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ПЛАТФОРМАТА Е СЪОБЩЕНИЕТО 

(ПЕРСПЕКТИВИ ПРЕД ПРАВНАТА УРЕДБА НА 

ПЛАТФОРМИТЕ) 

Нели Огнянова 

 

THE PLATFORM IS THE MESSAGE 

(PROSPECTS FOR THE LEGAL FRAMEWORK OF THE 

PLATFORMS) 

Nelly Ognyanova 

 

Резюме: За първи път българският Закон за радиото и телевизията ще включва 

разпоредби, свързани с платформите за споделяне на видео. Платформите са нов 

вид междинен доставчик на услуги. Знаем ли достатъчно за това как платформите 

влияят на глобалните социални и политически процеси?  

Интернет компаниите допринасят за демократизацията на достъпа до знание и 

култура. Но когато платформата е съобщението (по Маклуън), медийните 

екосистеми вече не функционират по начина, който ни е известен. Във времето на 

глобалните платформи конкуренцията е ограничена. Платформите влияят 

отрицателно върху традиционните бизнес модели на творческите индустрии и 

медиите, позволяват на технологичните гиганти да получат огромна икономическа 

мощ, основана върху капитализацията на данните на потребителите, да влияят 

върху глобалните социални и политически процеси и да разпространяват 

дезинформация и незаконно съдържание. Какво предвиди ревизията на 

Директивата за аудиовизуални медийни услуги (2018) за платформите за 

видеосподеляне и какво може да се очаква от следващите актове на 

законодателите? 

Ключови думи: платформи, Законодателен акт за цифровите услуги, услуги на 

платформи за видеосподеляне, Директива за аудиовизуалните медийни услуги, 

Закон за радиото и телевизията.  

 

Abstract: For the first time the Bulgarian Radio and Television Law include provisions 

related to video sharing platforms. Platforms are a new type of intermediary. Do we know 

enough about how platforms influence global social and political processes?  

Internet companies contribute to democratization of access to knowledge and culture. But 

when the platform is the message, media ecosystems no longer function as we know it. 

In the time of global platforms, competition is limited. Platforms negatively affect 

traditional business models of the creative industries and the media, allow tech giants to 

gain enormous economic power based on capitalization of clients data, influence global 

social and political processes and spread disinformation and illegal content. What did the 

revision of the Audiovisual Media Services Directive (2018) provide for and what can be 

expected from the next acts of the legislators? 

Keywords: platforms, EU Digital Services Act, video-sharing platform services, EU 

Audiovisual Media Services Directive, Radio and Television Law.  

 

Заглавието на този текст е препратка към творчеството на канадския 

теоретик на медиите Маршал Маклуън (1911-1980). Маклуън се е занимавал 

активно с ролята на технологиите в социалната комуникация. Той пише за 
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глобалното село, глобалната инфосфера и изкуствения интелект. Въпреки 

че не е свидетел на възхода на глобалната мрежа и мрежовото общество, 

Маклуън е достигнал до изводи и обобщения, които днес се оценяват като 

пророчества за цифровата ера. На Маклуън принадлежи тезата Медията е 

съобщението.  

Общуването с наследството на класическите текстове води до различни 

интерпретации, включително поради многозначността на термина медия. 

Маклуън обръща внимание върху значението на средството в процеса на 

комуникация: „ако не разбирате средствата, не разбирате напълно и 

съобщенията“. Цивилизацията зависи не само от съдържанието, но и от 

средствата за разпространение: „Всъщност е твърде типично, че 

съдържанието ни заслепява за характера на медията“, пише Маклуън и 

призовава да фокусираме вниманието си върху естеството на средството, 

защото именно средството има тясна връзка с човешкото поведение, а 

следователно – и със социалните избори. Да припомним как цифровите 

технологии овластиха хората, известни по-рано като аудитория (по Джей 

Роузън). 

Българският медиен закон вече ще включва разпоредби, свързани с 

платформите за споделяне на видеосъдържание. Платформите са нов тип 

посредник, междинен доставчик на съдържание с ключово значение за 

глобалните информационни процеси. Да последваме завета на Маклуън и да 

насочим вниманието си към естеството на средството. Имат ли 

платформите специфично влияние върху човешкото поведение или те са 

неутрална техническа инфраструктура? Познаваме ли достатъчно начина, по 

който платформите въздействат върху глобалните процеси? Има ли ефекти, 

които правото не предвиди, и какво може да се очаква от следващите ходове 

на законодателите? 

