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Настоящият кратък курс лекции „Интернет право. „бг“1 е предназна-
чен за студентите от Международно висше бизнес училище – Ботевград, 
които изучават дисциплината „Интернет право“. Лекционният курс по „Ин-
тернет право“ цели да даде на студентите знания относно предмета, прин-
ципите и източниците на регулиране на обществените отношения във вир-
туалната среда на Интернет пространството. Да ги запознае с механизма на 
правно регулиране, основни правни понятия и дефиниции. Дисциплината 
„Интернет право“ запознава студентите както с правните, така и с осново-
полагащи аспекти на саморегулирането и законодателството в областта на 
информационните технологии, предоставя необходимите специализира-
ни познания в сферата на правното регулиране на електронния документ 
и електронен подпис, електронното правителство, електронната търговия, 
права върху домейни, защита на авторските права в Интернет, политики 
по разрешаване на спорове и юрисдикционна компетентност. Посочените 
въпроси са условно обособени в две части. Обща част, която включва общо-
теоретични въпроси, свързани с правното регулиране на виртуалното прос-
транство, и Особена част, в рамките на която се разглеждат отделни правни 
отношения. Всяка тема съдържа: цели, практическо приложение, въведение, 
обобщение и въпроси за самоподготовка. 

Особено внимание се обръща на провежданата в ЕС политика в облас-
тта на Интернет и в частност с регулаторните функции, които изпълняват 
саморегуриращите организации. 

Съдържанието на лекционния курс е разработено с оглед на актуално-
то състояние на българското и европейското законодателство и формирали-
те се във виртуалното пространство механизми на саморегулация.
  

1  Предаването за печат на настоящия лекционен курс съвпадна с добрата за Бъл-
гария новина – на 14.10.2014 г. Международната Интернет организация за имена и адреси /
ICANN/одобри националния домейн на кирилица „бг“. Това ме провокира да отбележа съ-
битието, добавяйки националния домейн в заглавието.   





Посвещавам на моята майка





“Никой закон не може успешно да се прилага от на-
селението, ако този закон притежава многочислени 
способи за отклонение от неговото изпълнение“. 

 Джон Перри Барлоу2 
 

2  Kapor M.,Barlow J.P., Across the Frontier, July 10, 1990 

Обща част
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Тема № 1

Същност на Интернет 
правото

Темата е разделена на две основни части. В първата част се раз-
глеждат концептуални въпроси за правното регулиране на Интер-
нет и особености при изграждане механизма на правно регулиране на 
виртуалното пространство. Втората част на темата е посветена 
на понятието и съдържанието на интернет правото и мястото му 
в системата на юридическата наука.

Цели на темата
Целта на темата е даде обща представа за Интернет правото като ново 

научно направление в юридическата наука и сравнително нова учебна дис-
циплина, както и да очертае нейната обвързаност с други правни отрасли и 
мястото и в правната система.

Практическо приложение на темата
Темата предоставя теоретични познания, необходими за усвояване и 

правилното разбиране на законодателството, свързано с регулиране отноше-
нията в Интернет.

Въведение
Формирането на единно световно информационно пространство и за-

дълбочаване процесите на информационна и икономическа интеграция на 
страните и хората протича по пътя на установяването и по-нататък в доми-
нирането в икономиката на най-напредналите страни на новите технологич-
ни възможности, базиращи се на масовото използване на съвременните ин-

@



формационно – телекомуникационни технологии. Темповете на формиране 
на това общество, скоростта на внедряване на компютърна и друга инфор-
мационна техника в общественото и държавно функциониране определят и 
темповете на развитие на механизма на регулиране на обществените отно-
шения и тяхната структура.

Информационните технологии внасят някои изменения в принципите 
на организация на обществото. Често на мястото на вертикалната йерар-
хия се установяват хоризонталните връзки, установявани от хората по техен 
собствен избор. Това трансформира системата от социални връзки на инди-
вида, между него и държавата, като от друга страна придава на процеса на 
развитие на социалната структура на съвременното общество наднационал-
но измерение тъй като информационното общество по принцип има за своя 
основа транснационалната идея.

Тези особености поставят редица въпроси сред които този за влия-
нието на новата информационно – комуникационна среда върху формално-
правното положение на държавата и на регулирането на обществените от-
ношения, доколкото обществото може нормално да функционира само при 
условията на уреденост на обществените отношения и следване на общест-
вена дисциплина.

 I. КОНЦЕПТУАЛНИ ВЪПРОСИ

1. Правно регулиране и Интернет.  
Обща постановка на въпроса

На съвременния етап на цивилизационно развитие на социума, значе-
нието на формираното от Интернет информационно пространство и негово-
то влияние върху отделни елементи на общественото битие не предизвикват 
съмнение. Интернет представлява ефективен инструмент за осъществяване 
на социално значимо поведение чрез използването на нетрадиционни тех-
нологии. 

Интензивното развитие на новите реалности протича в условия на 
значително изоставане на тяхното нормативно-правно осмисляне и законо-
дателно регулиране. При липсата на действен механизъм на правно регули-
ране нормативните актове не са в състояние реално да гарантират защита 
на правата и законните интереси на субектите в информационното прос-
транство. Динамичното развитие на тези отношения от своя страна изисква 
тяхното теоретично осмисляне и създаване на адекватни механизми за ре-
гулация.
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Формирането на единно световно информационно пространство и за-
дълбочаване процесите на информационна и икономическа интеграция на 
страните и хората протича по пътя на установяването и по-нататък в доми-
нирането в икономиката на най-напредналите страни на новите технологич-
ни възможности, базиращи се на масовото използване на съвременните ин-
формационно – телекомуникационни технологии. Темповете на формиране 
на това общество, скоростта на внедряване на компютърна и друга инфор-
мационна техника в общественото и държавно функциониране определят и 
темповете на развитие на механизма на регулиране на обществените отно-
шения и тяхната структура.

 Информационните технологии внасят някои изменения в принципите 
на организация на обществото. Често на мястото на вертикалната йерар-
хия се установяват хоризонталните връзки, установявани от хората по техен 
собствен избор. Това е трансформира системата от социални връзки на ин-
дивида, между него и държавата, като от друга страна придава на процеса 
на развитие на социалната структура на съвременното общество наднаци-
онално измерение тъй като информационното общество по принцип има за 
своя основа транснационалната идея.

Тези особености поставят редица въпроси сред които този за влия-
нието на новата информационно – комуникационна среда върху формално-
правното положение на държавата и на регулирането на обществените от-
ношения, доколкото обществото може нормално да функционира само при 
условията на уреденост на обществените отношения и следване на общест-
вена дисциплина. 

 Историята на правото като единен и възходящ процес на развитие 
свидетелства за това, че новите направления на организация на обществе-
ните отношения, които съставят обществото на дадения етап от неговото 
развитие не винаги могат да бъдат облечени в старите, устояли на времето 
правни норми. Формирането на правните основи за безопасно развитие на 
информационната виртуална среда Интернет в частност е обусловено от по-
требността от повишаване на регулативните възможности на системата на 
правото. 

Регулацията на информационно – електронната среда и въобще един-
ното световно информационно пространство като технологичен феномен е 
пряко свързан с появата на глобалната компютърна мрежа Интернет. 

По своята същност Интернет е програмиран да съществува без право, 
подчинен на правилата на собствениците на мрежата. Това е една от пред-
поставките за неговата глобалност, изразяваща се в динамизъм и широко-
мащабност на развитието. Тази особеност логически не предпоставя нацио-
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нално правно регулиране. Мрежата е изградена да съществува и се развива 
самостоятелно със строго изградена йерархична структура, без географски 
граници. Но в същото време следва да се отбележи и факта, че Интернет не 
може да избегне правно регулиране изобщо, тъй като противното би нару-
шило държавния суверенитет и значими за самото общество принципи и 
интереси, които правото е призвано да защитава. 

В този смисъл отказът от регулиране на Интернет би означавал непри-
знаване на самите обществени отношения, които обективно съществуват в 
Мрежата, което безусловно няма да съответства на тяхното бързо разпрос-
транение.

Темата Интернет и право е широко дискутирана днес в юридическото 
общество. Освен конкретни частни аспекти на интернет правото, които са 
предмет на анализ в хода на редица обсъждания, нерядко се засягат и про-
блеми от по-общ характер като например – образуват ли правните норми, 
свързани с регулирането на Интернет самостоятелна област на правото? До-
колко съществени и принципни са измененията, които следва да се внесат в 
правната теория във връзка с особеностите на Интернет като нова сфера на 
регулиране? Какво следва да се разбира под Интернет за целите на правното 
регулиране? Тези и много други въпроси могат да бъдат сведени до един и 
при това фундаментален – какво следва да бъде правото във века на високи-
те технологии.

 Въпросите свързани с регулирането на Интернет стават все по-ак-
туални и на първо място това е свързано с отсъствието на единен общоте-
оретичен подход към осъзнаване на виртуалното пространство от правна 
гледна точка. Причина за това е и недостатъчната разработка на отделни 
фундаментални нормативни положения. Заедно с това проблемите в прав-
ното регулиране на информационните процеси са свързани и с малкото 
практика и научни изследвания по въпроса. Това до известна степен влияе 
на структурата на формиране на информационното общество, дейността на 
участниците в информационния обмен и управлението на информационни-
те ресурси.

 На този фон активно върви процеса на формиране на българското 
информационно общество. В България той се усложнява от липсата на за-
конодателни традиции в регулирането на отношенията в сферата на инфор-
матиката и електронната икономика. Действащото законодателство е явно 
недостатъчно да гарантира и съдейства за стимулирането на конкуренцията 
и гарантиране свобода на инициативата в сферата на създаване и предаване 
на информация в електронен вид. Появилите се в информационните систе-
ми неизвестни по-рано на правото субекти и обекти, методи на технологич-

ОБЩА ЧАСТ16



но-правно въздействие, изменят общопризнати и създават нови обществени 
отношения и връзки. 

Развитието на Интернет в нашата страна, както и в други държави 
поставя нови за теорията на правото и юридическите науки проблеми: опре-
деляне на държавната политика по отношение развитието на националния 
сегмент на мрежата; създаване на нормативна база за електронен обмен на 
данни („електронни волеизявления“, „електронен документ“), в това число 
законодателно установяване на принципите на електронната търговия; ох-
рана на авторските и други изключителни права върху обекти на интелек-
туалната собственост, включително и върху домейн имената; осигуряване 
на информационна безопасност, прилагане на средства за криптозащита, 
защита на персоналните данни, електронни пощенски кутии, сървъри и сай-
тове от информационни атаки; предотвратяване на общественоопасни дея-
ния; определяне на юрисдикцията на държавата при разрешаване на правни 
спорове в мрежата и т.н.
 

2. Особености при изграждане механизма на правно 
регулиране на виртуалното пространството

Възоснова на методологията на общата теория на правото и традици-
онните правни категории следват редица особености и принципни положе-
ния при изграждането на концептуалните основи за правно регулиране на 
виртуалното пространството,а именно:

а) Глобалното информационно пространство се формира на базата 
на два взаимообуславящи се фактора – технологичен и социален, 
като адекватното регулиране е възможно само при съчетаването 
на тези два фактора. 

Това се предпоставя от обективната реалност, която диктува опре-
делени правила на поведение, предопределени от конкретни технологични 
стандарти.Ако в реалния свят правилата на поведение на личността се уста-
новяват от обществото и се базират на причинно – следствени връзки между 
различни явления, установени в процеса на развитие на обществото, то във 
виртуалния свят взаимодействието между хората се осъществява на основа-
та на формални правила на обработка, съхранение и предаване на информа-
ция, установени от човека и базиращи се на законите на логиката. 

б)  В Интернет се развиват широк кръг отношения, които са разно-
родни по своя характер и субектен състав. Тяхната специфика се 
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състои в наличието на нетрадиционни предпоставки –поддържа-
на с технически средства среда, с неопределени в пространствено 
отношение физически граници и субекти, които могат да бъдат 
само ползватели на Интернет. 

Оособеностите на механизма на реализация на субективни права във 
виртуалното пространство произтичат от архитектурните и функционални 
характеристики на средата, предоставяща нови механизми за осъществя-
ване на права. Във виртуалното пространство предписаното в хипотезата 
на правната норма поведение и конкретните форми на неговата проява се 
опосредстват от технически средства. Затова способите за реализация на 
субективни права и изпълнение на юридически задължения са иманентно 
предпоставени и обективирани от елементите и функциите на средата. 

В този смисъл техническите средства са елемент от механизма на ре-
ализация на субективните права и изпълнението на юридическите задълже-
ния. Като част от този механизъм, те са основна предпоставка за трудности-
те, свързани с правното регулиране на виртуалното пространство, тъй като 
създават условия за несъответствия на мярата на свобода, предоставена от 
обективното право и фактически достъпните способи за поведение. 

в)  Децентрализираният и глобален характер на Интернет като-
вътрешно иманентно свойство на системата променят връзката 
между правно-релевантните факти и тяхната физическа локали-
зация, пренебрегвайки ефекта на подчиняване на приложимото 
право по мястото, където са локализирани и се развиват юридиче-
ските ситуации3 

Следователно правни категории като „пространство“ и „време“ могат 
да придобият нови характеристики, съотносими с характеристиките на но-
вата среда. Тези особености от своя страна следва да бъдат отразени във 
формулировките на конкретни правни норми, като „извъндържавността“ на 
Мрежата предизвиква достатъчно сложни проблеми за държавните юрис-
дикции.

г)  Правното регулиране на виртуалното пространство се осъществя-
ва преимуществено на наднационално равнище. 

Съхранявайки своята идентификация традиционните социални общ-
ности формират нова „извънтериториална“ идентичност. Затова особено 
място в регулирането на „мрежовите“ отношения заемат колизионните нор-
ми и множество въпроси от теоретичен характер, свързани с приложимата 
право.

3  Бержел, Ж. Обща теория на правото, ЮЗУ „Неофит Рилски, 1993г
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д)  Регулирането на отношенията в информационната среда се базира 
на нови за теоретичната наука понятия – „Интернет“, „интернет 
право“, „интернет отношение“, „виртуално пространство“, „сайт“, 
„домейн“, „саморегулиране в мрежата“ и т.н. 

Създаването на еднообразна и адекватна терминология съставя ми-
нималното изискване, което предпоставя ефективността на всеки правен 
механизъм.

е) Интернет диктува съвместимост на съвременните правни систе-
ми с еволюиращите механизми, стандарти и принципи на разви-
тие на обществените отношения. 

Развитието на информационо-електронната среда ще наложи свой от-
печатък на правните норми и ще обуслови до известна степен тяхната техни-
зация. 

ж)  Определено число нормативни проблеми, свързани с Интернет, 
може и трябва да бъде решено без използване на методите на дър-
жавно-правно регулиране, на равнището на организационно взаи-
модействие на участниците в интернет отношенията, а така също 
на равнището на алгоритмизация и автоматизация на използвани-
те в Интернет процедури. 

Технологиите, обезпечаващи движението към информационно обще-
ство потвърждават, че прилагането на организационно – технически норми 
(правила от организационно – технически характер – протоколи, процеду-
ри) се характеризират с изключително високо равнище на ефективност.

з)  Нормативно-правните актове регулиращи мрежата са нееднород-
ни. 

В правното регулиране на мрежата се включват различни норми от 
отрасловото законодателство, включително норми за интелектуалната соб-
ственост, нормативен масив условно именуван телекомуникационно право 
и др.. Многообразието и разнородността на правните отношения, по един 
или друг начин свързани с Интернет, не позволяват при разработването на 
съответстващата правна база тя да бъде ограничена до създаването на отно-
сително изолиран, „специален масив“ от правни норми. Едновременно с раз-
работването на нови правни норми, свързани със спецификата на функцио-
ниране на мрежата, се изисква внасяне на изменения във вече действащото 
национално законодателство с цел гарантиране възможността за неговото 
пряко използване.

е)  Формирането на правните основи за безопасно развитие на тази 
среда е обусловено от потребността за повишаване на регулатив-
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ните възможности на системата на правото от вертикала към хо-
ризонтала. 

Регулирането в мрежата съчетава класическото правно регулиране 
(което следва да се разглежда в качеството на средство за гарантиране на 
свободата на личността в условията на поддържане на динамично равнове-
сие между нейните интереси и обществената необходимост) и саморегулира-
нето като на мястото на вертикалната йерархия се установяват хоризонтал-
ни връзки, установявани от хората по техен избор,установявайки определен 
модел на поведение. В рамките на такъв модел на регулиране се проявява 
защитната функция на правото, охранявайки нерегулираните отношения 
съобразно нормативната воля на обществото, съдържаща се в закона.

Посочените особености са основание да бъде направен извода, че Ин-
тернет като информационно виртуално пространство и сфера на човешко 
битуване не може да се възприема като някакво извънправно пространство. 
Но въпреки, че фундаменталните принципи на правото тук са напълно при-
ложими, то внася известни корекции в постоянното предметно съдържание 
на правния опит изменяйки средата на правно въздействие и последващите 
от това специфични особености на механизмите на правореализация. 

 
 II. СЪЩНОСТ НА ИНТЕРНЕТ ПРАВОТО 

1. Понятие и съдържание на интернет правото

Темата Интернет и право е широко дискутирана в юридическото об-
щество. Същевременно анализът на съвременната юридическа наука показ-
ва, че в правната теория проблемите на Интернет и правото, тяхната взаимо-
връзка и взаимодействие са поставени най-общо, с отделяне на незначителна 
съвкупност от аспекти и задачи.

 Откъде се е появило понятието „интернет право“? Какво означава 
то? Съществува ли такова право и ако да, какво е неговото съдържание? На 
всички тези и други подобни въпроси юридическата наука все още не дава 
еднозначен отговор. 

Самото понятие „интернет право“ все още не се е наложило в юри-
дическата лексика. По правило този термин от научно – теоретичен аспект 
много автори свързват с информационното право като формиращ се нов от-
расъл на юриспруденцията, с естествено – научната същност на виртуал-
ната среда или с правното регулиране на отношенията в информационното 
общество като цяло. 

ОБЩА ЧАСТ20



Редица автори обозначават интернет правото като „Cyberlaw“, „Law 
of cyberspace“4 

 Интернет правото се намира в процес на установяване и затова е раз-
бираемо многообразието от термини и научни опити за тяхното обоснова-
ване, с което специалистите се опитват да определят неговото съдържание. 
Трудностите произтичат от факта, че Интернет като система не може да бъде 
обособена като обект на правно регулиране по отношение или във връзка с 
който възникват обществени отношения, подлежащи на правно регулиране. 
В този смисъл Интернет правото регулира обществени отношения с разно-
роден обект, които се осъществяват в и по повод виртуалното пространство. 

