв. без ДДС, или месечно – за услугата клипинг се 

заплаща 620 лв. без ДДС. В посочения договор съществуват клаузи, 

които засягат уреждането на авторски и сродни права в хода на 

осъществяването на тази дейност. (вж. в уебсайта на Агенция 

“Митници”, секция “Профил на купувача”) 

                                                           
1 Така е юридическото лице, което е подписало договора, макар по-нататък в текста наименованието на 

дружеството да се изписва като “Медиязуум” ООД и това е коректното – б.а. 
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Съгласно чл. 5 от двустранния договор от 11.06.2015 г. 

Изпълнителят се задължава да получи всички необходими разрешения 

от носителите на авторски и сродни права за използване на създадените 

от тях обекти за целите на договора. Също така се задължава да урежда 

за своя сметка взаимоотношенията, включително и имуществените, с 

носителите на правата, както и евентуално възникнали и доказани по 

основание и размер техни претенции към Възложителя, породени във 

връзка с използването от Изпълнителя на обекти на авторски и сродни 

права. 

Раздел VІ. от договора е специално посветен на уреждането на 

възникнали права за Възложителя, възникнали по повод на 

изпълнението на Изпълнителя, под наименованието: 

“ИНТЕЛЕКТУАЛНИ ПРАВА”. В чл.10 се посочва, че в случай че в 

рамките на изпълнението на задълженията на Изпълнителя към 

Възложителя по този договор, се създаде база данни /със снимков и/или 

текстов материал, информация или изображения/ за нуждите на 

Възложителя, правата върху нея принадлежат на Възложителя от 

момента на създаването й до момента на изтичане на срока на договора. 

Изпълнителят се задължава да съхранява  и предоставя базата данни в 

такава форма, която да дава възможност на Възложителя да ги използва 

и занапред, но не по-късно от датата на изтичане на срока на договора. 

Възложителят има “изключителното право да използва” по 

смисъла на ЗАПСП, за срока на действие на договора и за територията 

на цял свят, създадените от Изпълнителя в изпълнение на договорните 

задължения обекти на авторско и сродни права, като упражнява всички 

имуществени права, предвидени в ЗАПСП. Всички носители на 

информация (хартиени, електронни и други), създадени от Изпълнителя 

за Възложителя в изпълнение на договора, са собственост на 

Възложителя. 
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В договора са посочени каква е предоставяната услуга “клипинг”, 

която включва клипинг печатни издания, телевизионен клипинг, 

радиоклипинг, интернетклипинг, в приложение са изброени 

внушителен брой информационните източници – както национални, 

така и регионални издания, с различна периодичност, блогове. 

“Медиязуум” ООД счита тази своя дейност по предоставянето на 

услугата “клипинг” като създаване на база данни, чийто автор, а и 

производител е дружеството, което всъщност е вярно. Въпросът е дали 

тази база данни използва по надлежно уреден и възмезден начин 

творческите  интелектуални продукти на други организации. 

Базите данни са обект на авторското право като съвкупност от 

данни, произведения и/или материали, тъй като са плод на специални 

познания и усилия по събирането и подреждането им. Тези усилия са 

творческа дейност и затова авторът на базата данни като субект-носител 

на авторското право, притежава изключителното право върху своя 

творчески продукт. 

Що се отнася до “особените права”, по смисъла на ЗАПСП, те са 

описани в чл. 93б, ал. 2 от същия закон и предвиждат, че производител 

на база данни е физическото или юридическото лице, което е поело 

инициативата и риска за инвестиране в събирането, сверяването или 

използването на съдържанието на база данни, ако това инвестиране е 

съществено в количествено или качествено отношение. В изследването 

си върху рекламата и интелектуалната собственост Мария Маркова 

отбелязва, че „обект на закрила са само  значителните инвестиции, а 

именно: значим  финансов ресурс под формата на капиталовложения; 

значим разход на труд – квалифициран труд, специализирани познания 

и умения на лицата, участвали в подбора,  систематизацията и 

осигуряването на достъп до базата данни; значим разход на време – 

количествен критерий за необходимото време за създаването на 
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базата данни, който кореспондира и със сложността на  

извършваните дейности” (Маркова, 2016: 86). 