 

1. Платформите 

В последните години рязко се засили интересът към революцията на 

платформите, възхода на платформения капитализъм и обществото на 
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платформите (Gillespie, 2017). Метафората платформа постепенно беше 

широко възприета, като се наложи идеята, че платформата предоставя услуги 

на потребителите и заедно с това – възможност за рекламодателите да 

разполагат търговски съобщения в пространство, където е публикувано 

популярно съдържание.  

Платформите, следователно, са онлайн посредници, които предлагат 

услуги, обединяват търсенето и предлагането и  по този начин организират 

онлайн пазари (Dittrich, 2018). Услугите на платформите имат посредническа 

функция при достъпа до информация, стоки или услуги. Налага се възгледът 

за платформите като безпристрастна инфраструктура – посредник, наред с 

понятия като канал и мрежа.  

Услугите в платформите са предоставeни обикновено от трети лица. 

Това е масовият случай, но не е задължително да е така: съдържанието е 

възможно да се предоставя и изключително от доставчика на платформата – 

например BBC iPlayer, или хибридно, както е при YouTube: “съдържание в 

YouTube се публикува не само от частни лица, но и от публични организации 

и търговци, включително утвърдени медийни предприятия, като 

телевизионни канали или звукозаписни компании. YouTube има сложен 

икономически модел, включващ по-специално продажбата на рекламни 

площи на платформата. YouTube споделя процент от рекламните приходи с 

някои от предоставилите съдържанието потребители – обстоятелство, което 

позволява на последните да печелят на платформата“ (Съединени дела C-

682/18 и C-683/18…).  

В своя резолюция относно онлайн платформите и цифровия единен 

пазар Европейският парламент приема, че е много трудно да се постигне 

единно, правно относимо и пригодно към бъдещето определение за онлайн 

платформи на равнището на ЕС поради голямото им разнообразие. В 

резолюцията се посочват общи характеристики на платформите като: 

извършване на дейност на дву- и многостранни пазари, възможност за 

страните, принадлежащи към две или повече различни групи потребители, да 

влизат в пряк контакт посредством електронни средства, свързване на 
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различни видове потребители, предлагане на онлайн услуги, пригодени към 

предпочитанията на потребителите и основани на предоставяните от тях 

данни, класификация или обозначаване на съдържание с помощта на 

компютърни алгоритми, стоки или услуги, предлагани или предоставяни 

онлайн от трети страни, и обединяване на няколко страни с оглед продажбата 

на дадена стока или предоставянето на услуга или обмен или споделяне на 

съдържание, стоки или услуги (Европейски парламент. Резолюция от 15 юни 

2017 г….).  

Европейският парламент предлага онлайн платформите да бъдат 

определени в съответното секторно законодателство на ЕС в зависимост от 

техните характеристики, класификации и принципи, поради което и по-

нататък разсъжденията се отнасят предимно до платформите, засягащи 

медийния сектор. 

 

2. Платформите и правото 

Правото на ЕС разглежда платформите в областта на аудио- и 

аудиовизуалните медийни услуги като доставчици на услуги на 

информационното общество. Съгласно Директивата за електронната 

търговия, услуга на информационното общество е всяка услуга, обикновено 

предоставена срещу заплащане, от разстояние, по електронен път и при 

индивидуално поискване от страна на получателя на услугата“ (Директива 

2000/31/ЕО…съображение 17).  

Директивата за електронната търговия урежда много важен принцип, 

върху който се основава функционирането на платформите: „държавите-

членки не налагат общо задължение на доставчиците при предоставянето на 

услугите […] да контролират информацията, която пренасят или съхраняват, 

нито общо задължение да търсят активно факти или обстоятелства за 

незаконна дейност“ (Директива 2000/31/ЕО… чл.15, ал.1). Платформите не 

носят отговорност за съдържанието при хостинг, ако не знаят за 

съдържанието или за незаконния му характер и действат експедитивно за 
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прекратяване на достъпа до него, когато бъдат информирани (Директива 

2000/31/ЕО… чл.14).  

Директивата създава „сигурна зона“ (safe harbour) за платформите. 