Отсъствието на фундаментална законодателна база и това, че някои 
отраслови правни актове съдържат норми без пряко регулативно въздейст-
вие върху Мрежата, но отнасящи се в определена степен до съдържанието 
на отношенията в нея, насочват правната мисъл към това, че съществува 
обективна тенденция за формиране на комплексен отрасъл на правото, в чи-
ято основа стои Интернет и за необходимостта от приемане на предметни 
закони, които да формулират общи понятия на Интернет и основните нейни 
елементи, да се определи обекта, субектите на отношенията във виртуална-
та среда, целите, задачите, а също така и принципите на правно регулиране.

Смята се, че все още е рано да се говори за интернет правото като за 
отделен отрасъл или дори институт на правото. Правният отрасъл встъп-
ва винаги като обективно обособена в системата на правото съвкупност от 
взаимосвързани помежду си норми, обединени от общността на предмета и 
метода на правно регулиране на обществените отношения. 

Към момента е нереалистично от групата правни норми регулиращи 
отношенията в мрежата да се отдели предмета и метода на правно регули-
ране. Определянето на предмета и метода на правно регулиране е възможно 
само при съществуването на предметна правно-нормативна база. Поради 
това на сегашния етап на развитие може да се говори за наслагващи се тен-
денции, за отделни доктринални разработки, но не и за завършен факт на 
създаване на нов комплексен отрасъл на правото. 

От казаното до тук може да се съгласим, че интернет правото в съвре-
менните условия представлява самостоятелно направление в юридическата 
наука, в това число и в теорията на държавата и правото. 

То е значима част от структурата на международното частно и пуб-
лично право и формиращото се информационно право, въпреки, че очевид-
но интернет правото е свързано с цялата система на правото и се отнася 

4  Lessig, l.The Law of the Horse:What Cyberlaw Might Teach ? Stanford Law Review 
Working Paper. 1997
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по същество до всички отрасли на юридическата наука. Негов предмет на 
изучаване е съвкупността от норми на правото (както и съвкупността от 
морално – етични и др. норми), регулиращи отношенията във виртуалното 
пространство и съдържащи предписания, които се отнасят до дейността в 
Интернет като цяло. 

В този смисъл интернет правото е несистемно, децентрализирано обе-
динение от норми и правила, които въздействат на глобалната съвкупност 
от компютърни мрежи и информационни ресурси, принадлежащи на мно-
жество различни субекти – държавата, физически и юридически лица. 

Пред интернет правото се поставят редица задачи за изследване на 
правните проблеми на функциониране на световното виртуално простран-
ство, методологията на изграждане и работа на Мрежата и правното въз-
действие на виртуалната среда върху отношенията възникващи и развива-
щи се в нея.

2. Място на интернет правото в системата на 
юридическата наука 

Както беше посочено, интернет правото, съхранявайки своето свое-
образие, взаимодейства с други юридически науки и съответно заема сред 
тях определено място. Като ново направление, естествено интернет правото 
използва изходни теоретични положения на тези науки, както и техни нор-
ми в хода на правното регулиране на отношенията във виртуалната среда. 

На първо място за формирането на своя научно – теоретичен капаци-
тет интернет правото използва общите концептуални положения на теория-
та на държавата и правото – фундаментална наука, която изучава държавата 
и правото в цялост, изработвайки изходни понятия и конструкции като по-
нятие и функция на държавата, държавен суверенитет, правни норми, реа-
лизация и тълкуване, правни отношения, механизъм на правно регулиране, 
правонарушения и др.

Сред отрасловите юридически науки интернет правото е тясно свър-
зано с международното частно и публично право, с формиращото се инфор-
мационно право.

Международното частно право представлява интерес за интернет 
правото преди всичко поради това, че то позволява при съхраняване на раз-
личията в правните системи на държавите с помощта на колизионните нор-
ми да бъдат регулирани отношения между субекти от различни държави, 
протичащи в електронното пространство. Интернет правото се ползва и от 
източниците на този отрасъл на правото (международни договори, вътреш-
но законодателство, обичаи др.), нормите на международното частно пра-
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во (видове колизионни норми, тяхното прилагане, тълкуване), понятия за 
гражданско-правното положение на чужденците, юридическите лица и т.н.

Интернет правото е взаимосвързано и с международното публично 
право, изследващо системата от международни договорни и обичайни нор-
ми, създадени от държавите и други субекти за поддържане на мира, укреп-
ването на международната безопасност и сътрудничество между различни-
те страни. 

От гледна точка на връзката на интернет правото с международно-
то частно и международното публично право е интересна гледната точка 
представена от Джоил П. Тречтман

5, според който все повече нормите на 
международното частно право отразяват публично-правни ограничения, 
налагани върху държавния суверенитет. Своето виждане той обосновава с 
това, че когато суверенитета „пресича“ собствените национални граници, 
той се сблъсква с прерогативите на друг суверенитет. 

Във връзка с това колизионните норми следва да се разглеждат като 
взаимно признаване на правото и обичаите на различните суверенни дър-
жави, като защита на суверенната власт на всяка от тях. Тречтман защитава 
позицията, че най-доброто решение за колизионни ситуации е преговорния 
процес и споразумение на междуправителствено ниво. 

С други думи механизмите на международното публично право в 
дадения случай са оптимално средство за изменение на нормативното съ-
държание на международното частно право и тази тенденция особено се 
проявява в подходите към регулиране на световното информационно прос-
транство на Интернет. 

Особено тясно интернет правото е свързано с информационното пра-
во, като нов и все още формиращ се отрасъл на правото. Редица изследова-
тели в областта на информационното право включват в неговия предмет 
правните проблеми на Интернет (т.е. интернет правото) и това е обосновано 
по редица причини. На първо място информационното право изучава съв-
купността от норми на правото, регулиращи информационните отношения 
в обществото. С изследване на тези проблеми се занимава и интернет право-
то. Второ,информационното право изработва предписания, които се отнасят 
до информационната дейност като цяло. И трето, информационното право 
пряко е свързано с правните аспекти на функционирането на Интернет.

Затова интернет правото най-тясно взаимодейства с информационно-
то право и умело оперира с неговия научен категориен апарат и практически 
разработки. Сред тях могат да бъдат назовани: използване на понятието за 

5  Trachtman Joel P. Conflict of Laws and Accuracy in the Allocation of Government 
Responsibility // Vand.J. Transnat’l Law № 26. 1994.Р. 990 – 991.
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информация, нейните характеристики във виртуалното пространство, изу-
чаване на информационните системи при анализа на Интернет, характерис-
тика на нормите на информационното право във виртуалната среда, процеса 
на тяхното прилагане, анализът на информационните правни отношения, 
отговорност за правонарушения в информационната среда и др. 

Безспорно интернет правото е тясно свързано с международното част-
но право и формиращото се информационно право и това има своите осно-
вания, но то не се „влива“ в тях, а взаимодейства формирайки свой научен 
апарат, като се обогатява и развива като самостоятелно направление в юри-
дическата наука.

От тази гледна точка интернет правото е признато като самостоятелна 
учебна дисциплина във Франция, Белгия, Нова Зеландия и други страни. 

Следва да отбележим, че във връзка с появата на информационното 
право и Интернет в научната литература все по-на заден план остава съ-
ществуването на правната информатика, правната кибернетика и компю-
търното право. 

Все повече се налага мнението за обединяване на тези направления на 
научните знания или за включването им в предмета на информационното 
право и това се обяснява с факта, че между правната информатика, правна-
та кибернетика, компютърното право и информационното право има много 
общо и тяхното разединение не е в полза за развитието на на теорията на 
правната наука и учението за информацията в правната сфера. 

В този смисъл информационното право би могло да включи в себе си 
тези отрасли на знанията, което би способствало за по-скорошното форми-
ране на неговия предмет, а така също и и нтернет правото като ново теоре-
тико – приложно направление на юриспруденцията. 

Но казаното не може да измести заключението, че интернет правото е 
специфично и ново направление на юридическата наука. Като нова област 
на правни знания, то събира и изучава цялата съвкупност от норми, регули-
ращи отношенията във виртуалното пространство. При това интернет пра-
вото не претендира за „чужди“ норми и няма за цел да включи в сферата на 
своето влияние проблеми на международното частно или информационно-
то право, а в тясна връзка с тях способства за усъвършенстване на правното 
регулиране на отношенията във виртуалното пространство. 

Заедно с това, изследвайки проблемите на правното регулиране на 
виртуалното пространство интернет правото взаимодейства и с други от-
раслови юридически науки, използвайки техния категориен апарат и разра-
ботки. 
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В частност субектите на отношенията във виртуалното пространство, 
встъпвайки чрез мрежата в гражданско правни отношения оперират с поня-
тия субекти и обекти на гражданското право, собственост, давност, упълно-
мощени лица, сделки.

Те извършват и определени действия, свързани с органите на държав-
но управление, които отношения се регулират от норми от организационно 
– разпоредителната дейност на тези органи (административно право). А в 
процеса на борбата с престъпността в Интернет субектите ползват понятия-
та престъпление, наказание, умисъл, вина и т. н (наказателно право).

При изследването на теоретичните проблеми на Интернет, не могат да 
не се вземат под внимание и изводите на правната информатика за законо-
мерностите и особеностите на информационните процеси в сферата на юри-
дическата дейност, за тяхната компютъризация, за принципите на изграж-
дане и използване на информационните системи, създаването на експертни 
и консултационни системи на основата на съвременните информационни 
технологии, методи на формализация и управление.

В този смисъл правната информатика встъпва като важна основа в 
анализа на информационните процеси във виртуалното среда.

Очевидно е, че интернет правото произтичайки от теорията на право-
то, информационното, международното право и други отрасли, подхожда 
към изследването на правните аспекти на фунциониране на на Интернет с 
нови, самостоятелни позиции. 

Съществена особеност в подхода на интернет правото към обяснява-
нето на правните явления се състои в това, че теоретичните проблеми на 
правото се изследват през призмата на характеристиките на виртуалното 
пространство и във връзка с правното въздействие на това пространство 
върху поведението на субектите в тази среда.

От тази гледна точка правното регулиране на виртуалното простран-
ство (интернет правото) може да бъде обособено като самостоятелно на-
правление в юридическата наука, децентрализирано обединение от норми 
и правила, което е различно от традиционните класически правни възгледи. 

В контекста на такава трактовка Интернет правото удовлетворява по-
требността от повишаване на регулативните възможности на системата на 
правото, което предполага не само разработка на системи от правни хипо-
тези, които ще представляват желаното виждане за развитие на обществе-
ните процеси в бъдеще и ще се изразяват в обособена съвкупност от правни 
норми, но и включване в нея на механизъм, пряко насочен към своевременно 
изграждане на съответстващи изменения.
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Обобщение
Интернет правото в съвременните условия представлява самостоятел-

но направление в юридическата наука,в това число и в теорията на държа-
вата и правото.

То е значима част от структурата на международното частно и пуб-
лично право и формиращото се информационно право, въпреки, че очевид-
но интернет правото е свързано с цялата система на правото и се отнася 
по същество до всички отрасли на юридическата наука. Негов предмет на 
изучаване е съвкупността от норми на правото (както и съвкупността от 
морално – етични и др. норми), регулиращи отношенията във виртуалното 
пространство и съдържащи предписания, които се отнасят до дейността в 
Интернет като цяло.

В този смисъл интернет правото е несистемно, децентрализирано 
обединение от норми и правила, които въздействат на глобалната съвкуп-
ност от компютърни мрежи и информационни ресурси, принадлежащи на 
множество различни субекти – държавата, физически и юридически лица.

Пред интернет правото се поставят редица задачи за изследване на 
правните проблеми на функциониране на световното виртуално простран-
ство, методологията на изграждане и работа на Мрежата и правното въз-
действие на виртуалната среда върху отношенията възникващи и развива-
щи се в нея.
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Тема № 2

Обща концепция  
за Интернет

Темата е озаглавена обща концепция за Интернет. Тя включва три 
части. В първата част се разглежда историята на създаването на 
Интернет, нейните структурни особености и администриране на 
мрежата. Втората част разглежда понятие и основни черти на 
виртуалното пространство, а третата е посветена на понятието 
и същността на Интернет като среда за социално взаимодействие.

Цели на темата
В темата се разглежда съвкупността от качествени характеристики 

на виртуалната среда, които формират новото пространство на обществено 
битие, влияят на параметрите на старите и формират нови социални отно-
шения и връзки. Това обуславя формиране на обща концепция за Интернет, 
като се изяснява каква е правната същност на Мрежата, и се очертават ос-
новните характеристики на понятието, структурните елементи, юридическа 
природа и основните черти на интернет пространството. В темата се дават 
основни знания за основните характеристики на виртуалното виртуално 
пространство като форма на обективизиране на правни отношения посред-
ством информационно – комуникационни технологии и се посочва характе-
ра на възникващите правни проблеми в това пространство.

Посоченото съдържание позволява да се разбере същността на Интер-
нет и създаденото от нея виртуално пространство от гледна точка на правна-
та доктрина, което е предпоставка за разбирането на разглежданите в след-
ващи теми особености на механизма на правно регулиране.

@



Практическо приложение на темата
Темата дава познание за начина на функциониране на мрежата Интер-

нет, нейния функционален характер и черти, които са от значение за пра-
вилното разбиране на механизмите на социална регулация, приложими по 
отношение на нея.

Въведение 
Кои са особеностите на функционирането на световното информаци-

онно пространство? То се състои от многочислени отделни мрежи, в част-
ност регионални компютърни мрежи, връзки и разпръснати по цял свят 
уеб-сървъри (съвкупност от технически средства, позволяващи да се по-
мества информация) и посредници (оператори, лица, оказващи услуги). За-
това често Интернет се нарича инфраструктура за информация (най-вече в 
информационното право), в която определено число посредници осигурява 
услуги по изпращане, доставка, маршрутизация и получаване на информа-
ция за собствени цели. Това са преди всичко лица, предоставящи услуги в 
Интернет и оператори на достъп към Мрежата. Мрежовите протоколи, ус-
тановени от операторите и протоколите, приложими между самите мрежи 
играят ключова роля в регулирането на информационното пространство.  
Особеностите на функционирането на мрежата, априори изключват прав-
ното регулиране от съответните национални и международни юрисдик-
ции и предполага прилагането на определени правила, които се налагат от 
собствениците на отделните ресурси. При такава хипотеза, на правно ре-
гулиране следва да подлежат отношенията, свързани с използването на ин-
фраструктурата на телекомуникациите, преминаващи през територията на 
отделните държави. Отчитайки тези особености на мрежата в своята дей-
ност международните концерни се насочват към постигане на максимален 
икономически ефект, за сметка на стесняване кръга на регулация от страна 
на държавите
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  I. ИНТЕРНЕТ. ПОНЯТИЕ И ПРАВНА СЪЩНОСТ

1. Терминологични бележки

Ефективността на всеки правен механизъм се обуславя от единна и 
адекватна терминология. Появата и развитието на Интернет внася в езико-
вия оборот многочислени понятия и термини, преди неизвестни или упо-
требяващи се в други, най-различни значения. Въпреки, че основният език 
на общуване в Мрежата е английският, лингвистичната карта на Интернет 
придобива все по-нови очертания. Разбира се, за ползвателите на Интернет 
е по-удобно да общуват на родния си език. От друга страна на практика 
цялата документация на Интернет, включително техническите и „етикетни-
те“ правила е съставена на английски език и изисква адекватно разбиране и 
единообразно тълкуване от всички ползватели. Някои понятия са нови и за 
английската терминология (домейн, сайт, хипертекст и т.н.). 

Проблемът свързан с терминологията в Интернет е особено актуален 
на законодателно равнище при регулиране на различни аспекти от „мрежо-
вата дейност. В много законодателни актове се избягва употребата на само-
то понятие Интернет, като се замества например с „по електронен път“. Това 
може да се обясни както с общото „недоверие“ на законодателните органи 
към това все още ново явление като глобалната информационна мрежа, така 
и със затрудненията, които авторите на проектите срещат при опитите да 
се даде юридическо определение на това понятие. Ако се игнорира самото 
понятие „Интернет“ обаче, то предметът на регулиране, в закон като този 
за електронната търговия например, ще звучи неопределено и абстрактно.

За да бъде формулирано понятие за Интернет, първо е необходимо да 
се направят редица терминологични уточнения. 

За разлика от голяма част от другите професионални подезици, езикът 
на информатиката и изчислителната техника в голяма степен е нееднороден. 
Наличието на независими една от друга организации, разработващи про-
грамно – изчислителни системи, обуславя и многоаспектното развитие на 
различни терминологични „диалекти“, отразяващи една и съща предметна 
област, в която едно и също понятие често се обозначава с различни терми-
ни, а един и същ термин се използва с различни значения. 

 В контекста на понятийното разнообразие, голямо значение придо-
биват и социалните различия в Мрежата. Това са различия, обусловени от 
ролята на човека в отношенията с информационните технологии. В зави-
симост от това каква е ролята на човека – програмист, краен потребител 
или специалист по теоретично програмиране у него се натрупват съвърше-
но различни представи за технологичните системи. Освен това широкото 
разпространение довежда до това едни и същи проблеми и въпроси да се 
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разглеждат както в академични издания, така и в популярната литература, 
предназначена за масовия читател. Естествено, че при това се използва раз-
лична лексика. Езикът за масовия ползвател носи разговорен характер. В 
същото време термините, приети от организациите, разработващи стандар-
тите, често имат строго формално определение.

Бързото развитие на Мрежата и широкото прилагане на нейните въз-
можности във всички сфери на обществения живот довежда до бързото 
развитие и на терминологията на програмирането, а социалният характер 
на Интернет предизвиква необходимостта не толкова от правилен и точен 
избор на конкретен еквивалент, а най-вече от неговото тълкуване. Преди 
всичко това поставя проблема за научната разработка и практическа унифи-
кация на терминологията в сферата на изучаването на глобалната информа-
ционна мрежа и установяване на еднообразно тълкуване на основните поня-
тия и институти в разглежданата сфера.

На съвременния етап съществуват много и разнообразни термини и 
дефиниции, обозначаващи Интернет, които се използват и в редица нор-
мативни актове, но еднозначно определение на това понятие все още няма. 
Констатирайки този факт е уместно да се направи уточнението, че единно 
разбиране за същността на Интернет е само условна възможност, като се 
има предвид динамиката и многоаспектността на явлението носещо социал-
но – технически характер, което не би могло да се вмести в която и да е из-
вестна досега или новосъздадена константна категория. При това всяко фор-
мулиране на понятието на един или друг етап от историческото развитие на 
Мрежата може да се окаже несъстоятелно или непълно и затова да изисква 
уточняване и усъвършенстване в съответствие с новите достижения на нау-
ката и практиката. С еволюиране на Мрежата, еволюира и самото разбиране 
за нея като понятие и като структура. Нейното развитие не отрича едно или 
друго определение, дадено в предходен етап, а го доразвива като обуславя 
акцента върху една или друга страна на обективната проява на Интернет. 