Друг същностен аспект е какви характеристики трябва да 

притежават базите данни, за да бъдат защитени съгласно правото sui 

generis? Експерти и изследователи от катедра „Творчески индустрии и 

интелектуална собственост“ на УНСС ги рамкират в изданието 

„Интелектуална собственост в дигитална среда“ така: „На първо място, 

базата данни трябва да представлява сбор от самостоятелни данни. 

На практика това означава, че отделни елементи, които не 

взаимодействат помежду си, се съхраняват в база данни. На второ 

място, тези данни в базата данни могат да бъдат произведения, 

защитени от авторското право, както и данни, които не са под 

закрилата на авторското право, или други материали, включително 

такива, които са обществено достояние. Трето, елементите в дадена 

база данни трябва да са индивидуално достъпни. Четвърто,  в обхвата 

на определението са включени както електронни, така и  неелектронни 

колекции или бази данни. 

Накрая, самостоятелни произведения в базата данни трябва да 

бъдат организирани по систематичен или методичен начин. 

Поставянето на случайна информация и елементи в каре няма да 

създаде база данни. От друга страна, може да се твърди, че един 

вестник е база данни, тъй като статиите в него (самостоятелни и 

индивидуално достъпни творби), са организирани по систематичен 

начин (вътрешни новини,  външни новини, спортна страница и т.н.)”. 

Правото sui generis защитава съдържанието на базата данни – т.е. 

данните, които влизат в базата данни. 

Цитираният публичен документ – двустранен договор, и 

теоретичните постановки, пораждат много въпроси за анализ. 
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На първо място – важно е да се отбележи, че “Медиязуум” ООД 

изрично декларира, че е уредило/получило всички необходими 

разрешения от носителите на авторски и сродни права за използване на 

създадените от тях обекти за целите на договора, а също е уредило за 

своя сметка взаимоотношенията, включително и имуществените, с 

носителите на правата. Този факт, обаче, е непроверим за другата страна 

по договора. Още повече, че е предвидена опцията да се уреждат за 

сметка на дружеството евентуални претенции от трети лица, при 

доказани факти. Това носи риск за бъдещи предявявания на претенции 

от съответните информационни източници. 

От авторските права на “Медиязуум” ООД като автор на база 

данни произтичат други изключителни права, които дружеството 

прехвърля на своя контрагент, да използва за срока на договора. Тук 

авторът прехвърля на друго лице правото на използване на създаден от 

него обект на авторското право, с този договор, може би и в ролята си 

на производител на базата данни. 

Въпреки че не е мястото в този договор да се уточнява начина и 

подхода на заплащане за използването на чужда интелектуална 

собственост, в него са посочени крайни цени за клиента на услугата. 

Дори и бегъл поглед на неикономист установява, че сумата от 620 лв. на 

месец, без ДДС, е твърде малка, ако се заплаща за всички изброени 

информационни източници в Приложението към договора, което 

обхваща внушителен брой електронни и неелектронни издания. 

Що се отнася до критериите за значимост на финансовите ресурси, 

тук също има основателни съмнения. Както ще стане ясно от решение 

на Комисията за защита на конкуренцията, инвестирането като финанси 

се твърди, че е само закупуването на една бройка от всички печатни 

издания. Това далеч не е значима инвестиция. Също спорен аспект е и 

времето, което се влага като усилия и разход на труд, тъй като това би 
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могло да се върши не само от човешка работна сила, а и от технология, 

което го прави по-бързо и по-ефективно. 

И съвсем спорен е въпросът за творческия елемент при 

създаването на бази данни-клипинг – тук се подбират относими към 

съответното фирмено задание факти и откъси от публикации, повече по 

критерии присъствие на ключова дума, наименованието на фирмата и 

други елементи, обичайно зададени от клиента, а това не е творчески 

елемент на автора на базата данни. 

Тук би могло да се направи аналогия с новините като 

информационни факти и подреждането и подбора им за една новинарска 

емисия. Но съществената разлика е, че новините не притежават авторски 

права, а творческият елемент е в уникалната подредба на новинарските 

обекти в съответната емисия. При така създадена база данни авторските 

права върху нея са на автора на цялостния  продукт новинарска емисия, 

и съответно на радио или телевизионната организация. При 

организацията на една емисия не се заплащат сродни права за новината 

като такава, но в много случаи се заплаща абонамент за международни 

информационни агенции, които всъщност би трябвало да притежават 

сродни права върху тях. В този аспект, при цитирането на една новина, 

професионализмът задължава да се посочи източника й, което по 

същество е неимущественото право на автора. А имайки предвид и 

факта на заплащане за този вид информационна услуга, то тогава са 

уредени и имуществените права. Доколкото авторските права на 

журналиста вероятно са прехвърлени на съответната агенция – като 

работодател, напр., то тогава сродните права са уредени. 