Причината за избор на този режим – условна неотговорност на посредниците 

– е свързана с разбирането, че дейността им е ограничена „до техническия 

процес на експлоатация и предоставяне на достъп до комуникационна мрежа, 

по която се предоставя или временно съхранява информация, предоставена 

от трети страни; дейността има „чисто технически, автоматичен и пасивен 

характер“ и доставчикът „няма нито познания, нито контрол върху 

информацията, която се предава или съхранява ((Директива 2000/31/ЕО… 

съображение 42).  

В съвременния свят големите интернет компании, които контролират 

голяма част от глобалния информационен обмен, са под юрисдикцията на 

САЩ, където отговорността на онлайн посредниците в САЩ се урежда в 

§230 от Закона за телекомуникациите (47 U.S.C. § 230), според който 

доставчиците на електронни интерактивни компютърни услуги не се 

разглеждат като издатели за информация, предоставена от трети лица. 

Защитата на §230 се отнася не само до платформите, тя се отнася общо до 

посредниците, включително до сайтовете и блоговете. Благодарение на §230 

платформите многократно са избягвали отговорност за съдържанието, която 

издателите на печатни издания носят. И досега, въпреки че позициите им са 

доста динамични, компании като YouTube и Facebook твърдят, че ако отпадне 

защитата на §230, всяко модериране на съдържание – порнография, 

тероризъм, дезинформация – може да доведе до санкции за платформите. 

Важно за разказа е, че 26-те думи на §230 защитават посредниците, в частност 

платформите – но не и автора на съдържанието, който може да бъде 

привлечен към отговорност.  

Ясна е причината, поради която компании като YouTube, Google и 

Facebook – които реално отнеха рекламата и зрителите на медиите – никога 

не пожелаха да бъдат наречени медии. Платформите се стремят да запазят 
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статус като интернет посредници и да се възползват от освобождаването от 

отговорност, от което се ползват посредниците.  

 

3. Ефектите, които правото не предвиди  

Правната рамка за функционирането на онлайн посредниците 

изглеждаше непоклатима и аргументирана. Но с днешна дата възгледът за 

необходимостта от освобождаване от отговорност на платформите – или поне 

във вида, в който освобождаването се е прилагало в първите години на този 

век – е силно разколебан, при това на три важни пазара: Европейския съюз, 

САЩ и Обединеното кралство, което от началото на 2020 г. пое по свой път 

извън ЕС, макар че правната система остава във висока степен в съответствие 

с правото на ЕС. Причините за подобно разколебаване са свързани с 

непредвидени и неблагоприятни от гледна точка на обществения интерес 

особености и ефекти на платформите. Като най-важни измежду тях могат да 

бъдат посочени следните четири ефекта:   

 

Прехвърляне на стойност 

Икономическите причини са посочени от Европейския парламент, 

който подчертава, че в наши дни се потребява огромен обем творческо 

съдържание, повече от когато и да било, но културните и творческите 

индустрии, включително медиите, не получават съответно увеличение на 

приходите. Това е в резултат от т.нар. прехвърляне на стойност към 

платформите – процес, застрашаващ културните и творческите индустрии 

(Европейски парламент. Резолюция от 15 юни 2017 г….). Несъмнено онлайн 

платформите демократизират по революционен начин достъпа до знание и 

култура, но същевременно с това възникват много въпроси, свързани с 

жизнеността, моделите на финансиране и бъдещето на медиите и културата.  

Демокрациите изискват жизнени и плуралистични медийни 

екосистеми. Платформите разрушиха добре работещите бизнес модели, а 

нови модели се утвърждават трудно. В Европейския съюз е направен опит за 

промяна на балансите чрез много спорната разпоредба на чл.15 от последната 
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авторскоправна директива (Директива (ЕС) 2019/790), който създава ново 

право на издателите – да разрешават, съответно да забраняват на 

доставчиците на онлайн услуги възпроизвеждането и предоставянето на 

достъп до техните публикации. Според директивата това ново право се 

създава с цел именно „да се признае и допълнително да се насърчи 

организационният и финансов принос на издателите при производството на 

публикации в пресата“, като „публикации са например ежедневните вестници, 

седмичните или месечните списания с обща или специална насоченост, 

включително списанията с абонамент, както и новинарските сайтове в 

интернет – и те съдържат предимно литературни произведения, но също 

други видове произведения и други обекти, по-специално снимки и 

видеоматериали“. Правата, предоставени на издатели на публикации в 

пресата, не се разпростират върху действия за създаване на хипервръзки, нито 

върху самите факти, посочени в публикациите в пресата, нито върху отделни 

думи или много кратки откъси, но като се държи под внимание дейността на 

агрегаторите. 