Ако се признае 1969 г. за година на създаване на Мрежата, то към този 
момент тя може да бъде определена като глобална мрежа, появила се в резул-
тат на еволюцията на ARPANET и използваща комуникационния протокол 
TCP/IP. Естествено, за своето време това определение е напълно достатъчно 
да отрази основната характеристика на Интернет, както е естествено и това, 
че към настоящия момент тази трактовка следва да бъде много по-широка. 
Тя може да включва в себе си бързо разпространяващата се съвкупност от 
компютърни мрежи, свързващи правителствени, военни, образователни и 
частни институции, а също така и отделни граждани, с широк спектър от 
компютърни услуги, ресурси и информация и в този смисъл, Интернет е 
комплекс от мрежови споразумения и общодостъпни инструменти, в който 
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множество компютри, съединени помежду си взаимодействат, имайки раз-
лични програми и апаратни платформи. 

През последните години като правило под „Интернет“ се разбира са-
мата мрежа и целият комплекс от функциониращи в нея приложения, пре-
връщащи я в икономическа и социална среда на комуникация. 

Въпросите за терминологията и изобщо за разбирането за същносттта 
на Интернет, довеждат до признаването на факта, че исторически, на базата 
на достъпни технически средства Мрежата се оформя като определена тех-
ническа политика, актуална за своето време. С течение на времето обаче, 
техническата основа на Интернет придобива различни форми, но и добавя 
безспорно още един елемент – формирането на ново информационно прос-
транство, нова социална среда на обитаване на обществото, което изисква 
разглеждането на неговия генезис като социална система образувана от обе-
диняването на милиони компютри. 

Тази двуаспектност на явлението (ако могат така да бъдат интерпре-
тирани посочените две основни форми на проява на Интернет: социално-
икономическо пространство и техническа система) се отразява и в научни-
те среди, където Интернет се разглежда на основата на различни позиции, 
поляризирани към едната или другата от тези форми на проява. Смятаме, 
че тези форми са свързани и взаимообуславящи се, като между тях има при-
чинно – следствена връзка. Доминирането на едната или другата се пред-
поставя от целите и насоки на интерпретацията за самото явление и науч-
ният подход към неговото изследване.

По правило Интернет се определя като „компютърна мрежа“, но както 
вече имахме възможност да отбележим тази характеристика не отразява съ-
временните тенденции на обединение в мрежи не толкова на компютри, но 
и на други устройства.

Другият възприет термин който се използва за обозначаване на Ин-
тернет е „информационна мрежа“. 6

Често тя се определя и като „глобална информационна система“, ко-
ято съставлява основа за формиране и развитие на информационното об-
щество, като уникална съвкупност от локални, регионални, национални и 
международни компютърни мрежи с универсална технология за обмен на 
информация. 

Струва ни се, че най-близък до същността на Интернет е термина 
„телекомуникационна мрежа“ (от англ. термин telekommunikations network, 
обозначаващ мрежа за предаване на данни). 

6  Така я наричат изследователите в областта на информационното право, опреде-
ляйки я като мрежа за създаване, обработка, пренос, съхранение на информационни потоци.
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2. Структурни особености и администриране  
на Интернет 

Преди да се опитаме да очертаем основните правни аспекти на Интер-
нет е необходимо да разгледаме априори зададените параметри на регула-
ция вътре в самата структура, а така също и за редът по който тя е изградена 
и функционира.7 Очевидно, след преминаването на Мрежата в частни ръце 
нейното развитие и функциониране протича по определени правила, съз-
дадени от собствениците на отделните мрежи в техен интерес. Дали тези 
правила са създадени и съвместими с националните правни системи или 
изключват правно-нормативното регулиране? Възможността и способите за 
формализация на отношенията в мрежата изобщо зависи до голяма степен 
от особеностите на структуриране и зададените механизми за въздействие 
върху мрежата.

 За изясняване на тези особености е необходимо да се обърне вни-
мание и на съществуващия ред за управление на глобалната телекомуни-
кационна мрежа Интернет и формите на осъществяване на контрол върху 
нейната работа и развитие.

 В действителност Интернет не е просто мрежа, а структура обеди-
няваща обикновени мрежи. Какво е съдържанието на тази структура? От-
говорът на този въпрос както вече беше отбелязано се променя с времето. 
Първоначално тя включва всички мрежи, използващи протокола IР. Това 
са различни ведомствени мрежи, множество регионални мрежи, мрежи на 
учебни звена и такива изградени извън пределите на САЩ. По-късно към 
тях се включват и други не – IР мрежи, които разработват свои методи за 
включване към мрежата. Първоначално тези включвания служат за пре-
даване само на електронна поща. На съвременния етап обаче, Интернет се 
състои от повече от десетки хиляди обединени помежду си мрежи. Всяка 
мрежа има свой собствен експлоатационен център (NOC). Основният прин-
цип, върху който се обединява функционирането на тези мрежи се отразява 
в надежността на предаваната информация, посредством механизма на ав-
томатично пренасочване на информационните потоци по функциониращи 
канали за връзка. 

 Някои автори в своите изследвания по въпросите на Интернет отбе-
лязват, че е безполезно да се разглежда структурата на Мрежата, защото на 
практика тя се оказва не съвсем това, което се описва понякога в различни 
статии и книги. Конкретната структура на мрежата много зависи от реги-

7  Тук смятаме за излишно да се спираме върху историята на възникване и развитие 
на Интернет.
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она, в който живее конкретния ползвател, от възможностите на доставчика, 
предоставящ услуги в Интернет и т.н. 

Може да се отбележи, че Интернет има редица големи „възли“, обеди-
нени от високоскоростни канали за връзка – в основата си оптични, кабел-
ни и спътникови. Тези „възли“ се състоят от компютри, сървъри, модеми и 
концентратори. От тях мрежата се разгръща и обхваща хиляди всевъзможни 
мрежи в различни градове и учреждения. Всичко това е твърде разпръснато 
и функционира като едно цяло благодарение на специални протоколи (пра-
вила за предаване на данни).“ 8

 Т.е съвременните мрежи са построени на многостепенен принцип. За 
да бъдат свързани два компютъра, се изисква отначало да бъдат създадени 
правила за тяхното взаимодействие, да се определи езика на общуване, и 
както беше отбелязано тези правила се наричат протоколи. За работата на 
мрежата са необходими множество различни протоколи: например за уп-
равляване физическата връзка, установяване на връзки по мрежата, достъп 
до различни ресурси и т.н.

Архитектурата на мрежовите протоколи TCP/IP, на базата на които е 
построена Интернет е предназначена специално за обединени мрежи. Мре-
жата може да се състои от съвършено разнородни национални, регионални 
и специализирани мрежи. Към тези мрежи могат да се включват машини 
от различен тип. Всяка от тези подмрежи работи в съответствие със своите 
специфични изисквания. Всяка подмрежа може да приема пакет информа-
ция и да го доставя на посочен (зададен) адрес. Всичко това не изисква под-
мрежата да гарантира доставката на пакети чрез определен протокол, който 
да има качеството на посредник при предаването на съобщения. Такъв по-
средник е необходим при обмяната на пакети информация между различни 
подмрежи. Освен това е важно да се отбележи, че в Интернет се предават не 
пълни съобщения, а пакети – части от съобщения. Те се снабдяват с адреси 
и се разпространяват по различни направления, докато не бъдат събрани 
в едно цяло. Един и същ пакет може дублирано да се разпространява по 
няколко разклонения на мрежата, което гарантира неговата доставка, даже 
при прекъсване на някои от тях. Многостепенната структура на проектира-
не цели упростяване и подреждане на това голямо множество от протоколи 
и отношения. 

 Взаимодействието между нивата в тези модели е субординарно. Вся-
ко ниво може реално да взаимодейства само със съседните му нива (по-ви-
соко и по-ниско) и виртуално – само с аналогично ниво на другият край на 
линията. 

8  Prisley Robert. I nternet: What is the point? Virtual Projects. NY. 1999. P. 23-25 
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Под реално взаимодействие се подразбира непосредствено взаимо-
действие, непосредствено предаване на информация, например пренасяне 
на данни в оперативната памет от област на една програма, в област на дру-
га програма. При непосредственото предаване, данните остават неизменни 
през цялото време.

При виртуалното взаимодействие обаче, предаването на данни е опо-
средствано. В процеса на предаване данните могат вече по определени, по-
рано уговорени начини да се видоизменят и това е съществена особеност, 
която влияе на формирането на методите на правно регулиране по отноше-
ние на Мрежата, тъй като обективните изменения настъпват без субективна 
намеса. 

 В този смисъл от юридическа гледна точка се проявява процес на 
мултиплициране на юридически факти, осъществяван на основата на 
програми за трансформация на данни, чиито параметри са предварител-
но зададени само в началото на системата. Това е предизвикателство за 
правната наука, която свързва конкретни юридически факти с конкретни 
правни отношения. В този смисъл юридическите факти в мрежата са до 
голяма степен абстрактни в контекста на възникването и изменението на 
правните връзки и отношения, в логически зададената от протоколите за 
връзка среда.

 Както беше отбелязано Интернет не е саморазвиваща се стихийно 
структура, което предполага съществуването на определен ред на нейното 
управление. На практика мрежата Интернет е планирана и създадена със 
силите и средствата на: Правителството на САЩ; подразделения на минис-
терството на отбраната на САЩ (DoD, Department of Defence); Национален 
фонд на науките на САЩ (NSF, National Sciences Foundation), при участието 
на редица американски университети, а така също и американски и транс-
национални корпорации, произвеждащи компютърна техника. Проектира-
нето се осъществява от представители на големи институти и университети 
на САЩ. (MIT – Massachussets Institute of Tehnology, USC ISI-University of 
Southern Carolina’s Information Sciences Institute, университет Беркли, Хар-
вардски, Колумбийски университети), на базата на редица от тези проекти 
се провеждат конструктурски работи. 

Първоначално те се осъществяват от американската търговска компа-
ния BBN (Bolt Beranek and Newman), изпълняваща поръчка на DARPA (U.S. 
Defence Department’s Advanced Research Projects Agency) – Агенция по перс-
пективни проекти на министерството на отбраната на САЩ. Разработваната 
мрежа тогава се нарича ARPANet. 
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През 1969 г. тя е обединява четири компютъра, като използването на 
протокола TCP/IP започва едва с неговото въвеждането през 1983 г.

 За координиране на работата по внедряването на Интернет в други 
държави, в средата на 80-те г. в САЩ е създадена Федерална комисия по 
изчислителните мрежи (FNC,Federal Networking Council), в която влизат 18 
членове, представляващи NSF,а така също американския Департамент по 
енергетика (Department of Energy) и Националните институти по здравео-
пазване (National Institutes of Healt). 

 Включването към програмата на представители именно от енергети-
ката и здравеопазването не е случайно. Тези два сектора са с висока степен 
на обществена значимост. Основната цел на Интернет – глобализация на 
световната икономика чрез стандартите на Интернет не трябва да създава 
опасност или непредвидено въздействие върху тях, защото в противен слу-
чай Мрежата би нарушила обществения интерес. 

 FNC оказва влияние на дейността на IANA и IETF (виж по-долу),а по-
късно през 1990 г. е реорганизирана. По договор с DARPA и сътрудничейки 
в ICANN (от 1998 г.), работят големи регионални обединения (RIR-Regional 
Internet Registries), намиращи се в относително подчинено на IANA положе-
ние. RIR са отговорни за техническото обезпечаване на функционирането 
на мрежата на Интернет в отделни региони – за предоставяне на определе-
ните от IANA диапазони на IP-адреси, BGP идентификатори за специалните 
домейни на големите местни доставчици и техни обединения*. 

 Три от тях – RIPE, ARIN, APNIC ** – отговарят съответно за евро-
пейския, северноамерикански и азиатско – тихоокеански региони. Очаква се 
създаването на AFRINIC и LACNIC отговарящи за африканските и латино-
американски региони. 

* Тези обединения, наречени LIR (Local Internet Registries) формират 
структурата на всеки от RIR.

** При това е известно, че APNIC като пример е създадена при от-
крито спонсориране от страна на големи американски и транснационални 
корпорации, заети в сферата на производството на компютърна техника и 
телекомуникационни системи.

Техническата стандартизация на работата на Интернет, нейното раз-
витие в обществото се осъществява от ISOC (Internet SOCiety), създадено 
в началото на 90-те години. Негови членове са преди всичко корпорации, 
работещи в сферата на производство на компютърна техника и обезпечаване 
на телекомуникационните услуги, при участието на Министерството на от-
браната на САЩ (DoD Defense Information Systems Agency) и корпорацията 
IEEE. 
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 Мрежата се управлява от общество с доброволно членство – ISOC 
(Internet Siciety). Неговата цел е да способства за глобалния обмен на ин-
формация. В рамките на ISOC има няколко обособени групи. най-важната 
от тях е – IAB (Internet Architecture Board), която отговаря за техническата 
политика, поддръжка и управление на Интернет, обезпечава ръководните 
и изборни функции и представлява ISOC в другите организации, определя 
различните видове стандарти и разпределя различните ресурси, като на-
пример адресното пространство. Интернет работи доколкото съществуват 
стандартни способи за общуване между компютрите и приложните програ-
ми. IAB е отговорен за тези стандарти, той решава кога един стандарт е 
необходим и какъв следва да бъде. Друга доброволна организация е Опе-
ративният инженерен отдел на Интернет (IETF), която отговаря за текущи 
експлоатационни и технически проблеми.

 Трябва да отбележим, че още преди създаването на ISOC нейните бъ-
дещи основни организатори работят по доказване на ползата от проекта за 
мрежа от мащаба на Интернет, за глобализацията на световната икономика 
и необходимостта от неговата поддръжка от страна на Световната търговска 
организация (WTO, World Trade Organization, тогава се нарича още GATT).

 До 1995 г. практически достъпът до Интернет се осъществява чрез 
американската мрежа, изградена от NSF-NSFNet чрез американски компа-
нии – доставчици: UUNet, PSI и Sprinrt Communications като последната от 
тях отговаря за всички международни съединения

 Създадената през 1998 г. в САЩ държавна корпорация ICANN, се за-
ема със системата на издаване на имената на домейни. Правата на админи-
стриране на различните DNS – зони, както на създаваните, така и на вече 
съществуващите (обединени от понятието gTLD-genneric Top-Level Domain 
names; съществуват национални DNS –зони, или ccTLD-Country-Coded Top-
Level Domain names),се предоставят на големи търговски компании. Така 
например за администрирането на DNS – зоните „.com“, „.net“ и „.org“, отго-
варя американската корпорация VeriSign

 До създаването на ICANN за организационната част от работата свър-
зана с домейни в DNS – зоните отговарят NSF и наетата от тях американска 
търговска корпорация Network Solutions,Inc (NSI). 

 През 1997 г. е обявено, че NSF няма да продължи договора с NSI, и за 
по-нататъшните функции ICANN натоварва ISOC, която създава за тази цел 
специален комитет IAHC (Internet Ad Hoc Committee), по-късно преимену-
ван в IPOC (Internet Policy Oversight Committee). В него влизат представите-
ли от указаните структури, в това число IAB, IANA и други. В работата на 
неговите дъщерни структури, активно участие взема Световната организа-
ция за интелектуална собственост (СОИС).
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 Както беше посочено, особеностите на функционирането на мрежа-
та, априори изключват правното регулиране от съответните национални и 
международни юрисдикции и предполага прилагането на определени пра-
вила, които се налагат от собствениците на отделните ресурси. При такава 
хипотеза, на правно регулиране следва да подлежат отношенията, свързани 
с използването на инфраструктурата на телекомуникациите, преминаващи 
през територията на отделните държави. Отчитайки тези особености на 
мрежата в своята дейност международните концерни се насочват към по-
стигане на максимален икономически ефект, за сметка на стесняване кръга 
на регулация от страна на държавите.

 Но до каква степен тези особености на Мрежата могат в действител-
ност да противостоят на националния суверенитет и международно – прав-
ните юрисдикции. Ще се опитаме да дадем отговор на този въпрос, като 
разгледаме понятието за Интернет и юридическата природа на виртуалното 
пространство.

3. Понятие за Интернет

Ако се обобщи посоченото до тук общо формулиране на понятието 
„Интернет“, може да се сведе до два взаимосвързани аспекта, съгласно кои-
то Мрежата е съвкупност от автоматизирани телекомуникационни системи, 
гарантиращи възможността за предаване, съхраняване и търсене на инфор-
мация от една страна и екстериториално виртуално пространство от друга.

Смисълът на първият аспект разкрива технологичната страна наяв-
лението: множество взаимосвързани и в същото време независими една от 
друга телекомуникационни линии, които и да не носят винаги мрежови ха-
рактер, притежават способност да предават „мрежова информация“ в раз-
пределени пакети с помощта на стандартни протоколи TCP/IP. 

 Несъмнено, за юридическата наука по-голям интерес представлява 
определянето на Интернет като „информационно виртуално пространство“. 

За разлика от всяка друга социална среда Мрежата не е териториал-
но обособена и централизирано управлявана система, което позволява тя 
да бъде разглеждана като качествено ново явление, което предлага нови 
правила и условия за взаимодействие между субектите в правното прос-
транство. 

В това си качество, Интернет е катализатор на социално преустрой-
ство, принуждавайки човечеството да се адаптира към новите отношения 
във времето и пространството. 

В подкрепа на това е и факта, че главното предназначение на Интернет 
е връзката между хората, а не между присъединените помежду си компютри.
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 В този смисъл Мрежата обединява разнообразни обществени отноше-
ния в единна социално – техническа система, създадена в процеса на разви-
тие на глобалната компютърна мрежа и предназначена за осъществяване на 
масова информация и комуникация.

Като техническа система за обмен на информация Интернет притежа-
ва редица признаци. 

Като технологична система, осигуряваща обмена на информация 
между компютърни устройства, Интернет представлява разновидност на 
телекомуникационните мрежи. Но Интернет се различава коренно от тра-
диционните телекомуникационни услуги. Мрежата работи едновременно 
като механизъм за публикуване и като средство за комуникация. Във все-
ки момент получателя може да стане доставчик на информация, която той 
инициира, или чрез „препращане“ на информация към трета страна. Пре-
минаването от „режим на публикуване“, към „режим на частна комуника-
ция“ – два режима, които традиционно се управляват от съвсем различни 
правни режими, е едно от основните предизвикателства на регулирането на 
Интернет.

 Интернет представлява глобална информационна структура, между-
народна технологична система за общо ползване, предназначена за обмен на 
сведения за обкръжаващия свят, неговите обекти, процеси и явления, обек-
тивирани във форма, позволяваща да се проведе тяхната непосредствена 
обработка с помощта на спомагателни технически средства. При това под 
спомагателни технически средства се разбира не само компютри, но и други 
програмируеми устройства, способни да получават данни и да ги преобра-
зуват във форма, достъпна за непосредствено възприятие от човека (напри-
мер мобилни телефони, Web-TV и т.н.) С други думи, като техническа сис-
тема Интернет представлява телекомуникационна мрежа за общо ползване.