При пресклипинга съответната организация/фирма, която 

осъществява  дейността по събирането и компилирането на части от 

текстове, било то писмени или мултимедийни, всъщност би трябвало да 

урежда възмездно и по пропорционален на използването начин 
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заплащането на сродни права на съответната медийна организация или 

издател. В този смисъл се уреждат сродните права за продуциращите 

организации. А при пресклипинга, радио- и телевизионните такива, се 

посочва точно наименованието на изданието, авторът на съответната 

публикация, а също и страницата на вестника, времето и името на 

предаването. В този аспект се изпълнява задължението да се посочват 

авторите. 

 

4. Производство пред Комисията за защита на  конкуренцията 

(КЗК) 

Втора отправна точка за анализ на създаването на информационни 

масиви и възмездното им предоставяне срещу заплащане на различни 

организации, като основата на тези масиви са вече разгласени 

публикации или произведения, е дали тази дейност е лоялна търговска 

практика, в съответствие със Закона за защита на конкуренцията. 

Защото дадена организация селектира и продава авторски продукти или 

части от тях, правата за които не притежава, на трети лица.  

В този аспект, още през 2017 г., издатели на печатни издания 

сезират Комисията за защита на конкуренцията, като производството е 

по чл. 29 и чл. 36 ал. 1 от ЗЗК. 

Искането е от "168 часа" ЕООД срещу „Агенция Кросс“ ООД, 

„Фокус Нунти“ ООД, „Медиязуум“ ООД и „Медиа Монитор“ ООД - 

медиа мониторинг, по Глава 7 от ЗЗК. КЗК разглежда в редовно 

заседание на 26 юли 2018 г. преписка КЗК № 1069/1070/17 г./89/90/18 г. 

и излиза с Решение № АКТ-818-26.07.2018  (Източник: електронен 

уебсайт на Комисията за защита на конкуренцията - 

http://reg.cpc.bg/Dossier.aspx?DossID=300051899).  

Производството обединява четири аналогични жалби и 

производства: Преписка № КЗК/1069/2017 г., образувана на основание 
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чл. 94, ал. 1 във връзка с чл. 38, ал. 1 т. 3 от Закона за защита на 

конкуренцията по искане на „168 часа“ ЕООД за установяване на 

евентуално извършени нарушения по чл. 29 и чл. 36, ал. 1 от ЗЗК от 

страна „Агенция Кросс“ ООД, Преписка № КЗК/1070/2017 г. - за 

„Фокус-Нунти“ ООД, Преписка № КЗК/89/2018 г - за „Медиязуум“ 

ООД,  и Преписка № КЗК/90/2018 г., за „Медиа Монитор“ ЕООД. И при 

четирите преписки се изисква постановяване прекратяване на 

нарушението и налагане на предвидените в закона санкции. 

По същество производството е по Глава Седма – Забрана за 

нелоялна конкуренция, и тези клаузи от Закона за защита на 

конкуренцията, които засягат недобросъвестни търговски практики в 

ущърб на конкуренти и нелоялно привличане на клиенти.  Поради това 

производството е по чл. 29 от ЗЗК, който постулира, че се забранява 

всяко действие или бездействие при осъществяване на стопанска 

дейност, което е в противоречие с добросъвестната търговска практика 

и уврежда или може да увреди интересите на конкурентите, и по чл. 36, 

ал.1 -  забранява се осъществяването на нелоялна конкуренция, насочена 

към привличане на клиенти, в резултат на което се прекратяват или се 

нарушават сключени договори, или се осуетява сключването им с 

конкуренти.  

С Протоколно Определение № 360/22.03.2018 г. Комисията за 

защита на конкуренцията обединява горепосочените преписки, 

доколкото са с общ предмет, като новата преписка се води под №  

КЗК/1069/1070/2017/89/90/2018 г. Същността на искането е: „168 часа“ 

ЕООД посочва, че е издател на печатни издания и регистрант на домейна 

„24chasa.bg“. Предметът на дейност на дружеството се определя като 

издателска и печатарска дейност, като съгласно чл. 10 във връзка с чл. 