Решението е подложено на основателни критики, тъй като създава 

неясноти, а прилагането на мерките на национално ниво не водят до целените 

резултати. Опитите за намиране на адекватни законодателни решения 

продължават.  

 

Светът на Google 

Друг ефект, който е поставен в центъра на дискусиите между 

парламентаристите и платформите, е създаването на глобални 

информационни монополи. Google и Facebook са империи, основани на 

данни. След като натрупат гигантски масиви от данни на потребителите, тези 

компании имат пазарно предимство пред компании, които нямат такива 

данни. Данните дават огромна икономическа мощ. И тук правителствата 

смятат, че правото може да помогне, но нямат ясна идея как биха могли да се 

противопоставят на компаниите с милиарди потребители с инструментите на 

днешното антимонополно законодателство. Търсенето на начини за 
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създаване на конкуренция на пазара на платформи показва, че разбиването на 

монополите ще бъде изключително трудно и бавно.  

Но някои от източниците на икономическа власт вече се атакуват от 

законодателите. Общият регламент за защита на данните в ЕС забранява 

данните, събрани с една цел, да се използват за други цели. Тази забрана 

директно атакува практиката на големите компании да интегрират данните, 

получени чрез различните им продукти и приложения, както например 

Google интегрира данните от търсачката, браузъра Chrome, електронната 

поща, приложенията, основани на геолокация и др. През 2020 г. специална 

комисия в Сената на САЩ проведе изслушване, наречено от медиите 

„историческо“, на Джеф Безос от Amazon, Тим Кук от Apple, Марк Зукърбърг 

от Facebook и Сундар Пичай от Google Alphabet и констатира, че поведението 

на тези технологични гиганти е „икономически катастрофално“ за други 

компании онлайн, а също и че те прилагат „антиконкурентно придобиване“, 

за да неутрализират други компании като конкурентна заплаха. 

Решения се търсят и от регулаторите. Компанията Facebook е 

санкционирана от Европейската комисия за подвеждаща информация, тъй 

като при придобиването на WhatsApp е съобщено, че „няма възможност да се 

установи надеждно автоматизирано интегриране на данните на 

потребителите на двете платформи“, а впоследствие се установява, че такова 

интегриране е осъществено, при това без да се иска съгласието на 

потребителите. В края на 2020 г. правителството на САЩ готви голямо 

антимонополно дело срещу Google. Истината обаче е, че когато един ден 

хората поискат да разберат повече за нашето време от днешните медии, ще 

намерят големи заглавия: „Това е светът на Google, ние само живеем в него“ 

(Chen, 2020).  

 

Заплаха за демокрацията 

Реални събития от последните години, особено референдумът за 

излизане на Обединеното кралство от ЕС и изборите за президент в САЩ от 

2016 г. , показаха каква власт са концентрирали платформите и в каква степен 
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те могат да влияят върху бъдещето на света. Макар да не може да се 

прогнозира със сигурност какъв щеше да е ходът на политическите процеси 

в свят без платформи, несъмнено платформите са терен за овладяване на 

власт и манипулиране на политическото действие с глобални последици – ако 

вземем предвид, че във Facebook са два милиарда и половина, а в YouTube – 

близо два милиарда.  

След 2016 г науката насочи вниманието си към ролята на платформите, 

включително за разпространение на дезинформация. И разкритията не 

закъсняха. Учен, действащ като агент на политическа сила, събира лични 

данни от потребители на Facebook и техните приятели за академични цели, 

но фактически използва данните за разработване на психографски профили 

на десетки милиони избиратели и така помага на кампанията Brexit в 

Обединеното кралство. Подобни данни има и за кампанията на Тръмп, за 

избори в Италия и в други държави. Става дума за компанията Cambridge 

Analytica. Но големият проблем е в политиките на Facebook, които  

позволяват на компания като Cambridge Analytica да променя хода на 

историята. Впрочем медии изнесоха данни, че с тази компания са търсени 

политически контакти и от България във връзка с парламентарните избори 

през 2017 г.  