 Според съществуващо мнение на компютърни специалисти, мрежата 
представлява глобално логически, а не географски организирано простран-
ство, където всеки опит да се ограничи разпространението на информация-
та или достъпът до нея от определена географска точка е неизпълним (има 
се предвид способността за пренасочване на пакетите информация). Такова 
разсъждение би било правилно, ако Мрежата се разглежда от техническа 
гледна точка. Ако се разглежда като определено социално – икономическо 
пространство, защитено от законите на логиката, то съществува вероятност 
за неговото ограничаване спрямо определен кръг лица.

 Интернет безспорно е информационно пространство. Това определе-
ние позволява да се прояви такава характеристика на Интернет като встъ-
пването му в качеството на базирана на действията на компютърните про-
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грами форма (от гледна точка на физическите характеристики на средата) 
на съществуване на информацията – „информационно пространство“. Това 
информационно пространство е среда за обитаване на субектите на обще-
ството, проявяваща се от правна гледна точка като съвкупност от обществе-
ни отношения. 

 В такъв смисъл следва да се внесе уточнението, че правните отно-
шения и изобщо обществените отношения осъществявани в Мрежата се 
пораждат не от Интернет, като компютърна мрежа, а от обектите в 
нея, които по един или друг начин са свързани с тази мрежа. Тези обекти 
в голямата си част не са новосъздадени, но съществуването им във вир-
туалната, логическа среда на Интернет е качествено различно. Това ново 
качество от своя страна е източник на спецификата на тези отношения във 
виртуалната среда, което и характеризира социалната страна на Интернет 
като явление, обуславящо възникването и развитието на социални връзки. 

 В зависимост от това върху коя от страните на обективна проява на 
Мрежата се поставя акцента, Интернет може да бъде характеризирана като 
съвкупност от имущество от техническа гледна точка и като среда за реали-
зиране на общесдтвени отношения от гледна точка на правното регулиране. 

В този аспект двете форми на проява на Интернет трябва да се раз-
глеждат като взаимно допълващи се, като се отчита функционалния харак-
тер на информацията от една страна и информационната инфраструктура 
от друга. Т.е. спецификата на Интернет се състои в нейната дуалистична 
природа, която не е характерна за никое друго обективно явление. 

 Ако приемем подхода, основаващ се на признаването на двойствена-
та същност на Мрежата, то на първо място Интернет може да се определи 
като екстериториално информационно пространство, „разпределено“ меж-
ду собствениците (владелците) на информационните ресурси разположени 
в него, т.е. виртуално множество от саморегулиращи се социални системи и 
на второ – в технически смисъл Интернет е съвкупност от телекомуникаци-
онни мрежи, разположени на територията и под юрисдикцията на конкрет-
на държава и в собственост на определени субекти, държавата или частни 
лица, които мрежи са свързани по определен начин помежду си за целите на 
предаваната по тях информация.

4. Правна природа на Мрежата

За изясняване на правната природа на Интернет е необходимо да се 
разгледат въпросите, дали дадената мрежа е обект на правото (по-точно на 
правни отношения), субект на тези отношения, или представлява съвкуп-
ност от обществени отношения. Ако се предположи, че по своята граждан-
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ско – правна природа Интернет е съвкупност от обществени отношения, то 
следва тя да притежава признаците на обект или субект на правни отноше-
ния

В качеството на обект на гражданското право Интернет може да се 
разглежда като технически комплекс, отделни вещи, които са в собственост 
на голям брой хора. Но по своята природа Интернет като цяло (като съв-
купност от мрежи) не може да бъде предаден от един субект на обществени 
отношения на дру г. Определянето на битността на Интернет в собственост 
на който и да е едноличен собственик не представлява реална възможност. 9 

 На пръв поглед може да се направи извод за това, че Интернет не при-
тежава имуществена обособеност, тъй като няма и не може да има строго 
определен собственик, отсъства организационно единство, тъй като е труд-
но да се говори за Мрежата като за обособена организация и в този смисъл 
не може да бъде обект на правни отношения. В подкрепа на това виждане 
може да бъде приведено решението на Върховния съд на САЩ от 11 юни 
1996 г., анулиращо Communication Decency Act – един от първите сериозни 
актове, посветени на правното регулиране на съдържанието на информаци-
ята в мрежата. В този съдебен акт е дадено едно от първите в цивилистична-
та наука определения за Интернет. Текстът гласи, че Интернет е „глобално 
обединение на компютърни мрежи и информационни ресурси, които нямат 
строго определен собственик и служат за интерактивно съединяване на фи-
зически и юридически лица“. Действително днес трудно може да си пред-
ставим, че цялото оборудване, поддържащо функционирането на Интернет, 
може да бъде концентрирано в ръцете на един собственик въпреки, че юри-
дическо препятствие за това няма.

В дадения случай обаче, протича подмяна на икономически и факти-
чески категории с юридически такива. 

 Представената по-горе структура на Интернет говори, че тя е постро-
ена по федерален проект на САЩ комерсиална организация, която има свое 
обособено имущество. Това са различни технически съоръжения, телеко-
муникационни, спътникови канали, т.е. структурни единици, обединени на 
организационен и функционален принцип от един център – Федералното 

9  По принцип в САЩ известно време просъществува компания с името „Интернет“, 
която се занимава с консултантски услуги в Мрежата, но тя не е имала никакво отношение 
към нейното управление. Не се явяват собственици на Интернет нито федералното Прави-
телство на САЩ, което прекратява субсидирането на магистралните мрежи на територията 
на САЩ, нито Министерството на отбраната, владеещо собствена, засекретена информа-
ционно – компютърна мрежа. Споровете по повод на това, кой има право да разпределя 
адресното пространство на Интернет все още продължават. Както вече беше посочено към 
настоящия момент с това се занимава корпорацията ICANN по договор с Министерството 
на търговията на САЩ.
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правителство на САЩ и други неправителствени структури и частни субе-
кти. Освен това друга характерна особеност е, че голяма част от ифраструк-
турата на Интернет в повечето държави е концентрирана в собственост на 
компании монополисти като „Франс телеком“ във Франция; „Буиг-телеком“ 
владеят цялата инфраструктура на телефонните връзки в страната, във Ве-
ликобритания „Бритиш – телеком“ притежава мощности, осигуряващи про-
пускане на около 70 % от международния трафик. 

 В дадения случай става дума не за признаване на възникването в 
гражданското право на нов обект, а за потенциалната възможност за нали-
чие у Интернет, като разновидност на имуществен комплекс, признаци на 
обект на правото. 

 В този смисъл, се налага извода, че Интернет не е нов обект на право-
то, който може да се постави наравно, с института на изключителните права 
или правото на собственост например. Но това не изключва възможността в 
бъдеще да се формират по-рано неизвестни фактори от обществения живот, 
които благодарение на развитието на Интернет да изискват специална рег-
ламентация в рамките на отделен отрасъл на регулиране. 

 Интернет представлява съвкупност от оборудване, използвано на ос-
нование договорни отношения между обществото на ползвателите и достав-
чиците на връзки. Това от своя страна позволява да бъде разгледан въпросът 
за наличието у това общество на признаците на субект на правни отношения 
(но не и на Интернет като компютърна мрежа).

 Достатъчно спорно с оглед правната концепция за Интернет би било 
да се възприеме, че електронната мрежа може да встъпи като субект на пра-
вото, тъй като институциите в Интернет се намират на етап на своето фор-
миране и тяхната правна природа е достатъчно неопределена. Освен това 
субектът на правото трябва да притежава редица съществени признаци (на-
пример правосубектност), които електронната мрежа не притежава. Трудно 
би било да се характеризира Интернет и като юридическо лице, тъй като 
мрежата не притежава признаци, характеризиращи тази правна категория, 
благодарение на която се осъществява персонификация на имуществото. 
В този смисъл Интернет не притежава организационно единство, не се ин-
корпорира в нито една страна по света и не е създаден като международна 
органиция. Интернет няма собствено обособено имущество, тъй като ма-
териалните и информационни ресурси в нея са в собственост на различни 
субекти (мрежите за връзка – на телекомуникационните компании, компю-
трите, осъществяващи съединяването с мрежата – на доставчиците, компю-
трите на ползвателите, апаратно и програмно оборудване на магистралните 
мрежи – на собствениците на тези мрежи и т.н.). 
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 Следователно, Интернет не може еднозначно да бъде възприета нито 
като обект, нито като субект на правни отношения. На съвременния етап от 
своето развитие Мрежата встъпва като обект на правно въздействие опо-
средствано, като съвкупност от имущество и информационна среда, в която 
се формират, развиват и реализират голямо число обществени отношения.

В този смисъл самата мрежа Интернет не може да бъде определена 
като съвкупност от обществени отношения, защото тези отношения, раз-
лични по своя характер са предмет на правно регулиране, както обектите и 
субектите на тези отношения. Естествено правното регулиране на Мрежата 
се опосредства от регулирането на правните отношения в Мрежата, от една 
страна и техническата система, от друга, но от това не следва, че може да се 
идентифицира с тях. 

 От гледна точка на разбирането за правната природа на Интернет, 
позволява тя да бъде разглеждана като техническа система, но отчитане 
социалния аспект на даденото явление, а обществените отношения, въз-
никващи в процеса на функциониране на дадената мрежа, в качеството на 
предмет на правно регулиране от съществуващите норми на правото.

 Като съвкупност от обществени отношения, включващи конкретно 
поведение на субектите, насочено към едно или друго благо, може да бъде 
определено създаденото с помощта на техническите елементи, структурни 
единици и протоколи за връзка мрежово пространство, или т. нар. „вирту-
ално пространство“. 

 От тази гледна точка синтезираното понятие за Интернет чес-
то се свежда и до определянето му като „виртуално пространство“, 
характеризиращо се със специфичен способ за възникване на правни от-
ношения, както и със специфичен способ за реализация на права и задъл-
жения, свързано с големите възможности за извършване на юридически 
релевантни действия. Съществуването на това пространство е обусло-
вено от постоянното и взаимосвързано функциониране на множество 
телекомуникационни системи. 

 Може би то не съвсем точно отразява правната същност на Интернет, 
но дава възможност тя да се разглежда от общонаучни позиции, което за 
самото право е важен момент. Поради това, за да бъде формулирано общото 
понятие за Интернет е уместно да се разгледат основните характеристики 
на това пространство, като среда за обективизиране на правни отношения 
посредством информационно – комуникационните технологии. 
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  II. ПОНЯТИЕ, ОСНОВНИ ЧЕРТИ И ФОРМИ НА ПРОЯВА 
НА ВИРТУАЛНОТО ПРОСТРАНСТВО 

1. Терминологични бележки

 Както беше отбелязано, като съвкупност от обществени отношения 
Интернет се свързва често с понятието „информационно пространство“. 
Характеризирайки Интернет като информационно пространство, отделни 
изследователи говорят за него като за особена сфера на обитаване на обще-
ството или съвкупност от обществени отношения, осъществявани във вир-
туална среда.

В литературата се използват различни термини в контекста на обо-
значаване на това пространство. Среща се термина „единно информационно 
виртуално пространство, „киберпространство“, в което протичат глобални 
процеси на социална комуникация. Във връзка с това многообразие е необ-
ходимо да се разгледат категориите „виртуалност“, „виртуална среда“, „ки-
берпространство“ и да бъдат съпоставени с процесите и отношенията, които 
протичат в глобалната телекомуникационна мрежа Интернет. 

Понятието „виртуалност“ получава широка употреба през последни-
те години във връзка с разпространението на компютърните технологии. 
Този термин нерядко се употребява в средствата за масова информация, на-
учни статии и т.н. Появяват се и взаимосвързани с тях словосъчетания като 
„виртуално общество“, „виртуален офис“ и т.н. 

В своето научно изследване, проф. В. Кискинов отделя особено вни-
мание на „виртуалната реалност“, разглеждайки я като идеална и глобална 
среда, притежаваща редица свойства, отличаващи я от реалната действи-
телност, чиито граници се определят от комуникационните качества на Ин-
тернет.10 

 Сложността на явлението предизвиква различни гледни точки към 
проблема „виртуалност“ или „виртуална реалност“, които могат да бъдат 
отделени в три групи. 

Към първата група могат да се отнесат разбирането за термина вирту-
алност като синоним на потенциална възможност, в отрицателен смисъл на 
илюзорност, близко до буквалното значение на латинската дума „virtualis“, 
т.е възможен. В речниците се срещат две значения на понятието „вирту-
ален“: 1) възможен, който може или трябва да се прояви при определени 
условия; 2)условен, привиден;

10  Кискинов, В. Правна система.Онтология и методология, Част I, 2006, С. 227-231
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 Като термин „виртуалност“ отдавна се използва и във физиката за 
обозначаване на мнимост, вероятност на съществуване на частици, експери-
ментално доказателство, наличието на което в реалния свят е невъзможно.

Към втората група се отнася виртуалността от гледна точка на въз-
приемането му като термин, синоним на термините „електронен“ и „ком-
пютърен“. В този смисъл се говори за виртуална библиотека, музей и други 
аналози, предоставящи информация в електронен вид по каналите за връзка 
(мрежата Интернет, локални връзки и т.н.)

Към третата група се отнася подхода към виртуалността, като към 
съвкупност от програмно – технически средства имитиращи пространство-
то и поведението на субектите в него, създаващи у човека илюзия за место-
нахождение в моделирано от компютъра пространство. Или с други думи в 
тази хипотеза под виртуалност се разбира тримерно, компютърно генерира-
но имитационно обкръжение, предявявано на ползвателите в реално време 
на тяхното поведение. 

Очевидно е, че понятието „виртуално пространство“ обозначава 
сложно явление, създадено от световната компютърна мрежа за предаване 
на електронни съобщения, доставяни и отправяни чрез инфраструктурата 
на телекомуникациите.11 

Според друг автор, виртуалното пространство е създадено от компю-
търната система обозначение на целия диапазон от информационни ресур-
си, достъпни чрез компютърната мрежа.12 

Многобройните и взаимозаменяеми термини показват сложността и 
многостранността на самото понятие, както и на явлението, чието съдър-
жание носят. Въпреки многобройността си обаче самите термини очерта-
ват по идентичен начин основните характеристики на явлението Интернет 
като съвкупност от технически средства, осигуряващи възможността за нов, 
качествено различен начин на социално битуване на обществото, опосред-
ствано от високотехнологична среда.

Другия термин, с който често се отъждествява Интернет е „кибер-
пространство“. В страни с високо равнище на развитие на компютърните 
технологии, при разглеждане на теоретичните въпроси, отнасящи се до 
функционирането на Интернет се използват различни думи и словосъчета-
ния с приставката „кибер-“ (cyberlaw, cybernorm, law of cyberspace).13 

11  Higgins, J. Net Profit – How to Use the Internet to Improve Your Business.P.21.
12  Post, D. G. Anarchy,State, and the Internet: An Eassay on Law-Making in Cyberspace.P.14 
13  Терминът „киберпространство“ е въведен от Уилям Гибсън, който в своя роман 

„Neuromancer“ (1984 г.) обозначава с тази дума „светът на компютрите и обществото, което 
се образува около тях“. Действието на романа се развива в бъдещето, когато хората намират 
способ за включване на компютрите непосредствено към своята нервна система и да пъте-
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Официално определение за киберпространство е дадено от Върховния 
съд на САЩ. То е определено като „Уникален носител, известен на неговите 
ползватели като киберпространство, който не се намира на определена те-
ритория, но е достъпен от всеки във всяка точка по света, чрез Интернет“14  
В посоченият източник авторът създава цялостна концептуална теория, ко-
ято той нарича „Теория на интернационалните пространства“. Такива прос-
транства сега са Антарктика, Космосът и открито море. Авторът предлага 
киберпространството да бъде разглеждано като четвъртото интернационал-
но пространство, върху което не се разпространява държавния суверенитет. 

Такава постановка на въпроса не може да бъде основа за построяване 
на единна теоретична концепция за киберпространството и най-малкото за 
определяне правилата на юрисдикцията, които следва да се прилагат към 
съответните обществени отношения. 

 Използването на понятието „киберпространство“ е не съвсем удачно 
с отчитане на неговата широка трактовка. Ако вземем предвид разбирането 
за кибернетиката (от гр. – изкуство за управлението) като наука за упра-
влението, връзките и преработка на информацията, Интернет следва да се 
разглежда като абстрактна киберсистема, независима от материалната при-
рода. В такъв смисъл указаният термин не отразява нито формата на преда-
ваната информация, нито предаващите я субекти.

 В практиката се възприема, че виртуално пространство не може да 
съществува без Интернет и често тези понятия се използват еднозначно, но 
виртуално или киберпространство може да бъде създадено от друга глобал-
на мрежа, носеща различно име. 

Поради своята популярност и затова, че етимологично той отразява 
близко признаците на изследваното явление, ще използваме термина „вир-
туално пространство“, което се формализира чрез съвкупността от общест-
вени отношения, осъществявани в среда, създадена от множество свързани 
телекомуникационни мрежи. 

шестват във виртуалния свят, на практика откъснат от действителния, физически свят. В 
свое интервю през 1994 г. по повод излизането на романа „Виртуален свят“, Гибсън опреде-
ля „киберпространството“ като метафора, която визуализира всичко, което в нашия живот 
е свързано с цифровите технологии и на първо място с Интернет. С други думи, виртуалния 
свят съществува извън географсдкото пространство, а термина „киберпространство“ позво-
лява да се говори за него така, като за някаква територия.

14  Darrel Menthe,Yurisdiction In Cyberspace:A Theory of International Spaces 4.Mich.Tel.
Tech.L.Rev.3 (April 23,1998) http: //www.law.umich.edu/mttlr/volfour/menthe.html.
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2. Функционални особености на виртуалното 
пространство

 Кои са особеностите на функционирането на световното информаци-
онно пространство. Както вече беше отбелязано то се състои от от много-
числени отделни мрежи, в частност регионални компютърни мрежи, връзки 
и разпръснати по цял свят уеб-сървъри (съвкупност от технически средства, 
позволяващи да се помества информация) и посредници (оператори, лица, 
оказващи услуги).15 

 Затова, често Интернет се нарича инфраструктура за информация 
(най-вече в информационното право), в която определено число посредници 
осигурява услуги по изпращане, доставка, маршрутизация и получаване на 
информация за собствени цели. Това са преди всичко лица, предоставящи 
услуги в Интернет и оператори на достъп към Мрежата. Мрежовите прото-
коли, установени от операторите и протоколите, приложими между самите 
мрежи играят ключова роля в регулирането на информационното простран-
ство. 