3, ал. 2 и чл. 5, изр. 2 от ЗАПСП авторското право върху произведението 

принадлежи на неговия издател. Твърди се, че в редакционното каре на 
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всеки екземпляр от вестник „24 часа“ е посочен издателят – „168 часа“ 

ЕООД, като изрично е посочено, че препечатването на текст или снимка 

без писмено съгласие от издателя е забранено. Дружеството посочва, че 

съгласно чл. 18, ал. 2, т. 1 ЗАПСП, във връзка с §2, т. 3 ДР на ЗАПСП 

запаметяването на екземпляр от произведението под цифрова форма на 

електронен носител е форма на използването му посредством 

възпроизвеждане.  

Според „168 часа“ ЕООД, съгласно законовата разпоредба на чл. 

35 от ЗАПСП, за използване на произведенията следва да е получено 

предварителното съгласие на автора, като такова съгласие „168 часа“ 

ЕООД не е предоставяло на „Агенция Кросс“ ООД, „Медиязуум“ ООД, 

„Фокус Нунти“ ООД и „Медиа Монитор“ ЕООД. По отношение на 

„Медиязуум“ ООД се твърди, че извършва пълен медиа мониторинг на 

всички национални и регионални печатни издания, като публикациите 

са достъпни на www.mediazoom.bg в 7:30 часа в деня на излизане на 

изданията. Това е видно от материал, поместен на интернет страницата 

на дружеството – http://www.mediazoom.bg/#media-monitoring. 

Материалът съдържа информация за изданието, автора на статията, 

датата на публикацията, както и сканирано изображение на страницата, 

в която е тя. Всички материали за деня могат да бъдат намерени на уеб 

сайта на агенцията. От справка за домейн в интернет сайта 

www.register.bg „168 часа“ ЕООД установява, че регистрант на домейна 

www.mediazoom.bg е „Медиязуум“ ООД. 

„168 часа“ ЕООД определя предлагането на услугата 

„пресклипинг“ като:  Извадка по дадена тема от всички печатни издания 

на пазара или публикувани статии по темата. Обикновено се използва за 

печатните издания, но започва да навлиза и в Интернет медиите., а 

медиа мониторинг като ежедневен, седмичен или месечен мониторинг 

на медии – печатни, електронни и онлайн, по конкретни теми или 
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ключови думи. Посочват се ключови думи или теми и на клиентите се 

предоставят кратки резюмета на статиите на български и/или чужд език; 

сканирани копия на някои или всички публикации от мониторинга; 

анализ на присъствието в медиите и публичния образ на поръчващата 

компания и/или на конкурентите й. Според подателя на искането, при 

предоставяне на услугата печатното издание се сканира напълно и се 

поставя в интернет среда на интернет страницата на компанията, 

предоставяща услугата, за да може клиентът да чете съдържанието на 

изданието. Достъпът до това съдържание е платено и защитено с парола 

за достъп, която се предоставя на получилия достъп потребител. 

„Медиязуум“ ООД  е предоставил свое становище по преписка № 

КЗК/89/2018 г., като се аргументира, че за да е приложим някой от 

съставите на нелоялна конкуренция, конкретно посочени в Глава Седма 

от ЗЗК, следва да е налице общото изискване, регламентирано в чл. 29 

от ЗЗК за наличие на конкуренция между страните. Твърди, че за да са 

налице конкурентни отношения, страните следва да извършват своята 

стопанска дейност на един и същ съответен пазар.  

Ответното дружество изтъква, че със „168 часа“ ЕООД не са 

конкуренти на един и същ продуктов или географски пазар по смисъла 

на §1, т. 15 от ДР на ЗЗК, тъй като двете дружества не предлагат 

взаимозаменяеми стоки или услуги. Твърди се, че „Медиязуум“ ООД не 

извършва издателска или печатарска дейност, какъвто е предметът на 

дейност на подателя на искането, нито предлага същите или сходни на 

неговите продукти или услуги, а именно: създаване, публикуване и 

разпространение на новини, мнения, авторски анализи с общо-

информационна или специализирана насоченост, както и реклама. 

„Медиязуум“ ООД извлича и анализира вече публикувано медийно 

съдържание по зададени от негови клиенти критерии. Според ответника, 

двете дружества оперират на вертикално свързани пазари, доколкото 
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услугата, предлагана от „Медиязуум“ ООД, използва като ресурс 

продукта, предлаган от молителя и неговите преки конкуренти, т.е. 