Скандалът Cambridge Analytica постави остро въпроса дали 

политическата употреба на личните данни на потребителите на социалните 

мрежи без тяхно съгласие е само ситуационен дефект, който е поправим, или 

това е неотстранима базисна особеност на самия бизнес модел на социалните 

мрежи. „Facebook е главният архитект на цялото социално-търговско 

споразумение, чрез което хората по света рутинно предлагат личната си 

информация в замяна на безплатното използване на онлайн услуги. Facebook 

не е само източникът на данните, които Cambridge Analytica използва. Това е 

причината този вид данни – организирани по този начин – да съществуват…“ 

(Oremus, 2018).  

За този случай в САЩ на Facebook беше наложена санкция от 5 

милиарда долара, санкция наложи и британският регулатор за защита на 
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данните, но регулаторните мерки вече не се оценяват като достатъчни. Не 

става дума само за Facebook, а за социалните мрежи изобщо. Те предоставят 

достъп до онлайн услуги срещу лични данни, които впоследствие превръщат 

и в приходи чрез таргетираната реклама, и в политическа власт.  

В публикация, наречена „Как да спасим демокрацията от технологията“, 

която е анонсирана за първия брой на изданието Foreign Affairs за 2021 г., 

екипът на Франсис Фукуяма от Програмата за демокрация и интернет към 

Станфордския университет стига до тревожно заключение: „Малцина 

осъзнават, че политическите вреди, причинени от платформите, са по-

сериозни от икономическите“ (Fukuyama, 2021).  

Властта на дезинформацията 

Дезинформацията е „подлежаща на проверка невярна или подвеждаща 

информация, създадена, представена и разпространена с цел икономическа 

изгода или умишлено въвеждане в заблуждение на обществеността“ 

(Европейска комисия, COM (2018). Вече са очевидни сериозните и 

дългосрочни последици, които дезинформацията може да има, включително 

за основите на европейската демокрация, за националната сигурност, за 

честните избори, а в последно време – и за здравето и живота на хората. 

Научните изследвания потвърждават ключовата роля на платформите онлайн 

в процеса на разпространение на дезинформация и незаконно съдържание. 

Платформите онлайн направиха дезинформацията фактор с ключово 

значение за глобалните процеси, тъй като именно платформите създават 

средата, в която незаконно или причиняващо вреда съдържание може да се 

разпространява много бързо и да достига до огромни общности от хора.  

След негативния опит от 2016 г. интернет компаниите предприеха 

много по-решителен и категоричен подход към дезинформацията. Те имаха 

активна роля по време на кампанията за избор на президент на САЩ 2020, 

както и по отношение на информацията за резултатите от проведените 

избори. Макар в различна степен, платформите ориентираха потребителите 

си за дезинформация и в някои случаи премахваха незаконно съдържание. По 

данни на медиите Twitter в 300 000 случая е означил съобщения като 
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неотговарящи на фактите, това сe отнася и до 38 на сто от съобщенията на 

президента Тръмп по време на кампанията.  

Войната на Тръмп с Twitter е индикативна за ролята на платформите в 

политиката. Тръмп като президент има дни с повече от сто съобщения, като 

съдбовни за държавата президентски решения; например уволнението на 

шефа на Агенцията за киберсигурност, се обявяват първо в Twitter. След като 

компанията започна да означава съобщенията на президента Тръмп като 

противоречащи на фактите, той системно призовава за отмяна на §230, за 

да носи Twitter „нормална отговорност като издател“.  

След гласувания Brexit Обединеното кралство заема собствена позиция 

по сложната правна рамка на платформите онлайн. През пролетта на 2019 г. 

Обединеното кралство публикува Бяла книга за незаконното съдържание 

онлайн, съдържаща основните положения на широкообхватен бъдещ закон. 

Близо две години по-късно въпросите, поставени в Бялата книга, все още не 

са получили законов отговор: как борбата с незаконното съдържание ще се 

съчетае с общата законова защита на платформите, дали платформите ще 

бъдат задължени да използват технологични мерки за проверка на 

съдържанието, как ще се гарантира съвместимостта на мерките със свободата 

на изразяване.   