 Предвид структурата и начина на функциониране на Мрежата,които 
бяха разгледани по-горе могат да бъдат обобщени особеностите на Интер-
нет и в частност на виртуалното пространство, както и разликата между 
него като явление и реалните комуникации. 

1. Най-характерната особеност на това ново пространство е обсто-
ятелството, че то няма географски и геополитически граници. 

Интернет не е многотериториален, а има всеобщ и глобален харак-
тер.16 

Традиционите териториални граници ограничават определени зони, 
където се прилага система от разнообразни юридически, етични и други 
норми, които въздействат върху обществените отношения. Развитието на 
Интернет прави общодостъпни комуникациите, поставяйки под въпрос 
строгото прилагане на законите в рамките на физическите и географски 
граници.Това позволява да се направи извода, че транснационалния харак-
тер на информационното пространство трудно може бъде приспособен към 
националните географски граници, влияещи например на компетентността 
на съда. 

Световната мрежа разрушава връзките между географските места 
(физическо местонахождние) и в резултат на това оказва влияние върху: 

15  Post, D. G. Anarchy,State, and the Internet: An Eassay on Law-Making in Cyberspace.Р.21
16  Katsh, M. E. Law in Digital World.P.4
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– способността на националните органи на власт да въздействат на 
поведението на субектите в мрежата; 

– резултатите от въздействието онлайн – поведението на субектите;

– законността на предприетите от националните органи мерки за 
защита на законните права и интереси на субектите; 

– възможността да се определи режима от нормативни правила, 
който трябва да бъде приложим в един или друг случай.

 Новите правила, които нямат отношение към доктрината, свързана с 
понятието териториална компетентност се появяват в различните държави, 
за да регулират цялата гама от нови явления, за които няма очевиден екви-
валент в друг освен виртуалния свят, без обаче да доведат до нейното из-
ключване. Тези правила трябва да изпълняват ролята на право, определяйки 
правосубектността,решавайки въпросите за собствеността, а така също и 
конфликти,активно привличайки вниманието към широко обсъждане на 
тези фундаментални ценности, които е необходимо да бъдат защитавани.17 

С оглед на това е важно да се отбележи ролята на Международното 
частно право за определяне на границите на териториална компетентност 
на нормативните актове, както и решаването на споровете относно това кой 
е приложимия закон.

  
2. Следващата особеност на виртуалното пространство това е ано-
нимността. 

 Ползвателите на Интернет могат да не посочват своето физическо или 
юридическо име, а да се ползват от псевдоними (nickname) или или въобще 
да действат анонимно.

Дадената характеристика подменя традиционното разбиране за при-
лагане и развитие на правото и е един от най-съществените фактори, опре-
делящи регулирането в Мрежата. Интернет позволява на субектите да оста-
ват анонимни, както и да бъдат абсолютно мобилни. Субектите на интернет 
отношенията могат да осъществяват своята информационно-правна дейност 
от всяка точка на света, изпращайки или получавайки правна или друга ин-
формация. При това източникът за произхода на съобщението може да бъде 
скрит. 

Потребителят на Мрежата може да има псевдоним или пък електронна 
идентификация на личността, различна от неговата реална идентификация.

17  Johnson, D.R. Post, D.G. Law and Borders – The Rise of Law in Ciberspace. http:// www.
cli.org/X0025_LBFIN.html. 
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Това дава възможност за заобикаляне на закона (регистриране на сайт 
в офшорни зони за избягване на данъци), за да избягва законова отговорност. 
Това особено се проявява в нарушенията на авторското право, воденето на 
информационни войни и позволява да се избира юрисдикционната компе-
тентност с оглед по-благоприятни норми, т.е. да се подчиняват на по-изгод-
ни правила и режим на контрол. 

Според Д. Пост: „Интернет позволява относително леко да се преми-
нава от една юрисдикционна компетенция на една държава към друга или 
излизайки от полето на един регулатор към друг, създавайки свободен пазар 
на нормативни режими“18 

 Изложената характеристика може да се сведе до това, че виртуалното 
пространство е в известна степен абстрактно явление, доколкото субектите 
на отношенията в мрежата имат възможност да избегнат контрола.

 По такъв начин ползвателите на мрежата могат да заобиколят режима 
на определен закон, за да може например правонарушението, което извърш-
ват да не се прояви, избягвайки предвидените изисквания от страна на която 
и да е държава, установила юридическа отговорност за подобни противо-
правни деяния. Субектите на тези нарушения се стараят обикновено да се 
„разполагат“ извън нормативната компетентност на такива държави.

  
3. Виртуалното пространство допуска йерархия и структурни зони в 
мрежата.

 Интернет представлява пространствена структура, включваща йе-
рархия от различни участници: фирми, организации, регистратори на до-
мейни, множество посредници (оператори на системи, удостоверителни ор-
гани и др.). Всички те осигуряват възможността за достъп към мрежовите 
протоколи и уеб сървърите на крайните ползватели. Мрежата е разделена и 
на „зони“, посредством които нейната архитектура позволява или забранява 
на субектите достъпа до някои стоки или услуги или способства/ не способ-
ства за тяхното разпространение.19 

 Отбелязаните структурни черти на информационното пространство 
са съществени за разработването и развитието на бъдещото интернет зако-
нодателство. В действителност функционалната структура и архитектура 
на Интернет обяснява проявата на „полицентрично“ или децентрализирано 
право.

18  Post, D. G. Anarchy,State, and the Internet: An Eassay on Law-Making in Cyberspace.Р.21
19  Lessig, L. Reading the Constitution in Сiberspace. http://einstein.ssz.com/austincpunks/

text/crypto.lessig.const.html;
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Във връзка с това Д. Пост смята, че е необходимо да бъде взет под 
внимание този съществен принцип на построяване на дадената система, ако 
искаме да разберем по какъв начин се установяват юридическите правила в 
нея. Очевидно е,че следва да се прави разлика между Интернет като цяло и 
различните мрежи, от които се състои, тъй като взаимодействието между 
съставящите го мрежи е важно и съществено влияе на ефективността на 
нормативните концепции.20 

  
4.Информационното пространство предполага нарастващо взаимо-
действие, интерактивност и динамизъм на явленията в мрежата. 

 Интерактивният диалогов характер на мрежата и динамиката на ко-
муникацията във виртуалното пространство съществено влияят на начина 
на възникване, изменение и прекратяване на цялата съвкупност от отноше-
ния в мрежата. 

 Използването на интерактивните диалогови електронни документи 
например, се основава на други принципи, различни от тези при книжните. 
Тези документи са лишени от определени качества в пространствено-време-
ви смисъл, които характеризират хартиения документ. Високата скорост на 
електронния обмен, постоянното обновяване на информацията и интересът 
към интерактивността водят до широко използване на новите способи за 
комуникация, но и предизвикват нови въпроси. Мигновеността на инфор-
мационния обмен, решаването на правните конфликти и възстановяването 
на нарушени права ще бъдат може би по-важни, отколкото определяне на 
намеренията, които са послужили като основание за възникване направа и 
задължения. 

Това се свързва с въпросите за доказване на фактите, имащи юридиче-
ско значение, както и с фиксацията на самите юридически факти.21 

 Природата и характерът на правните и други отношения осъществя-
вани във виртуалното пространство съществено влияят на развитието на 
правното регулиране. Например нарастващият динамизъм на комуникации-
те води до необходимостта в бъдеще субектите на отношенията да изработ-
ват нови средства за решаване на конфликти. Също така законодателните 
действия е необходимо да бъдат насочени към това субектите на информа-
ционното пространство да имат възможност да сключват и изпълняват до-
говори, а така също и да регулират всички спорове.

20  Johnson.D.R., Post D.G. And How Shall the Net Be Governed?; A Meditation on the 
Relative Virtues of Decentralized. Emergent Law.1996. http:// www.cli.org/emdraft.html.P.4

21  Katsh, M. E. Law in Digital World.P.4.
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 Освен посочените особености, виртуалното пространство се характе-
ризира и с такава черта като наличие на свободни електронни връзки като 
нов способ на осъществяване на комуникацията.

 Смята се,че един от характерните елементи на средата е електронния 
договор, който представлява хипертекстови цифров документ, установяващ 
съгласието между два или повече субекти на интернет отношението по съ-
ществените условия на сделката. 

Електронния договор съединява страните, а в случай на необходимост 
с трети лица и други източници на информация с такъв способ и при такива 
условия, които са невъзможни при хартиения носител.22 Тази позиция на Д. 
Пост е спорна, защото в нея се твърди, че Мрежата и договорът в нея изпъл-
нява повече от класическите функции, състоящи се в определяне на права-
та, задълженията и условията за изпълнение на договора, което очевидно не 
е така.

Виртуалното пространство на Интернет има техническа и социално – 
информационна страна. От тази позиция може да се говори, за включване в 
понятието „виртуално пространство“ и на тези отношения, които възникват 
по повод на техническите обекти. Смята се, че те (техническите елементи) 
носят служебен, зависим характер по отношение на информационните та-
кива. 

3. Виртуално пространство и правно регулиране.

Хипервръзките, високата скорост на комуникацията, отмяна на раз-
стоянията, способността за пренасочване на информационни пакети са част 
от посочените особености на виртуалното пространство, които в качеството 
на базови и ключови параметри влияят на концепцията за правното регули-
ране на това пространство.

  
Според някои автори възприемането на децентрализирано решение би мог-
ло да бъде най-логичния и ефективен способ за регулиране на виртуално-
то простронство. Във връзка с това дори те говорят за „децентрализирано 
право“.23 Това от своя страна предполага изследване на целите и основани-
ята за разработване на възможните модели на регулиране, приложими към 
мрежата, а така също и фундаменталните ценности и обществена воля, от-
разени в създаваните закони. 

 Проблемът включва различни аспекти. 

22 Post D. G. Anarchy,State, and the Internet: An Eassay on Law-Making in Cyberspace.Р.21 
23  Johnson, D.R.,Post D.G. Law and Borders – The Rise of Law in Ciberspace.
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Правилото за поведение произтичащо от реалното пространство, 
установявано във виртуалното пространство, не винаги има за източник 
акт, контролиран от органите на държавна власт. Това правило може да 
се установи вътре в определена група субекти на интернет отношенията. 
Тогава как тази дейност ще бъде съотносима с предписанията, установени с 
различнинормативни актове? Действително това позволява да се обоснове 
съществуването на децентрализирана система на управление, където фун-
даменталната цел на закона се състои в това, най-ефективно и пълно да се 
отчете индивидуалния избор на голяма част от субектите. 

Друг аспект на тази проблематика е се състои в това, че за голяма 
част от правните отношения в Мрежата е характерна висока степен на 
диспозитивност и саморегулация. Приоритетно значение в тази сфера имат 
законите на пазара и конкуренцията, свързани с динамиката на търсене и 
предлагане на различни стоки, услуги, работа и т.н. Съвместно с това съ-
ществуват други сфери и видове дейности, които са по-детайлно регулира-
ни (отношенията в публичната сфера).

 Взаимодействието на отношенията в информационното пространство 
включва елемент на съгласие. Това може да бъде потвърдено от две обстоя-
телства. На първо място правейки съзнателен избор в Интернет и ползвайки 
правото на изход от мрежата, ползвателите сами играят определяща роля 
във формиране на правила на поведение, които имат място в това простран-
ство и се прилагат при тези условия.

В този смисъл децентрализацията на процесите в Интернет пред-
поставят решаването на проблемите, свързани с правното регулиране със 
специфичен способ, различен от класическия законодателен път, устано-
вявайки действени норми на поведение и съчетавайки регулацията посред-
ством норми на правото със саморегулацията на субектите. 

Дейността в Мрежата трябва да се опира на гъвкава и логически свър-
зана юридическа среда, която се установява на национално равнище,а в слу-
чай на необходимост от нормативни актове, изработени от международното 
общество. 

 В такъв смисъл развитието на Интернет поставя пред правната наука 
необходимост от формиране на съответстващ правен механизъм, който да 
регулира обществените отношения, възникващи и реализиращи се в, и по-
средством Интернет. 

ТЕМА №2 ОБЩА КОНЦЕПЦИЯ ЗА ИНТЕРНЕТ 51



Обобщение
Глобалното информационно пространство се формира на базата на два 

взаимообуславящи се фактора – технологичен и социален, като адекватното 
регулиране е възможно само при съчетаването на тези два фактора. Това се 
предпоставя от обективната реалност, която диктува определени правила на 
поведение, предопределени от конкретни технологични стандарти. 

Ако в реалния свят правилата на поведение на личността се устано-
вяват от обществото и се базират на причинно – следствени връзки между 
различни явления, установени в процеса на развитие на обществото, то във 
виртуалния свят взаимодействието между хората се осъществява на основа-
та на формални правила на обработка, съхранение и предаване на информа-
ция, установени от човека и базиращи се на законите на логиката. 

 В този случай Интернет може да се определи като виртуално множе-
ство от саморегулиращи се социални системи. 

Въпроси за самоподготовка
1. Каква е причината за понятийното разнообразие при оп-

ределянето същността на Интернет. Кой, според Вас е 
най-подходящият термин за обозначаване на виртуалното 
пространство. Обосновете защо.

2. Как влияе липсата на географски граници върху възмож-
ността за правно регулиране на виртуалното простран-
ство.

3. Какво е значението на анонимността на субектите в Мре-
жата. Възможна ли е пълна анонимност. Какво разбирате 
под „следене в мрежата“. Подкрепете тезата си.

4. Какво предстсавлява „децентрализация“ на правното ре-
гулиране в Мрежата.

Допълнителни материали 

?
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Тема № 3

Източници на регулиране във 
виртуалното пространство

Третата тема от настоящия курс е посветена на източниците на 
правно регулиране във виртуалното пространство. Разделена е на 
три части. Първата разглежда общи въпроси свързани с регулатор-
ните механизми, които проявяват своето действие върху субектите 
в мрежата. Методите, средствата и механизмите на правно регули-
ране във виртуалното пространство. Втората част представя обща 
характеристика и специфика на нормативно-правните източници, в 
т.ч. източници на международното право (международни договори, 
актове на международни организации), европейско право и национал-
ни нормативни източници. Разглежда се правният обичай като из-
точник на регулиране на виртуалното пространство.
На нормите на саморегулиране и сърегулиране е посветена трета 
част, в която се отделя внимание на въпросите за същността, прин-
ципите и форми на саморегулация във виртуалното пространство.

 
Цели на темата
Целта на настоящата тема е да запознае студентите с източниците на 

правно регулиране на отношенията във виртуалното пространство. Да се 
разгледат комплексно методите и средствата на регулиране на интернет от-
ношенията: правно регулиране, саморегулиране, сърегулиране.

Практическо приложение на темата
Усвоените теоретични знания за спецификата на нармативните акто-

ве, регулиращи виртуалното пространство, методите на правно регулиране, 

@



понятието за саморегулиране и съотношение между нормативно регули-
ране и саморегулиране ще даде възможност на студентите да разбират и 
тълкуват съдържанието на различни актове, регулиращи частни аспекти от 
дейността на субектите в Интернет като актове регулиращи електронния 
документ и електронен подпис, електронната търговия, авторските права, 
правата върху домейн имена и т.н.

Въведение 
В теорията на правото регулаторите на социално поведение се разде-

лят на нормативни и ненормативни. Нормативните регулатори и в частност 
правото като най-важен нормативен феномен, установяват строги рамки на 
поведение на участниците в обществените отношения, въвеждайки общи 
мярки на поведение, приложими към всички без изключение, т.е. правни 
норми. Тези норми носят неперсонифициран характер, те са формулирани 
като общо правило за поведение, притежават многократно действие, имат 
задължителен характер и реализацията им се гарантира от механизмите на 
социално регулиране, включвайки възможността за държавна принуда.24 

Към ненормативните регулатори следва да се отнесат ценностните, 
директивни и информационни регулатори. 

 Напоследък в областта на интернет регулацията се заговори за сис-
тема на „полицентрично право“, съвместяваща децентрализираното правно 
регулиране на ниво национални законодателства и саморегулиране на об-
ществените отношения, развиващи се в интернет пространството. 

Смята се, че в перспектива правното регулиране на отношенията във 
виртуалната среда ще се състои от мночислени решения. Сред тях са само-
установилите се и използвани от субектите в Интернет „стихийни регула-
тори“, установени правила на общностите, и традиционно – правови, кои-
то отдавна са признати в теорията на правото, в отрасловите юридически 
науки и встъпват в качеството на действени способи на въздействие върху 
поведението на субектите на правните отношения. Отчитайки факта, че ста-
ва дума за различни видове нормативни системи, то възниква въпроса за 
тяхното съотношение в процеса на регулиране на тези отношения. Този въ-
прос може да означава, на първо място, какво е фактическото съотношение 
между дадените форми на социално регулиране, и на второ, какво следва да 
бъде това съотношение. 

24  Колев, Т., Въведение в правото, С.2005,С.97
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  I. РЕГУЛАТОРНИ МЕХАНИЗМИ ВЪВ ВИРТУАЛНОТО 
ПРОСТРАНСТВО 

1. Съотношение на социалните регулатори във 
виртуалното пространство

В теорията на правото регулаторите на социално поведение се разде-
лят на нормативни и ненормативни. Нормативните регулатори и в частност 
правото като най-важен нормативен феномен, установяват строги рамки на 
поведение на участниците в обществените отношения, въвеждайки общи 
мярки на поведение, приложими към всички без изключение, т.е. правни 
норми. Тези норми носят неперсонифициран характер, те са формулирани 
като общо правило за поведение, притежават многократно действие, имат 
задължителен характер и реализацията им се гарантира от механизмите на 
социално регулиране, включвайки възможността за държавна принуда.25 

Към ненормативните регулатори следва да се отнесат ценностните, 
директивни и информационни регулатори. 

Напоследък в областта на интернет регулацията се заговори за сис-
тема на „полицентрично право“, съвместяваща децентрализираното правно 
регулиране на ниво национални законодателства и саморегулиране на об-
ществените отношения, развиващи се в интернет пространството. 

Смята се, че в перспектива правното регулиране на отношенията във 
виртуалната среда ще се състои от мночислени решения. Сред тях са само-
установилите се и използвани от субектите в Интернет „стихийни регула-
тори“, установени правила на общностите, и традиционно – правови, които 
отдавна са признати в теорията на правото, в отрасловите юридически нау-
ки и встъпват в качеството на действени способи на въздействие върху по-
ведението на субектите на правните отношения. Отчитайки факта, че става 
дума за различни видове нормативни системи, то възниква въпроса за тях-
ното съотношение в процеса на регулиране на тези отношения. Този въпрос 
може да означава на първо място, какво е фактическото съотношение между 
дадените форми на социално регулиране, и на второ, какво следва да бъде 
това съотношение. 