дейността на двете дружества е насочена към задоволяване на различни 

потребности на клиентите. Изтъква, че самό по себе си, 

осъществяването на медиен мониторинг и в частност – на пресклипинг, 

е законосъобразна дейност, включваща и медиен мониторинг. 

Обстоятелството, че пазарното положение на печатните медии в 

дигиталната епоха се променя, тъй като потребителите се насочват към 

нови видове медии (електронни и онлайн) или нови видове 

информационни услуги, които задоволяват по-пълно или по-широк кръг 

техни потребности, не може да се квалифицира като нелоялна 

конкуренция. 

Основният предмет на дейност на „Медиязуум“ ООД е свързан с 

търсене, събиране, съхранение и изследване на информация, медия 

мониторинг, изследване и анализ на медийното присъствие; изготвяне 

на анализи, базирани на събрана информация; изграждане и съхраняване 

на информационни архиви от 2008 г. и към настоящия момент. В 

периода 2016 г.-2017 г. „Медиязуум“ ООД предоставя услугата медия 

мониторинг и клипинг на въз основа на сключени договори (част от 

които след провеждане на обществени поръчки по реда на ЗОП). 

Дружеството не винаги сключва договори за предоставянето на 

посочената услуга. Понякога предоставя услугата на база заявка по 

телефон или електронна поща, съгласно представени с писмо вх. № към 

КЗК-1069/19.02.2018 г. заявки за предоставянето на медия мониторинг 

и фактура. 

„Медиязуум“ ООД предлага следните услуги:2 

                                                           
2 Медиа мониторинг – процес на проследяване и събиране, анализиране и структуриране на нужната 

информация. Състои се в набавяне, прочитане, гледане ислушане на медиите, зададени от всеки клиент. 

Материалите се разпределят в електронни клиентски досиета за всеки клиент според критериите, които той е 

задал.  
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Определящо за наличието на конкурентни отношения между 

страните е обстоятелството дали е налице взаимозаменяемост между 

предлаганите от тях стоки и услуги както от гледна точка на 

предлагането, така и от гледна точка на търсенето. От гледна точка на 

предлагането следва да се разгледат продуктите и/или услугите, 

предлагани от страните в производството. 

Комисията за защита на конкуренцията счита, че „168 часа“ ЕООД 

- от една страна, и „Агенция Кросс“ ООД, „Фокус Нунти“ ООД, 

„Медиязуум“ ООД и „Медиа Монитор“ ЕООД - от друга, не се намират 

в конкурентни отношения помежду си, поради което не е изпълнен 

общия състав на чл. 29 от ЗЗК. При това положение не могат да намерят 

приложение и специалните разпоредби по Глава седма „Нелоялна 

конкуренция” от ЗЗК. В такъв случай Комисията не следва да анализира 

по същество поведението на ответните дружества, за които се отнасят 

твърденията, тъй като те засягат отношения на страните по преписката, 

                                                           
Мониторинг на интернет сайтове – това е процес на четене на материали от интернет страници в 

българското интернет пространство, тяхната обработка и анализ дали отговарят на критериите на клиента. 

Медиа анализ - услугата представлява процес на анализ на всеки отделен материал от медийния мониторинг. 

Критериите за анализ се задават от клиента и са индивидуални за всеки клиент.  За предоставяне на анализи 

за определен времеви период „Медиязуум“ ООД изготвя архив, чрез който да прави анализа. Периодичността 

на изготвяне се определя от клиента - може да бъде седмично, месечно, тримесечно или годишно.  

Пресклипинг - това е процесът на набавяне, проследяване и събиране, анализиране и разпределяне на 

информация от печатни медии. Процесът започва с набавяне на печатните издания, нужни на „Медиязуум“ 

ООД за събиране на информацията. За целта „Медиязуум“ ООД има сключен договор за абонамент с 

доставчик на печатни издания и заплаща месечен абонамент за доставените издания. Печатните издания се 

набавят всяка вечер, като прочитането, обработката, анализа и разпределянето на материалите се извършват 

от служители на „Медиязуум“ ООД. След прочитане, анализ, обработка и разпределяне, материалите се 

поставят в защитени с потребителско име и парола и до тях достъп има само конкретният клиент, за 

който се отнасят материалите. Материалите съдържат данни за източника - изданието, автора на 