Европейските институции и държавите от ЕС се съсредоточиха върху 

формиране на европейски подход за противодействие на дезинформацията 

онлайн (Европейска комисия, COM (2018). Специално внимание беше 

отделено на гарантиране на изборите за Европейски парламент 2019 от 

дезинформация и външна намеса (Европейски парламент. Резолюция от 10 

октомври 2019 г….). Висши функционери на Комисията обявиха, че няма да 

създават Министерство на истината и ще се съсредоточат върху 

саморегулирането. Запазва актуалността си въпросът за саморегулирането, 

доколко то може да изпълни целта за противодействие на незаконното 

съдържание онлайн и какъв е рискът намесата на доставчика да се превърне 

в частна цензура (Огнянова, 2019). . 
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Но все пак всички възможности за действие бяха запазени, от самото 

начало Комисията даде ясно да се разбере, че при необходимост ще се стигне 

и до законодателни мерки.  

Това време изглежда настъпи.  

  

4. Въпросите пред правото 

Настоящият режим на отговорност за междинните доставчици на 

услуги, както е изложен в Директивата за електронната търговия, съответно 

в 47 U.S.C. § 230 в САЩ, датира от времената, когато онлайн платформите 

нямат особеностите и мащаба, който имат днес. Той обаче създава неутрална 

спрямо технологиите регулаторна среда, която значително улесни тяхното 

разширяване. Това отчасти се дължи на хармонизацията на освобождаването 

на определени видове онлайн платформи от отговорност за незаконно 

съдържание и дейности, по отношение на което те нямат нито контрол, нито 

знание (Европейска комисия, COM (2016). В променените условия и в 

Европейския съюз, и в САЩ, и в Обединеното кралство интензивно се 

обсъждат нови законодателни решения.  

В ЕС адекватността на досегашната уредба на платформите се оценява 

все повече като проблематична. Изследователското звено на Европейския 

парламент (European Parliamentary Research Service, EPRS) поставя три 

въпроса, които следва да получат отговор при предстоящата ревизия на 

подхода: 

Първо, дали компаниите за социални медии, които се появиха след 

приемането на Директивата за електронната търговия, попадат в 

определението за доставчици на услуги на информационното общество, 

които могат да се възползват от възможността за освобождаване от 

отговорност. 

Второ, как се дефинира активна и пасивна роля на платформите, защото 

те подлежат на освобождаване от отговорност само когато дейността им е 

пасивна, на технически посредник. Съществуват значителни разлики в 

тълкуването и използването на тези понятия. 
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Трето, по какви критерии да се различават хипотезите на забранен общ 

мониторинг на съдържанието и приемлив специфичен мониторинг на 

съдържанието, който се допуска с някои конкретни законодателни актове на 

ЕС като Директивата за авторското право в цифровия единен пазар и 

Директивата за аудиовизуални медийни услуги. При това за откриване на 

незаконно съдържание все повече се използват механизми за автоматично 

филтриране (European Parliamentary Research Service (2020).  

Както обикновено, Съдът на ЕС се сблъсква с тези въпроси преди 

законодателя и с решенията си трасира пътя на законодателните промени. В 

Директивата за електронната търговия е записана изрично забрана за общ 

мониторинг – държавите не могат да контролират информацията, която 

доставчиците пренасят или съхраняват, нито да налагат общо задължение да 

търсят активно факти или обстоятелства за незаконна дейност (чл.15). В 

същото време може законно да се разпорежда наблюдение, филтриране или 

блокиране, включително за целите на защита на авторски права. Съдебната 

практика на Съда на ЕС не дава ясен отговор къде трябва да се намира 

балансът между правата на потребителите на интернет, доставчиците на 

интернет услуги и носителите на права на интелектуална собственост, как е 

възможно да има едновременно забрана за общ мониторинг и разрешение за 

специфичен мониторинг. В решение по дело С – 18/18 EvaGlawischnig-

Piesczek v Facebook Ireland (2019) Съдът на ЕС се произнесе по съвместното 

прилагане на Директивата за електронната търговия и Директивата за 

авторското право. Съдът постанови, че на доставчик като Facebook, може да 

бъде разпоредено да намира и премахва коментари, идентични на определено 

незаконно клеветническо твърдение, както и смислово равностойни 

(еквивалентни) коментари. Съдът на ЕС приема още, че правото на Съюза 

допуска разпореждането да има действие в световен мащаб. Експерти 

коментират, че това решение отваря вратата към задълженията, налагани на 

платформите за проактивен мониторинг на съдържанието, освен което 

подобен подход би бил труден за прилагане на практика, без да включва и 

общо задължение за мониторинг. 
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5. В търсене на отговори 