С оглед решаване на въпроса за това какъв тип регулатори е най-адек-
ватно да бъде използван за регулиране на отношенията във виртуалната сре-
да, Л.Лесиг отбелязва две основни свойства, които характеризират природа-
та на различните способи за регулиране на отношенията. 26

25  Колев, Т., Въведение в правото, С.2005,С.97
26  Lessig L. The Law of the Horse: What Cyberlaw Might Teach? P.3.
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 Първото свойство – това е възможността за пряко и непосредствено 
действие на регулатора. В този аспект нормативното регулиране ще бъде 
по-резултатно от ненормативното, тъй като обхваща голям кръг отношения 
и има по-големи възможности за ефективно регулиране.

 Второто свойство – това е пластичността, т.е. възможността даден 
регулатор да бъде повлиян и модифициран, като към това се отнася и спо-
собността за възприемането му от участниците в мрежата.

Тук Лесиг отнася всички регулатори на социално поведение, които се 
съдържат в правото като произтичаща от дейността на обществото обектив-
на необходимост от мярка на социално поведение, изразена в границите на 
личната свобода и обществения интерес. Обосноваването на подхода към 
проблема за правното регулиране на виртуалното пространство и избора на 
адекватни средства за въздействие следва да се осъществи при съчетаване 
на тези две свойства, присъщи на различен тип регулатори. 

Този подход не излиза извън рамките на традиционализма на европей-
ската правна мисъл, възприемаща правото не само като институционализи-
рана нормативност, но и като динамично явление, отразяващо обществени-
те изисквания. Интерпретирано в посочения по-горе смисъл това означава 
съчетаване статиката на нормативизма с динамиката на останалите регула-
тори на социално поведение. 

 От тази гледна точка правното регулиране на виртуалното простран-
ство ще се основава на позиции, изградени при отчитане на 

следните обстоятелства: единство и системност на използваните за 
регулиране средства от една страна и спецификата на регулираните отно-
шения, произтичаща от децентрализирания характер на инфраструктурата 
на виртуалното пространство и на процесите на регулиране, от друга.

 

 2. Нормативно – технически регулатори 

 Детайлизацията на инфраструктурата на социалните регулатори, ус-
тановени и действащи в Интернет, предпоставя да бъдат отбелязани и та-
кива регулаторни механизми и способи за регулация, които произтичат от 
архитектурните или функционални характеристики на самата Мрежа. Това 
са нормативно-технически изисквания за програмно обезпечение, мрежови 
протоколи или т. нар. технически норми, както и механизмите на кодиране-
то. Такива правила от технически характер се прилагат не само заедно със 
съответстващите им правни норми, но много често, при отсъствие на разра-
ботена нормативна база, и вместо тях.

В този контекст една от особеностите на виртуалното пространство 
се състои в това, че то позволява отношенията реализиращи се в него да 
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бъдат регулирани непосредствено с помощта на технически норми. Могат 
да се приведат многочислени примери за регулация, осъществявана по пътя 
на кодирането като: въвеждане на пароли, възможност за ползване на псев-
доними, а така също и използването методите на криптографията, различ-
ни механизми за филтрация и системи за предупреждение за нарушаване 
на авторски права. Този тип регулатори установяват определени рамки на 
поведение на субектите и влияят на динамиката на тяхната правна и друга 
активност във виртуалното пространство, поради което следва да бъдат раз-
гледани. 

 Следва да бъде отбелязано, че изследването в тази посока ще се ос-
новава на възприетото от автора разграничение между социалните и техни-
ческите норми, проведено от проф. Р. Ташев, според който първите предста-
вляват правила за поведение, а вторите изразяват „правила за установени 
съотношения при протичащи природни и технологични процеси“. Т.е тех-
ническите норми не регулират непосредствено поведението на хората. Те 
съществуват обективно и не са задължителни, доколкото тяхното наруша-
ване не води до социална санкция. Техническите норми са свързани непряко 
с поведението на хората, тъй като в известна степен служат за предвижда-
не на очаквани резултати от технологични процеси, доколкото протичат с 
участието на хората. 27

 В тази връзка възниква въпросът за определяне природата на юри-
дико – техническите и нормативно – техническите норми в качеството на 
регулатори на социално значимо поведение на субектите. 

 От гледна точка на традиционните дефиниции социалните, а в това 
число и правните норми регулират отношенията между хора и групи от 
хора. Техническите норми от своя страна определят отношението на човека 
към техниката, а юридико – техническите норми въздействат както по от-
ношение на субектите, така и определят отношението им спрямо техниката, 
т.е. в тях са съчетани както правни, така и технически норми.Ако се опреде-
лят тези групи отношения във вид на модели, то те ще изглеждат по следния 
начин: социални регулатори – „субект – субект“; нормативно – технически 
регулатори – „субект – обект“; юридико – технически регулатори“ – „субект 
– субект“ и „субект – обект“

 Целта на нормативно-техническите регулатори е със специални ме-
тоди да се защитят и гарантират определени ценности в мрежата. Например 
кодирането гарантира такава възможност. Службите на различните дос-
тавчици могат да задължават членовете на дискусионните форуми да имат 
една единствена електронна идентификация и тя да съвпада с настоящата 

27  Ташев, Р. Обща теория на правото. Основни правни понятия.С.2005,С. 114
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идентификация на личността (в реалността). Това в определен смисъл пома-
га да се регулира поведението на субектите в информационното простран-
ство, ограничавайки диапазона на обсъжданите теми и установявайки ня-
кои бариери, тъй като индивидите в дадения случай са свързани със своята 
фактическа репутация. В рамките на компетентността на доставчиците се 
предлагат устройства за блокиране. Това са различни програми, позволява-
щи посредством специална блокировка да не се допуска достъп до една или 
друга информация.

Указаните средства за контрол (кодиране) дават възможност да се съз-
дадат граници на възможно поведение, каквото само посредством нормите 
на правото трудно би могло да се осъществи. Следователно програмното 
оборудване и техническите норми фактически определят необходимите 
ограничения и възможности на поведение на субектите. В този смисъл тех-
ническите норми могат да защитават определени ценности, а техническите 
кодове във виртуалното пространство могат в известна степен да заменят 
социалните норми на реалния свят. 

В тази връзка Л. Лессиг отбелязва, че такъв тип регулатори са по-плас-
тични във възможността си да „дисциплинират“ участниците в отношени-
ята и са инструмент, способен благоприятно да замени другите способи на 
регулиране. 28

Ако се предположи, че Лессиг е прав и регулирането с технически 
кодове в информационната среда ще встъпи като регулатор, наравно със 
законите и други социални норми, то идентификацията на личността на 
авторите на кодирането ще бъде в този случай ключов момент. Определен 
технологичен процес може да бъде извършен чрез множество операции, 
като човека задава началните параметри. От този момент до изхода на про-
грамата по начало липсва взаимодействие между човека и извършваните 
операции, всяка от които от гледна точка на юридическата наука може да 
бъде юридически факт, предпоставящ определени правни последици, които 
само индикативно могат да бъдат свързани с определен субект. Посочените 
възможности се състоят от редица особености. Дадените параметри на въз-
можно поведение следва да бъдат залагани от конструкторите в системите 
на изкуствен интелект така, че да не излизат извън контрола на човека при 
реализиране на акта „вземане на решение“.

Тук на първо място възниква въпросът не противоречат ли ценности-
те, защитавани с подобен способ на принципите на правото и морала. Смята 
се, че към такива ценности се отнасят преди всичко частни, а не публично – 
значими действия. Затова в контекста на този регулатор е трудно да се опре-

28  Lessig L. The Law of the Horse: What Cyberlaw Might Teach? P.8
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дели отговарят ли винаги съхраняваните и предавани през Мрежата данни 
на съответните норми на правото и морала.

 На второ място конституциите на правовите държави защитават чрез 
правните системи частният живот на гражданите. Тогава защо това да не 
може да се осъществи посредством използването на технически средства. 
От тук следва, че ценностите защитавани посредством технически норми, 
променят своя регулатор само тогава, когато се нарушава баланса на пуб-
личните интереси. Ако бъдат взети под внимание особеностите на същест-
вуващото виртуално пространство, допустимо ли би било да се предположи 
хипотезата за „квазиправното пространство“, регулирано от обществения и 
частичен държавен контрол, а така също и от технически средства. 

Независимо, че някои правни аспекти на Интернет все още се нами-
рат в стадий на разработка, голяма част от тях вече попада в сферата на 
регулиране от различни нормативни актове (Закон за достъп до обществена 
информация, Закон за защита на личните данни) 

На практика много правителства оценяват като сериозна опасност 
факта за невъзможност от цялостно въздействие върху виртуалното прос-
транство и субектите в него посредством централизирани законодателни 
средства. 

От друга страна все повече теорията отрича хипотезата, че е възмож-
но да се прилага само национално законодателство към виртуалното прос-
транство. Особените характеристики на Интернет се противопоставят на 
регулирането само посредством териториални закони, приети от централ-
ната власт. 

Но въпреки това определени териториални законодателни намеси 
имат място в юридическото регулиране на инфосферата и се явяват законо-
мерни. Като пример за това може да се посочи телекомуникационния сек-
тор, където специалното законодателство оказва косвено въздействие и на 
видовете дейност в Интернет (в този смисъл е приетият от Конгресът на 
САЩ закон, изискващ от телефонните компании да избират такава мрежова 
архитектура, която да облегчава радиопрехващанията, което е акт на зако-
нодателна намеса в Мрежата, стремяща се да измени правилата, установени 
в нея). 

 Могат да се приведат и други примери в тази връзка. В частност нем-
ският Закон защита на данните в сферата на телеинформатиката от 1997г, 
който отговаря на изискванията за системни мерки по съхраняване на да-
нните в течение на определено време. 29

29  Greenleat G. An Endnote on Regulating Cyberspace: Architecture us law? 1998.http://
www.austlii. edu.au/au/ather/unswlj/thematic/ 1998/vol21no2/ greenleaf. html
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 Посочените примери предполагат извода, че за да преобладават об-
щопризнатите принципи на правото, фундаменталните ценности на обще-
ството и да се осъществява определена политика във виртуалното простран-
ство, то е необходимо да се прибягва към известна законодателна намеса в 
изследваната област. 

Следователно намесата на държавната власт в преобразуването на 
отношенията в Мрежата чрез разработването на законодателни положения, 
регулиращи процесите на кодиране е необходимо във връзка със защитата 
на публичните интереси на обществото. 

3. Метод и средства на правно регулиране

 Разгледаните механизми на регулация позволяват да се очертае основ-
ния кръг от проблеми, свързан с регулиране на виртуалното пространство 
на Интернет. Имайки предвид посочените вече особености много изследо-
ватели считат, че в новата среда се установява децентрализирана (полицен-
трична) система на регулиране, която не изключва функционирането на ус-
тановени правни модели. Понятието децентрализация не е ново за теорията 
на правната наука. 

Разглеждайки въпроса за източниците на съвременното право, проф. 
Р. Ташев отбелязва, че „съвременните системи на правото показват ясна тен-
денция към децентрализация. Тя съответства на съвременното общество, 
което от централистично се превръща в плуралистично и все повече пра-
вила за поведение, включително и правни норми се създават и действат в 
рамките на отделни социални групи“ 30

При такава хипотеза за системата на правно регулиране на отношени-
ята във виртуалната среда ще разгледаме възможните методи и средства за 
регулиране на това пространство. 

Традиционно в качеството на средства на правно регулиране се из-
ползват юридически възможности, изразяващи се в различни предписания, 
разрешения, забрани. Как могат да се характеризират указаните средства на 
правно въздействие. 

Преди всичко предписанията възлагат преки задължения на субектите 
да извършват едни или други действия. Разрешенията встъпват като правна 
възможност на субектите да извършат едни или други действия в условията, 
предвидени в нормите на правото, или да се въздържат от тяхното извърш-
ване. Забраните фактически са също предписания, но различни по същност 

30  Ташев, Р. Обща теория на правото. Основни правни понятия, 2005, С. 86
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и съдържание, в смисъл да не се извършват едни или други действия при 
условията, предвидени в правните норми.

 Приведените средства за правно регулиране се използват от различни 
отрасли на правото – гражданското,международно, информационно и т.н, 
при отчитане спецификата на регулираните отношения. Това се отнася в 
пълна степен и за отношенията, които реализират във виртуалното прос-
транство. Така например може да бъде установяван определен ред за дейст-
вие, чрез предписания за действия в съответни условия и ред, предвидени в 
една или друга норма на правото. Тяхното неспазване не води до юридиче-
ски последствия, предвидени в самата правна норма (пр.чл.5 от Конвенцията 
за киберпрестъпността установява, че за противозаконно използване на ус-
тройства, всяка страна приема необходими законодателни мерки към право-
нарушителите, като такива мерки самата норма не съдържа). В други случаи 
се установява забраната за определени действия под страх от прилагане на 
съответни юридически средства за въздействие (чл.9 от Закона – модел за 
електронен подпис на УНСИТРАЛ от 2001 г., под заплаха от отговорност 
предоставящият удостоверителни услуги действа в съответствие с изисква-
нията предвидени в неговите разпоредби). Или се предоставя възможност 
за избор на един от множество варианти дължимо поведение, предвидено в 
нормите на правото. Това дава основание за проява на самостоятелност при 
решаването на много юридически въпроси (използван в информационното 
законодателство на Франция, Германия). 

В този смисъл във виртуалното пространство може да се приложи ця-
лата съвкупност от способи за регулативно въздействие.

 Доколкото във виртуалното пространство се развиват отношения от 
различни области на човешката дейност, както в частната, така и в публич-
ната сфера, то възниква въпросът за приложимият метод на правно регу-
лиране на тези отношения. „Чрез метода на правно регулиране се формира 
правното предписание...Същността на метода определя възможността за оп-
ределено поведение. Той очертава границите на правомерно поведение.“31 

Известно е, че в основата на частното право стои диспозитивния ме-
тод на правно регулиране, с присъщите му свойства на децентрализация и 
координация, а в публичното право действа императивния метод, за който е 
характерно централизирано осъществяване на властнически пълномощия и 
строга субординация на субектите в правните отношения. 32

Регулирането на виртуалното пространство, неговият механизъм на 
въздействие са определена форма на юридическо опосредстване на отно-

31  Колев, Т.,Въведение в правото, 2005, С. 72 
32  Алексеев С.С. Общая теория права. М., 1981, Т. 1, С. 294-303
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шенията в това пространство, където има относително свободни субекти 
(мениджъри, управители, собственици на информация, потребители и др.). 
Такъв род отношения обичайно предполагат равенство между субекти-
те. Например сключването на електронни сделки, както и сключването на 
обикновени сделки се основава на принципите на юридическо равенство на 
участниците, свободата на договаряне и гарантирана съдебна защита. 

Правните субекти придобиват и осъществяват правата и задължения-
та по своя воля и в свой интерес. Те са свободни да установяват своите права 
и задължения на основата на договор и да определят различни условия на 
договора, които могат да бъдат ограничавани само с разпоредби на закона. 

От друга страна във виртуалното пространство в качеството на прав-
ни субекти чрез своите органи действат и държавите, осъществявайки 
властнически правомощия. 

 В този смисъл възниква въпросът могат ли да бъдат противопоста-
вяни във виртуалното пространство двата метода на правно регулиране: 
свободният, основан на нормите на международното частно право и наци-
оналното гражданско право и строгия, базиращ се на публичното (админи-
стративно и наказателно) право. 

 Подобно противопоставяне се счита за неуместно. Посочените мето-
ди обективно съществуват и системно проявяват свои признаци при регули-
ране на обществените отношения във виртуалното пространство с норми от 
различни отрасли на правото в зависимост от вида и характера на поведени-
ето на субектите и възникващите отношения. 

 Затова по-скоро може да се говори за действието в рамките на вирту-
алното пространство на механизъм на правно регулиране, основаващ се на 
прилагането на диференциран „двуметоден“ подход, който включва както 
норми на частното, така и на публичното право. 

4. Принципи на правно регулиране  
във виртуалното пространство

При определяне правните основи на регулиране на Интернет е необ-
ходимо да се вземат предвид посочените собености на регулаторните ме-
ханизми във виртуалното пространство и тяхното взаимодействие, както 
проблемите, свързани с децентрализирания характер на регулиране. Това 
предпоставя необходимостта от очертаване на изходните положения, обу-
славящи и установяващи обективните закономерности на проява на механи-
змите на правно регулиране във виртуалното пространство и гарантиращи 
тяхното единство и системност.
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 На първо място концепцията за правно регулиране във виртуалното 
пространство следва да се основава на необходимостта от отчитане на ко-
лективните ценности. 

По какъв начин могат да бъдат отразени колективните ценности или 
иначе казано публичният интерес във виртуалното пространство. Като се 
отчетат различните самостоятелни характеристики на Мрежата, определе-
ни норми на поведение могат да бъдат установени и недопустимите акто-
ве да бъдат пресечени с появата на определен етикет, определено съгласие 
между ползвателите. Това се свързва на първо място с възможността за ре-
гулиране на Интернет с помощта на архитектурата на мрежата и различни 
технически спецификации, а също така и посредством кодирането, но при 
разработени от страна на държавите законодателни положения, регулиращи 
тези процеси. Към това може да се добави възможността ползвателите са-
мостоятелно да избират между различните нормативни режими предложе-
ни от операторите на системи и другите посредници. 

На второ място следва да се отграничи потребността от идентифика-
ция на субектите във виртуалното пространство. 

От гледна точка на инфраструктурата и функционалните характерис-
тики на Мрежата в настоящия момент се обсъжда важният въпрос за разра-
ботване на ефективни механизми за идентификация на лицата и отделните 
актове на поведение на субектите. 

В зависимост от това как тези механизми се развиват, новите версии 
заменят предшестващите и се увеличава възможността за решаване на ре-
дица важни проблеми. Автори като К. Орловски дори застъпват позицията 
за необходимостта в близко бъдеще да бъде съединена електронната иден-
тификация на личността на ползвателя с неговата реална идентификация. 

Това би било твърде крайно решение, което ще противоречи на общата пси-
хология на Мрежата, изградена на принципа на анонимния достъп на полз-
вателите. 

На трето място стои принципа на необходимост от търсене и прила-
гане на оптимални нормативни режими.

Средствата на икономическо регулиране и конкуренция въввиртуал-
ното пространство като ненормативни регулатори съществено влияят на 
процеса на формиране на правото в тази среда. В този смисъл се заговори за 
отсъствие на обективен критерии, позволяващ да се определи, че една или 
друга съвкупност от правила тук ще бъде оптимална. 

На следващо място в контекста на разработване на концептуалните 
основи за правно регулиране на отношенията във виртуалното простран-
ство може да се обособи необходимостта от намеса на държавите в Мре-
жата с цел защита на права и законни интереси.
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В смисъл ще се вместват ли държавите в тази среда, за да забраняват 
или ограничават една или друга дейност. Положителното решение на този 
въпрос зависи до голяма степен от качеството на самоуправлението същест-
вуващо в Мрежата и от бъдещата практика на самото право във виртуалното 
пространство. 