материала, датата на публикуване. След приключване на процеса прес клипинг, се анализират данните 

за всеки отделен клиент и се закупуват изданията, в които има материали, отговарящи на критериите 

на клиента. 
Мониторинг на радио и телевизия - това е процес на гледане и прослушване на радио  и телевизионни 

канали, обработка и анализ на материалите, отговарящи на критериите на клиента.  Процесът започва с 

гледане и прослушване на радио и телевизионните канали. Информацията се търси в българските печатни, 

радио, телевизионни и интернет медии. Събраната информация се категоризира по теми, на база на 

предварително дефинирани от клиент ключови думи, изследват се различни характеристики като тоналност, 

площ, рекламен еквивалент и др., и на тази база се правят изводи за медийното присъствие на клиентите на 

„Медиязуум“ ООД. 
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свързани с авторското и сродните му права по ЗАПСП, а не като 

конкурентни предприятия. Поради това Комисията приема, че „Агенция 

Кросс“ ООД, „Фокус Нунти“ ООД, „Медиязуум“ ООД и „Медиа 

Монитор“ ЕООД не са извършили нарушение по чл. 29 и чл. 36, ал. 1 от 

ЗЗК. Комисията за защита на конкуренцията постановява решение 

и за четирите юридически лица,  в т.ч и „Медиязуум“ ООД, че не  е 

извършено нарушение по чл. 29 и по чл. 36, ал. 1 от ЗЗК. 

 

Заключение 

В този казус Комисията за защита на конкуренцията прави анализ 

на действията, които извършва „Медиязуум“ ООД, по разделителната 

линия лоялна/нелоялната конкуренция, като оценява дали компаниите 

оперират и извършват дейност на едни и същи географски и продуктови 

пазари. 

„Медиязуум“ ООД извлича и анализира вече публикувано 

медийно съдържание по зададени от негови клиенти критерии,  и дори 

само този критерии – клиенти, подсказва, че те не са предназначени за 

неограничен брой потребители. Двете дружества се счита, че оперират 

на вертикално свързани пазари, доколкото услугата, която предоставят 

медиите, е свързана с географския пазар, а услугата на медиаклипинга е 

свързана с ограничен брой клиенти. Относно вида продукт, предлаган 

от „Медиязуум“ ООД – дружеството използва като ресурс продукта, 

предлаган от съответния издател и неговите преки конкуренти, т.е. 

дейността на двете дружества е насочена към задоволяване на различни 

потребности на клиентите. 

Доколкото производството е по клаузи от Закона за защита на 

конкуренцията, които засягат недобросъвестни търговски практики в 

ущърб на конкуренти и нелоялно привличане на клиенти, то изходът е 

предизвестен. Тези предприятия – в случая дружеството “Медиязуум” 
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ООД и съответните негови клиенти за тази услуга, очевидно не работят 

на един и същи продуктов и географски пазар. Те не са конкурентни 

предприятия, и затова няма как да има произнасяне за недобросъвестна 

търговска практика. Поради това и КЗК не анализира по същество 

пазарното поведение на двете посочени дружества. 

Отношенията между  „Медиязуум” ООД и контрагентите му са 

отношения, свързани с авторското и сродните му права по Закона за 

авторското право и сродните му права, а не с нарушаване на принципите 

на лоялната конкуренция. 

С предлагането на услугата медиен клипинг всъщност не може да 

се твърди нарушаване на неимуществени права, доколкото при базите 

данни от публикации или части от тях се обозначават наименованията 

на изданията, авторите  и страницата, на която е публикуван 

текста/респектвно наименованието на радио- или телевизионното 

предаване. Изследваното дружество „Медиязуум” ООД - като 

производител на база данни, дори предприема мерки за охраняване на 

търговската тайна за своя продукт като автор - достъпът е условен, само 

с пароли и само за съответните клиенти.  

Ако следваме логиката на Комисията за защита на конкуренцията, 

че не става въпрос за нарушаване на принципите на конкуренцията, а 

казусът е от авторско-правен характер, то остава въпросът за 

пресклипинга като обект на закрила, поради факта, че извършените 

инвестиции като финансови средства, човешки труд и време не смятам 

за значителни, по смисъла на чл.93б ал.2  от ЗАПСП. И тогава би 

трябвало производство да е стартирано не по Закона за защита на 

конкуренцията, а по Закона за авторското право и сродните му 

права. 
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