Докато САЩ и Обединеното кралство все още провеждат интензивни 

парламентарни обсъждания и срещи с академията и индустриите, преди да 

очертаят контурите на бъдещата правна рамка на платформите, в 

Европейския съюз – точно както посочи преди време Европейският 

парламент – се създава секторно законодателство. Такъв пример е третата 

ревизия на Директивата за аудиовизуални медийни услуги1, а в перспектива 

се очаква нов законодателен акт с хоризонтално действие – за цифровите 

услуги (Digital Services Act, DSA).  

По предварителни данни правилата, установени в други инструменти, 

като например Общия регламент за защитата на данните, Директивата за 

авторското право в единния цифров пазар и Директивата за аудио-визуалните 

медийни услуги се предлага да запазят действието си, а новият законодателен 

акт да действа за всички цифрови услуги, които не са обхванати от специално 

законодателство.  

Очаква се още териториалният обхват на бъдещия законодателен акт за 

цифровите услуги да обхваща и дейностите на доставчици, установени в 

трети държави, когато те предлагат услуги на потребители в ЕС. 

 

Третата ревизия на ДАВМУ 

Законодателният акт за цифровите услуги е в проект, но секторното 

законодателство на ЕС, което въведе правила за платформите за 

видеосподеляне, е в сила от 2018 г. (Директива (ЕС) 2018/1808) и постепенно 

влизат в сила националните мерки, които въвеждат ревизията в 

законодателствата на държавите от ЕС – в България това е Закон за изменение 

                                                           
1 Медийната директива е създадена като Директива Телевизия без граници (1989), ревизирана (1997 г.), отново 

ревизирана и преименувана в Директива за аудиовизуалните медийни услуги (2007), консолидирана (2010 г.) и 

отново ревизирана (2018). Ето защо говорим за Директива (ЕС) 2918/1808 като за трета ревизия на медийната 

директива. 
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и допълнение на Закона за радиото и телевизията, който е внесен в Народното 

събрание за обсъждане и приемане (Законопроект за изменение… 2020).  

С тази ревизия на медийната директива Европейският съюз за пръв път 

предвижда отговорност на доставчиците на платформите за 

видеосъдържание. За целта законодателят разширява обхвата на ДАВМУ в 

три посоки, като освен медийните услуги (линейни и нелинейни), в обхвата 

влизат още: 

Първо, услуги на платформи за видеосподеляне. 

Второ, включват се и социалните медии при условие, че предоставянето 

на предавания и генерирани от потребители видеоклипове представлява 

съществена функционална възможност на услугата. В самата директива се 

казва, че целта й не е да регулира услугите на социалните медии като такива, 

но „услугите на социалните медии следва да бъдат включени в обхвата ѝ, ако 

предоставянето на предавания и генерирани от потребители видеоклипове 

представлява съществена функционална възможност на съответната услуга. 

Предоставянето на предавания и генерирани от потребители видеоклипове би 

могло да се разглежда като съществена функционална възможност на 

социалната медийна услуга, ако аудиовизуалното съдържание не е просто 

спомагателно или не представлява малка част от дейностите на тази социална 

медийна услуга. За да се осигури яснота, ефективност и последователност при 

прилагането, Комисията издава насоки за практическото прилагане на 

критерия за съществена функционална възможност на определението за 

„услуга на платформа за споделяне на видеоклипове“. Насоките нямат 

задължителен характер, но имат за цел да улеснят националните прилагащи 

органи в преценката им в кои случаи към социалните медии ще се прилагат 

правилата на ДАВМУ (Европейска комисия, Насоки…).  

Трето, части от интернет сайтове (електронни версии на печатни 

издания или просто новинарски сайтове. По този начин в законодателен акт 

се включват изводите на Съда на ЕС по дело C-347/14 New Media Online. 