В тази връзка следва да отбележим някои принципи, установени в 
Устава на ООН 1945 г. и в Преамбюла на Декларацията за принципите на 
международното право, отнасящо се до отношенията и сътрудничеството 
между държавите от 24 октомври 1970 г. 

Това е преди всичко принципа за суверенно равенство между държа-
вите (чл.1 ст.2 Устав на ООН) и принципа за не намеса във въпроси, отна-
сящи се до вътрешната компетентност на всяка държава (п.7 ст.2 Устав на 
ООН). Тази доктрина се основава на положението, че определена държава 
може да осъществява своята юрисдикционна власт в пределите на своята 
територия. Реализацията на тази власт в друга държава няма основание. В 
случай на „законови конфликти“ всяка държава е длъжна да оценява едно-
временно своя собствен интерес и интересът на другите страни съразмерно. 
Също така в чл.7 от Заключителният акт на съвещанието по безопасност и 
сътрудничество в Европа 1975 г. се отбелязва, че държавите ще се въздържат 
от всяка намеса, пряка или косвена във вътрешните или външни работи, 
влизащи във вътрешната компетентност на друга държава участник, неза-
висимо от техните взаимоотношения.

 Дадените положения имат съществено значение за правното регули-
ране на виртуалното пространство, доколкото идеите, които стоят в основа-
та на тези правила на международната вежливост, разкриват въпросите за 
подсъдността и подведомствеността на интернет споровете. Тези принципи 
не пречат на териториалните власти да защитават интересите на субектите, 
намиращи се в границите на тяхната компетентност, но заедно с това те 
провокират по-голямо внимание в дадената област. 

От друга страна действията и опитите на националните власти, насо-
чени към управление на интерактивното поведение на участниците в мре-
жата (ако става дума за агресивно регулиране) могат да принудят ползвате-
лите да пренасочват своята активност, разполагайки се извън определена 
териториална компитентност. 

Такава практика може да доведе до „изключване“ на дадена територия 
или регион от новите световни информационни обмени. 33

33  Lessig L. Reading the Constitution in Сiberspace. http://einstein.ssz.com/austincpunks/
text/crypto.lessig.const.html;
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 И не на последно място стои принципът на възможност да се мак-
симализира индивидуалната способност за съзнателен избор на всеки 
участник в мрежата.

 Идеята за създаване на съгласувано приети юридически норми, оф-
ормящи поведението на субектите във виртуалното пространство може да 
се сблъска със сериозни и справедливи аргументи, че тези норми могат да 
бъдат само правила на етиката и обичая. 

 Именно новото интернет право би могло да максимализира индивиду-
алната способност на осъзнат и авторитетен избор на всички, предоставяй-
ки ясни направления за приложимите правила в даденото пространство.34

Моделът на децентрализирано управление не изключва съгласувана 
политика на различни държави в тази сфера, тъй като тяхна функция е да 
се гарантира обществена безопасност и защита на базови интереси обще-
ството. Международната договорна работа и международните преговори в 
тази сфера все повече ще се явяват част от правото във виртуалното прос-
транство и юридическото обезпечаване на Мрежата, които е необходимо да 
се развиват даже, ако осъществяваната по отношение на нея практика се 
сблъсква с препятствия, свързани с вътрешни проблеми на самите държави. 
 

  II. НОРМАТИВНО – ПРАВНИ ИЗТОЧНИЦИ 
ВЪВ ВИРТУАЛНОТО ПРОСТРАНСТВО

1. Обща характеристика и специфични особености 

Формалните източници на правото представляват начините на фор-
миране и изразяване на правните норми – процедурите и актовете, чрез ко-
ито правните норми придобиват юридическа сила.35 

Проф. Т.Колев ги определя като „форми, в които се обективира нор-
мативната воля на обществото чрез конструиращата власт на държавата“36 

Относими ли са формалните източници на право към виртуалното 
пространство. 

Регулирането на обществените отношения осъществявано от правни-
те норми е ефективен и резултативен способ, тъй като тези норми произ-

34  Johnson D.R.,Post D.G. Law and Borders – The Rise of Law in Ciberspace.
35  Бержел, Ж., Обща теория на правото, 1993, С. 65; В този смисъл е и определението 

за формални източници на правото, дадено от проф. Р. Ташев, според който това са утвърде-
ните в една система на правото процедури и актове като критерий за валидността на съдър-
жащите се в тях правни норми Ташев, Р., Обща теория на правото. Основни правни понятия, 
2005, С.25

36  Колев, Т., Въведение в правото, 2005, С. 43
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тичат от цялото общество и регулират негови основни базови отношения. 
Позитивното право се гарантира от страна на държавата. Това означава, че 
държавата притежава в случай на нарушаване на обективното право въз-
можността за легална принуда, чиито механизми се използват за целите на 
възстановяване на нарушените права или неизпълнени задължения. Чрез 
тези механизми се осъществяват охранителни, а също така и възпитателни 
функции.

Формално правните източници във виртуалното пространство съдър-
жат редица особеености. Към настоящият момент сравнителният анализ на 
българското и международното законодателство показва на първо място, че 
значителна част от тези норми не е разработена и не е приета, а там където 
са изработени определени норми (България, Франция, Англия, Русия – по 
въпросите на електронната търговия, защита на авторски права, отговор-
ност на информационните посредници и др.), те не са систематизирани. 

На второ място, правните норми във виртуалното пространство об-
хващат или могат да обхванат със своето въздействие разнородни от норми, 
регулиращи сферата на това пространство и тези раздели от законодател-
ството, с които тя е свързана. 37

Като друга съществена особеност на формално -правните източници 
регулиращи отношенията във виртуалното пространствона може да се по-
сочи това, че отделните норми, регулиращи отношенията във виртуалното 
пространство се формулират във вид на отделни проблеми в отрасловото за-
конодателство – електронни договори, електронни пари, реклама, маркетинг. 

В подкрепа на това могат да бъдат приведени достатъчен брой приме-
ри от националните законодателства на отделни страни, които се отнасят 
до технологията на създаване на електронни подписи и автентификацията 
на данни, предавани по електронен път. Такива са Федералния закон на Ав-
стрия от 19 август 1999 г. „За електронните подписи“ (SigG), Белгийският 
закон „За въвеждане на телекомуникационните средства и електронните 
подписи в съдебните и извънсъдебните процедури“ от 20 октомври 2000 г., 
„Закона за електронните комуникации“ на Великобритания от 25 май 2000 
г., Закона за електронната търговия на Ирландия от 10 юли 2000 г., френски-
ят Закон за придаване на доказателствена сила на информационните техно-
логии и за електронните подписи от 13 март 2000 и редица актове на други 
срани, в това число и българският Закон за електронния документ и елек-
тронния подпис от 07 октомври 2001 г. 38 

37  Baillet F.Internet:le droit du cybercommerce.Strategies.2000
38  http://europa.eu.int/comm/justice_home/events/index_en.htm
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 Създаването и формулирането на отделни норми в съответното от-
раслово законодателство е закономерен процес на развитието на самото 
законодателство, който се проявява при формирането на качествено нови 
фактически реалности от обективната действителност. 

Нормативното регулиране на обществените отношения и връзки в 
тяхната многообразност и специфика е дълъг и самостоятелен процес. Този 
процес следва историческото развитие на самите отношения със своя собст-
вена логика, което от своя страна води до това, че законодателното регули-
ране на дадени отношения настъпва дълго време след тяхното фактическо 
възникване и установяване. Правното регулиране често се предшества от 
обичаи, от традиции на деловия оборот, норми от морален характер, корпо-
ративни правила. Освен това то не винаги може да обхване всички страни 
на обществените отношения и често пъти се ограничава само с частично 
уреждане. Затова в началния етап на регулиране, негов предмет са конкрет-
ни отношения (например електронен обмен на данни, автентификация на 
субектите на електронните отношения) и този процес продължава до мо-
мента на преодоляване на конкретиката и постигане на абстрактност при 
интерпретацията на явленията. Това е вторият етап на нормативното регу-
лиране, който следва продължителен период на установяване на определен 
вид обществени отношения, както и повтаряемостта на определени правила 
на поведение.

Предвид посочените особености, все още е трудно да бъде очертан 
кръга от норми регулиращи интернет пространството. Все пак такъв опит 
може да се направи отчитайки факта, че виртуалното пространство има 
международен характер. В този смисъл формалните източници на право, 
могат да се разделят на вътрешноправни и международноправни (в основата 
си това са източниците на международното частно право и международното 
публично право, регулиращи както конкретен тип правни отношения, така 
и тези, които установяват международно-правните принципи на глобалното 
информационно общество). 

2. Международно-правни източници

а) Принципът на свободен достъп до информация и виртуалното 
пространство

Една от основните черти характеризиращи виртуалното пространство 
е неговата глобалност. Със своите архитектурни и функционални характе-
ристики то стимулира развитието на социално взаимодействие, което над-
хвърля териториалния суверенитет на отделните държави. В този смисъл 
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източници на правно регулиране във виртуалното пространство следва да 
бъдат източниците на международното право – международните договори, 
актове на международните органи и организации, като израз на съгласува-
ната воля на държавите, респеспективно на волята на международната общ-
ност. 

Проф Д. Милкова отбелязва, че предмет на правното регулиране в 
международното право (имайки предвид правото, съотнасящо се с между-
народната общност като такава) са преди всичко основните, фундаментални 
правни блага и преди всичко човешката личност като такава. 39

Като основание за значимостта на нормите на международното право 
проф. Милкова посочва установяването чрез него на общочовешки ценнос-
ти като основно място сред тях заемат правата на човека. 

В този смисъл ще отбележим Всеобщата декларация за правата на чо-
века от 1948 г. като първият документ защитаващ основни човешки права.

 Първоначално тази декларация е препоръчителен акт, но по силата на 
нейното широко прилагане, тя става задължителен документ, чието дейст-
вие не зависи от държавните граници и е универсално. Значението на този 
акт по отношение развитието на виртуалното пространство е голямо, тъй 
като правото на информация е принцип, който вероятно следва да се въз-
приема като основополагащ за регулиране на социалното взаимодействие в 
това пространство.40 

„Декларацията“ провъзгласява правото на човека „да иска, получава 
и разпространява информация и идеи със всякакви средства и независимо 
от държавните граници“. Това право може да бъде ограничено със закон с 
цел гарантиране правата на другите, морала и обществения ред. Огранича-
ването на това право е допълнено в Международния пакт за граждански и 
политически права от 1966 г., за целите на „охрана на държавната безопас-
ност“, „здравето и нравствеността на населението“. Около тези ограничения 
се водят споровете между привържениците на теорията за „свободния поток 
на информацията“ и тези, които смятат, че тя трябва да бъде по някакъв на-
чин цензурирана. 

39  Милкова, Д., Обща теория на правото, 2003, С.,112.
40  Въпросът за свободата на информацията все повече се свързва със защитата на 

обществени и частни интереси и права във виртуалното пространство. Тук може да отбе-
лежим широкият отзвук по повод приемането на т.нар. закон ACTA. През януари 2012 г. 
на специална церемония в Токио, Япония, 22 страни членки подписаха това споразумение. 
В това число влезе и България. Този акт доведе до вълна от протести в цяла Европа. Под 
техния натиск на 11 февруари страната ни замрази ратифицирането на документа, докато 
не стане ясна общоевропейската позиция по въпроса. На 4-ти юли Европейският парламент 
отхвърли приемането на ACTA при съотношение на гласовете – 478 „против“, 146 „въздър-
жали се“ и едва 39 „за“. 
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В тази връзка е вярно разсъждението, че правото на информация след-
ва да е гарантирано от държавата и всякакви ограничения трябва да бъдат 
изключения от правилото в разумни предели.

41 

 
б) Източници на международно частно право във виртуалното прос-
транство.

Особено значение с оглед наднационалното развитие на отношенията 
от частен характер във виртуалното пространство имат нормите на между-
народното частно право. Като отрасъл международното частно право е част 
от националната правна система на държавите. Негова специфична особе-
ност е това, че той съдържа предимно колизионни норми.42 

Тези норми позволяват при съхраняване различията в правните сис-
теми на държавите да се регулират отношения между субекти от различни 
държави. Затова представляват интерес за настоящото изследване.

В този смисъл като основни актове могат да се посочат Виенската кон-
венция отнасяща се до договорите за международна продажба на стоки, в 
сила за България от 01.08.1991 г., Парижката конвенция за закрила на индус-
триалната собственост от 20 март 1883 г. (ратифицирана през 1970 г.), Берн-
ска конвенция за защита на литературните и художествени произведения 
от 1886г, ратифицирана през 1972 г., Конвенцията относно съдебната компе-
тентност и екзекватурата на решения в гражданската и търговска материя 
от 1988 г., Конвенция за приложимо право към договорните задължения и 
много други.43

От съществено значение за правното регулиране във виртуално-
то пространство са нормите на международното частно право, свързани с 
юрисдикционната компетентност, приложимо право по спорове, възникна-
ли по правни отношения с международен елемент, каквито често са отноше-
нията във виртуалното пространство, общите правила, дефиниции и прин-
ципи, както и въпросите свързани с тяхното тълкуване. 

В тази посока е необходимо да бъде отбелязан приетият през 2005г 
от българският парламент Кодекс на международното частно право, който 
регулира основни отношения от международен частноправен характер, като 
международна компетентност на българските съдилища, приложима право 
във връзка с правни сделки, правно положение на субектите, вещни права, 
договорни и извъндоговорни отношения. 

41  Якушев, М.В. Информационное общество и правовогое регулирование: новые 
проблемы теории и практики//Информационное общество. 1999, №1

42  Ташев, Р.,Теория за правната система, 2006, С.288 
43  Кутиков, Вл. Международно частно право на НР България, 1976, С. 189
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При изследване на юридическите проблеми във връзка с функциони-
рането на мрежата от гледна точка на международното правотворчество и 
правоприлагане, следва да се признае, че виртуалното пространство пред-
ставлява сериозно предизвикателство пред традиционното международно 
частно право. Възможните усложнения в този контекст се състоят в това, че 
от гледна точка на колизионния метод, изходен пункт за юридически ана-
лиз на правните отношения с чуждестранен елемент и за целите на опре-
деляне на юрисдикционната компетентност на националните съдилища е 
преди всичко териториалния аспект. Като правило колизионните норми в 
националното право и международните конвенции пряко или косвено зада-
ват въпроси от типа „Място на причиняване на вредата?“ или „Към какво 
място може да бъде свързано дадено правно отношение?“. При което в тези 
въпроси също, както и в колизионните привръзки се предполага наличието 
на „място“ позволяващо да се локализира дадено правно отношение в ре-
ално географско пространство. Но в условията на виртуално пространство 
такива категории като територия, място, граница, са лишени от реално съ-
държание и на практика лишават от смисъл колизионното право като цяло. 

Нерешените юридически проблеми свързани с Интернет стават сти-
мул за създаване на различни концептуални модели, с помощта на които се 
предлага да бъдат решени колизионните проблеми в Интернет, а именно:

– унификация на колизионните норми;

– унификация на материалните норми – в ситемата на т. нар. „ин-
тернет право“;

– признаването на Интернет в качеството на особена юрисдикция 
и създаването на система от специални Интернет – арбитражи за 
решаването на спорове във връзка с използването на Интернет. 

Унификацията на колизионните норми представлява най-малко ради-
калния способ за решаване на колизионни проблеми в Интернет. 

По принцип унификацията на нормите на международното право 
не е нов проблем, свързан с развитието на виртуалното. Отдавна вече този 
проблем е поставен и търси своето разрешение в международноправната 
доктрина. Проф Р. Ташев също отбелязва необходимостта от унификация 
на разрешенията от националните правни системи на правните отношения 
с международен елемент, като посочва, че това може да стане по пътя на 
унифициране на материалните норми на националните правни системи или 
чрез унифициране на колизионните норми.44

44  Ташев, Р. Цит. съч., С.291
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Това което следва да се избегне в случая е свръхгъвкавата система от 
правила, които избират правото в съответствие с „най-значимите отноше-
ния“ (most significant relationships).11 

 Независимо от това, че подхода към унификация на националните 
норми е достатъчно приспособим и превалира в настояще време като раз-
биране на правните теоретици, не географската природа на виртуалното 
пространство го прави неприемлив за решаването на спорове, свързани с 
колизията на норми в Интернет. Налага се мнението, че следва да се израбо-
тят лесно приложими правила с цел определяне компетентното право, при-
ложимо по спорове във виртуалното пространство по пътя на приемането на 
конвенции или следването на „Ръководства“ на наднационален съвещате-
лен орган. Заедно с това се предлагат два варианта за създаване на подобна 
система от единообразни материални норми. Чрез постепенното създаване 
на своебразно „общо право“ по отношение на Интернет по аналогия на lex 
mercatoria, от една страна и разработване на съответстващи международни 
споразумения от универсален характер по подобие на Виенската конвенция 
за международна покупко – продажба на стоки от 1980 г. 45 

Следва да се отбележи, че предвид съществените различия в подхо-
дите към Интернет, създаването на подобна международна конвенция в 
близкото бъдеще представлява трудно осъществима задача. Що се отнася до 
признаването на виртуалното пространство в качеството на особена юрис-
дикция и създаването на система от „интернет съдилища“, то реализацията 
на този проект представлява още по-отдалечена перспектива. В същото вре-
ме този модел не трябва да бъде изцяло отричан, доколкото вече съществу-
ват експерименти в дадената насока. 

Значението на механизмите на регулиране на международното частно 
право не е проява само на спецификата на виртуално пространство и раз-
виващите се в него обществени отношения и връзки. Това е тенденция, ко-
ято се наблюдава в националните позитивни правни системи на основание 
факта, че международното частно право успява да осъществи в значителна 
степен синтеза между динамизма на естественото право и целерационал-
ността на позитивното право. И в този смисъл международните актове с 
общочовешко значение, влияят върху националните правни системи и спо-
собстват за тяхната унификация. 

Ако се направи аналогия с елинската правна школа, която възприема 
правото като наддържавно явление и предвид това, което отбелязва Р. Да-
вид, че днес има отстъпление от юридическия национализъм за сметка на 

45  Trachtman Joel P. Conflict of Laws and Accuracy in the Allocation on Government 
Responsibility // Vand. J. Transnat, l Law № 26. 1994. P. 940-941. 
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възраждането на идеите на естественото право, ще се стигне до идеята за 
единно наднационално право.46 

Това предпоставя заключението, че виртуалното среда и в частност 
Интернет не е единствения фактор определящ спецификата на правно регу-
лиране на отношенията в съвременния свят. 