Директивата „се прилага само за онези услуги, чиято основна цел е 

предоставянето на предавания с цел информиране, развлечение или 
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образоване. Изискването за основната цел следва да се счита за спазено и ако 

услугата има аудиовизуално съдържание и форма, които могат да бъдат 

обособени от основната дейност на доставчика на услугата, като например 

самостоятелни части от онлайн вестници, включващи аудиовизуални 

предавания или генерирани от потребители видеоклипове, когато тези части 

могат да се считат за обособими от тяхната основна дейност. Услугата следва 

да се счита просто за необособимо допълнение към основната дейност в 

резултат на връзките между предлаганото аудиовизуално съдържание и 

основната дейност като например предоставянето на новини в писмена 

форма. Като такива каналите или всякакви други аудиовизуални услуги под 

редакционната отговорност на доставчик могат да представляват 

аудиовизуални медийни услуги сами по себе си дори и ако се предлагат на 

платформа за споделяне на видеоклипове, която се характеризира с липсата 

на редакционна отговорност“.  

Досега потребителите на услугите на платформите не разполагат със 

защита по отношение на платформата в случаи на незаконно съдържание. С 

обсъжданата ревизия отговорността на доставчиците на платформи под 

юрисдикцията на държава от ЕС се урежда в нова глава IXa Разпоредби, 

приложими към услугите на платформите за споделяне на видеоклипове. 

Отговорността се предвижда само за ограничен кръг хипотези, уредени 

в чл.28б, за защита на:  

а) непълнолетните лица от предавания, генерирани от потребители 

видеоклипове и аудиовизуални търговски съобщения, които може да увредят 

тяхното физическо, умствено или морално развитие в съответствие с член 6а, 

параграф 1;  

б) широката общественост от предавания, генерирани от потребители 

видеоклипове и аудиовизуални търговски съобщения, чието съдържание 

подбужда към насилие или омраза, насочени към група лица или член на 

група, въз основа на някое от основанията, посочени в член 21 от Хартата;  

в) широката общественост от предавания, генерирани от потребители 

видеоклипове и аудиовизуални търговски съобщения със съдържание, чието 
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разпространение съставлява престъпление съгласно правото на Съюза, а 

именно публично подстрекаване към извършване на терористични 

престъпления, престъпления, свързани с детска порнография и престъпления, 

свързани с расизъм и ксенофобия. 

Доставчиците на платформи за споделяне на видеоклипове, попадащи 

под тяхна юрисдикция, трябва да спазват и определени изисквания по 

отношение на аудиовизуалните търговски съобщения, които се предлагат на 

пазара, продават и организират от тези доставчици на платформи за 

споделяне на видеоклипове, но дори и към такива съобщения, които не се 

предлагат от доставчиците на платформите, като се вземе предвид 

ограничения им контрол.  

Европейската комисия обяви, че създава Обсерватория на ЕС за 

икономиката на онлайн платформите (EU Observatory on the Online Platform 

Economy), за да наблюдава развитието на платформите и да идентифицира 

възникващите предизвикателства.  

 

Вместо заключение 

Обществото трябва да бъде разтревожено от растежа и мощта на 

технологичните гиганти, заключава Фукуяма в цитираната статия. Интернет 

компаниите допринасят за демократизирането на достъпа до знание и 

култура. Досега свободата на изразяване води до създаване на пазар на идеи, 

където конкуренцията, а не регулирането, защитава обществения интерес. Но 

когато платформата е съобщението, медийните екосистеми вече не 

функционират по известния ни начин. Във времето на глобалните платформи 

конкуренцията е ограничена. Платформите усилват, манипулират или 

модерират важни послания, с което деформират пазара на идеи (Fukuyama, 

2012). По-специално те се отразяват отрицателно върху традиционните 

бизнес модели на творческите индустрии и медиите, позволяват компаниите 

да получат огромна икономическа мощ, базирана на данните на 

потребителите, да упражнят влияние върху хода на глобални политически 

процеси и необезпокоявано да разпространяват дезинформация и незаконно 
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съдържание. Саморегулирането тепърва трябва да докаже ефективността си. 

От друга страна, отпадането на възможността за освобождаване от 

отговорност на посредниците отваря вратата към цензура и ограничаване 

свободата на изразяване. 

Намираме се в началото на обхватен процес на преразглеждане на 

правните механизми, които по адекватен начин да гарантират баланса между 

свободата на изразяване и свободния достъп до информация, от една страна, 

и контрола върху дезинформацията и незаконното съдържание, от друга.  
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