Това от своя страна е още едно доказателство, че особеностите на вир-
туалното пространство са адекватно отражение на новите форми на осъ-
ществяване на социална комуникация в обществото, част от еволюцията на 
обществените отношения, което се отразява в тенденциите на развитие на 
самото право като социално явление. 

Потвърждение на това е отбелязаният от проф. Р. Ташев процес на 
регионална интеграция, особено очертан в Европа и Северна Америка, към 
които гравитират и държави от съседни райони. „Дилемата между национа-
лизма, от една страна и регионализма – от друга, има ясно очертани после-
дици в сферата на правото“47 

 
в) Международни договори

В сферата на виртуалното пространство като източници на правното 
регулиране, наред с останалите източници на международното право особе-
но важно място заемат международните договори.

 Международните договори се създават от отделни суверенни държа-
ви „чрез доброволно споразумяване“ или придаване на „юридическа сила на 
обичая“48

 Ще отбележим един от основните документи със значение не само за 
правното регулиране на виртуалното пространство, а за развитието на ин-
формационното общество като цяло е приетата в Окинава на 22 юли 2000 г. 
от т. нар. „осморка“ Харта за глобално информационно общество. 

Хартата е безспорно отражение и отговор на напредналите държави 
на глобализиращото въздействие на информационните технологии. 

Тя има целеформиращо влияние за развитието на националните зако-
нодателства като подписалите я държави декларират два базови принципа 
– максимално пълна реализация на преимуществата на информационните 
технологии (ИТ, „открити цифрови възможности“) и преодоляване на не-
равния достъп до тях (преодоляване на цифровия разрив)

Базирайки се на общите концепции за информация и право, договаря-
щите се страни се задължават да осъществяват ръководство в усилията на 

46  Денков, Г. Система и структура на правото http: //www. LegalTheory.com 
47  Ташев, Р. Цит. съч., С.144
48  Ташев, Р. Цит. съч. С. 57
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правителствата по установяване на съответстваща политика и нормативна 
база, стимулираща конкуренцията и новаторството, обезпечаваща иконо-
мическа и финансова стабилност, съдействащи в сътрудничеството по оп-
тимизиране на глобалната мрежа, борба с престъпността и т.н.

Както се отбелязва в Хартата, целта на водещите държави е не толкова 
в стимулирането и съдействието при прехода към информационно обще-
ство, но същото така и в пълната реализация на неговите икономически, 
социални и културни преимущества. 

Очевидно Хартата има пожелателен и препоръчителен характер (как-
то в държавния, така и в частния сектор) за ликвидиране на международния 
разрив в областта на информацията. Тя е солидна основа за ефективно парт-
ньорство между участниците, включвайки политическо и правно сътрудни-
чество и в този смисъл се възприема като ключов момент за рационалното 
развитие на информационното общество въобще. 

Окинавската харта предшества Правителствената декларация на ико-
номическия и социален съвет на ООН, за ролята на информационно – ко-
муникационните технологии в контекста на глобалната икономика (приета 
юли 2000 г.), в която се поставя акцент на позитивното влияние на инфор-
мационните технологии за излизането на малкия и среден бизнес на разви-
ващите се страни на световните пазари и се подчертава необходимостта от 
предприемане на съгласувани усилия на национално, регионално и между-
народно ниво, за целите на създаване на благоприятен климат за електронна 
търговия.

 
г) Актове на международни организации

Като важна категория международно – правни източници на правно 
регулиране във виртуалното пространство могат да бъдат обособени доку-
ментите, действащи в сферата на правното регулиране на информационните 
технологии, приети от различни международни организации. 

В системата на ООН работата по правното регулиране на отношени-
ята в областта на електронната търговия е съсредоточена в Комисията по 
международно търговско право UNCITRAL. От нея са разработени Закон 
– модел за електронната търговия (MLEC) от 1996 г. и Закон – модел за елек-
тронния подпис (MLES) от 2001 г. В тях се признава юридическия статус на 
електронните документи, премахват се юридическите бариери за използва-
нето на електронни споразумения, отменя се „монопола на книжните до-
кументи“. Първите сериозни стъпки в тази посока правят международните 
организации с разработването на типови закони. 
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На 30 януари 1997 г. с Резолюция на Генералната Асамблея на ООН е 
приет разработеният през 1996 г. от Комисията на ООН по международно 
търговско законодателство (УНСИТРАЛ) Типов закон „За електронна тър-
говия“. Това е първата стъпка в областта на развитието на международното 
право регулиращо сферата на електронната търговия. Даденият документ 
носи рамков и препоръчителен характер и е предназначен на първо място 
за използване от държавите като основа за разработване на националните 
законодателства.

В него са заложени правните оснави на дейността в сферата на елек-
троната търговия, дадени са определения на основни понятия като „елек-
тронен документ“, „електронен подпис“, „автор на електронен документ“, 
„информационна система“, призната е юридическата и доказателствена сила 
на документите в електронна форма, предявени са условията, към електрон-
ните подписи като средство за потвърждаване на автентичността и целостта 
на електронния документ, разграничени са стадиите на сключване на елек-
тронен договор и т.н. 

Наред с нормотворческата дейност на ООН, във формирането на меж-
дународното право в областта на регулиране отношенията в информацион-
ното пространство активно участие взема и ЕС. 

С развитието и институционализирането на европейската интеграция 
значимо място като източник на нормативно регулиране на виртуалното прос-
транство заема европейското право (право на Общността) и в частност законо-
дателните актове, свързани с развитието на информационното общество.

Правната система на ЕС е създадена чрез съдебни решения на Евро-
пейския съд, което я прави уникална. В мотивите на тези решения се про-
възгласяват три нови доктрини: за възникването на нова правна система, за 
за прякото действие на част от нормите на правото на Европейския съюз, 
за за предимството на правните норми на правото на Европейския съюз по 
отношение на националното право на държавите – членки 49

Правото на Общността се характеризира с прякото му действие във 
вътрешния правов ред. Интерес представлява и мястото, което заемат из-
точниците на правото на Общността по отношение на международноправ-
ните източници. В йерархията на правото на ЕО, както отбелязва К.Цакер, 
международноправните източници стоят по ранг под източниците на пър-
вичното право на ЕО, но имат по-висша юридическа сила от актовете на 
вторичното право. 50

49  Ташев, Р. Цит. съч., С. 170
50  Цакер, К. Европейско право, 1998, С. 69
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Авторът посочва и още един принцип: правото на Общността дероги-
ра диспозитивните норми на общото международно право, но императив-
ните разпоредби на международното право обвързват ЕО и в йерархията 
на общностното право стоят над актовете на първично и вторично право на 
Общността.51

Един от основните законодателни инструменти, използвани от ЕС са 
Директивите. В тях се съдържа задължителния резултат, който държавите 
членки следва да постигат в установен срок, при което формите и методите 
за постигане на този резултат са оставени на свободната преценка на самите 
държави. 

В този смисъл Директивите са предписания, които уреждат конкрет-
ни видове обществени отношения и формулират основни принципи, които 
страните членки следва да вземат предвид при нормирането на идентични 
отношения в националните си законодателства. 

Тяхното изчерпателно изброяване също е невъзможно, но следва да се 
отбележат по-важните от тях, сред които са Директива 97/7ЕС на Европейския 
парламент и Съвета за защита на потребителите при договорите за дистанци-
онна продажба на стоки (1997 г.), Директива 1999/93ЕС от 1999 г. за рамката на 
Общността за електронните подписи, Директива 2000/31ЕС на Европейския 
парламент и Съвета от 2000 г. за някои правни аспекти на услугите на инфор-
мационното общество, в това число на електронната търговия, на вътрешния 
пазар (Директива за електронната търговия), Директива 2002/58ЕС от 2002 
г., отнасяща се до обработката на персонални данни и защита на тайната на 
частния живот в сектора на електронните комуникации и т.н. 

Както беше отбелязано Директивите не са пряк източник на право, 
тъй като имат препоръчителен характер, но факта на тяхното интензивно 
разработване в сферата на електронните комуникации показва, че тези въ-
проси фокусират вниманието на европейския законодател и установените в 
тях принципи ще намират място в националните законодателства на отдел-
ните страни.

През 1998 г. е прието Предложение за Директива на Европейския пар-
ламент и Съвета на ЕС „За някои аспекти на електронната търговия на въ-
трешния пазар“. 

Основна задача на дадената Директива е гарантиране на условията за 
надлежно функциониране на международната електронна търговия между 
държавите – членки на ЕС. В сравнение Типовия закон на УНСИТРАЛ да-

51  Цакер, К. Цит. съч. С. 71 
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дената Директива представлява достатъчно обширен документ, определящ 
насоките за правно регулиране на значителен кръг обществени отношения 
в сферата на електронната търговия. Освен общите положения документът 
съдържа комплекс от норми детайлно регулиращи отделни аспекти на елек-
тронната търговия. В частност е регламентирана дейността на доставчиците 
на информационни услуги, установени са правилата за отговорността на ин-
формационните посредници и условията при които органите на съответни-
те национални съдебни власти могат да възлагат задължения по контрол и 
изискване на факти, указващи незаконен характер на дейността. Достатъч-
но детайлно е установен механизма на сключване на електронни договори, 
определени са изискванията, на които трябва да отговарят, установени са 
правила за определяне момента на сключване на договора.

Вторият, но не по-малко важен документ формиращ европейското 
право за електронна търговия е приетата през декември 1999 г. Директива на 
ЕС за „Правните аспекти на Обществото за използване на електронни под-
писи“. В документа се установяват изискванията по отношение на електрон-
ните подписи, определят се принципите за тяхното използване, регулирана 
е дейността на сертифициращите органи, определен е редът за предоставяне 
на сертификационни услуги.

Международните модели оставят много въпроси. Въведеният прин-
цип на технологична неутралност не позволява да бъде гарантирана адек-
ватно достоверност и затова много национални законодателства приемат 
по-регулативна система. Оставащите неуредени въпроси се предоставят за 
решаване от съдебните, от регулативни органи, или от саморегулиращи от-
раслови органи, които ще установяват стандарти.

Освен Директивите, можем да отбележим и други актове на ЕС, свър-
зани непосредствено с регулиране отношенията във виртуалното простран-
ство, като ръководства, регламенти (например Регламент № 733/2002 за въ-
веждането на домейна „еu“) и т.н.

Следва да се отбележат и редица актове на Съвета на Европа в същата 
посока като Конвенцията за защита на физическите лица при автоматична 
обработка на персонални данни от 1981 г. (Страсбург), Конвенция за инфор-
мационно и правно сътрудничество, отнасящо се до „услугите на информаци-
онното общество“от 2001 г., Конвенция за киберпрестъпността от 2001 г. и др. 

Извън рамките на ЕС значителен брой документи имащи отношение 
към регулиране на виртуалното пространство са приети и от Световната ор-
ганизация за интелектуална собственост (СОИС), Международната търгов-
ска организация (МТО), Международна търговска палата, Организацията за 
икономическо сътрудничество и развитие (разработила Общи принципи за 
защита правата на потребителите в контекста на електронната търговия) и др. 
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3. Вътрешно-правни източници на регулиране.

През последните няколко години в България също се активизира про-
цеса на създаване на законодателна уредба в областта на информационните 
технологии. Особено важно значение в този смисъл има Законът за елек-
тронния документ и електронен подпис (ДВ, бр.34 от 6 април 2001 г., в сила 
от 5 февруари 2002), който е първа стъпка към осъвременяване на българ-
ското законодателство в съответствие с изискванията на новите икономиче-
ските процеси. 

Отношенията регулирани от закона са свързани основно с идентифи-
кацията на страните във виртуалното пространство, потвърждаване съдър-
жанието на електронния документ, установяване гаранции за сигурността 
при обмяна на данни по електронен път чрез правната възможност за из-
ползването на електронен подпис като средство за автентификация.

Във връзка с прилагането на закона МС приема подзаконови актове 
– Наредба за реда за регистрация на доставчиците на удостоверителни услу-
ги; Наредба за дейността на доставчиците на удостоверителни услуги, реда 
за нейното прекратяване и изискванията за предоставяне на удостоверител-
ни услуги; Наредба за изискванията към алгоритмите за усъвършенстван 
електронен подпис (и трите в сила от 8 февруари 2002 г.).

Основните принципи и цели за развитие на българската политика за 
изграждане на информационно общество, част от която са и проблемите 
свързани с регулиране на виртуалното пространство, са изложени в приета-
та с Решение № 679 на МС от 1999 г. – „Стратегия за развитие на информа-
ционно общество в РБ“. 

Една от основните формулирани цели за преход към информационно 
общество е създаването на правна и регулаторна рамка за предоставянето на 
услуги в новата информационна среда, хармонизирана с тази на ЕС. 

В изпълнениена тази програма са приети редица нормативни актове, 
имащи отношение към развитието на информационното общество – Закон 
за далекосъобщенията (с последните либерализирани положения, съобра-
зени с новата регулаторна рамка на ЕС в областта на телекомуникациите), 
Закон за защита на личните данни, Закона за достъп до обществена инфор-
мация и т.н. В редица други нормативни актове е дадена възможност опре-
делени действия да бъдат извършвани по електронен път чрез електронно 
подписани документи – Закон за обществените поръчки, Закон за сделките с 
ценни книжа, подаване на документи в НОИ, митнически декларации и т.н. 

 Необходимо е да бъде отбелязана и приетата с Решение № 866 на МС 
от 28 декември 2002 г. – Стратегия за прилагане на информационните техно-
логии в държавната администрация (Стратегия за създаване на електронно 
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правителство), Стратегия за развитие на електронната търговия в РБ, както 
и Закон за електронната търговия. 

 
4. Правен обичай

Особено значение за съвременния етап на развитие на правното ре-
гулиране на отношенията във виртуалното пространство има правният 
обичаи.Той встъпва в ролята на специфичен регулатор на поведение на раз-
личните субекти, установен в следствие на фактическото му прилагане в 
течение на продължителен период от време (обичай да се разменят благо-
дарствени писма след сключване на сделки в Интернет) като социалните 
норми на обичая се установяват тогава, когато по силата на продължително 
прилагане се трансформират в поведенческа привичка. Обичаят допълва, 
развива един или друг закон, като отразява продължителната и еднообразна 
практика, както в действията, така и бездействията на субектите и въплъ-
щава неотложна и разумна потребност от правно регулиране на ситуациите. 

Държавното санкционеране на обичая се осъществява или в съдебен 
процес или в административната дейност, когато обичаят служи като ос-
нование за разрешаване на спорове (Англия) или по пътя на включването 
на обичая в издаваните нормативни актове. Той не се презюмира в съда, а е 
необходимо да бъде доказан.

При отсъствието на необходими законови разпоредби, регулиращи в 
цялост виртуалното пространство е необходимо да бъде признато важното 
значение, което има правният обичай като източник на право в това прос-
транство, основан на последователното и продължително прилагане на едни 
или други правила. 

В българското право обичаят заема ограничено място като правен из-
точник. Проф. Р.Ташев го определя като „правило за поведение, намиращо се 
в социална среда, действащо в рамките на ограничена територия или соци-
ална група, установено и придобило задължителност по пътя на дълготрай-
на употреба и притежаващо правна санкция“ 52

В българската правна система обичаят като неписано право, скрепено 
с правна санкция е субсидиарен по отношение на закона източник на право. 
Законът препраща към обичайното правило за поведение, което по силата на 
препращането става част от правната систтема. 53

С последните изменения на Закона за задълженията и договорите от 
(ДВ,бр.19, от 2003 г.) е създадена нова „Част трета“, в която се уреждат въ-
просите свързани с приложимо право към договори с международен еле-

52  Ташев, Р. Цит. съч. С. 78
53  Пак там, С. 82
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мент. Тези разпоредби допускат прилагане на обичая, който е известен на 
страните или би трябвало да им е известен, ако е широко известен в между-
народната търговия и постоянно спазван от страните по договори от същия 
вид в съответната област на търговия. Ако не е уговорено друго се смята, 
че страните са приели за приложим обичая (чл.437,ал.2 ЗЗД). Позоваване на 
обичая има в чл. 20 на ЗЗД във връзка с тълкуването на договорите.54 

Друг случай на субсидиарна приложимаст на правните обичаи е уре-
ден в чл.300 от ТЗ при допълване на търговски договор от съда, той се съо-
бразява и с „търговския обичай“. 

Според Правилника на арбитражния съд при БТПП: „арбитражният 
съд решава споровете възоснова на правилата на приложимото материално 
право, като се имат предвид условията на договора и търговските обичаи“. 

Правният обичай е основен източник на правото в системата на меж-
дународното право, чиито източници, разгледани по-горе заемат особено 
важно място в правното регулиране на отношенията във виртуалното прос-
транство. Правилото съдържащо се в международния обичай, действа само 
за тези държави, които в определена форма (например със споразумение или 
деловия оборот) са го признали. Той се прилага дотолкова, доколкото отдел-
на държава го е възприела по един или друг начин. Обичаите в основата на 
които стоят принципите на суверенитета и равенството на държавите, по 
принцип са задължителни за всички страни. Що се отнася до други обичаи, 
те могат да бъдат обвързващи спрямо една или друга държава в случаите, 
когато в една или друга форма са признати.

Освен международноправните обичаи, във виртуалното пространство 
имат място и обичаите на информационния обмен. Възприетите в информа-
ционната практика обичаи могат да се използват в арбитражните съдилища 
в случаите, когато това е указано в договора, от който възниква интернет 
спора и тогава, когато към обичая препраща правна норма, подлежаща на 
прилагане в спорното дело, или ако обичая се основава на положения в меж-
дународен договор, действащ в отношения между държави, към които при-
надлежат страните в спора. Освен това в арбитражната практика се допуска 
прилагането на информационни обичаи в случаите когато в нормите на пра-
вото, подлежащо на прилагане в спорното дело не се съдържат необходими 
указания и препратката към обичая произтича от характера на условията, 
отнасящи се към спора.

Характерно за обичайните норми е това, че при тях липсва правна 
санкция. Санкцията при тях, като вид социални норми се осъществява от 
социалната група като цяло. Предвид характера и спецификата на виртуал-

54  Кутиков,.В., Международно частно право на РБ,1993 г., ред. Тодоров,Т.,стр137-140;
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ното пространство поведенческите модели създадени от обичайните норми 
следва да имат общоприложим и масов характер. 

Виртуалното пространство може да се разглежда като свободен пазар 
на блага, отразяващ определени ценности и изразяващ следните предпочи-
тания на различни социални групи. На първо място на тези, които управля-
ват неговата архитектура при помощта на мрежовите протоколи и техниче-
ски спецификации. На второ, на ползвателите при избора на мрежата, към 
която те се обръщат съблюдавайки съответните правила за поведение. На 
трето, на тези, които не попадат под никоя форма на регулиране (това про-
изтича от децентрализираното управление на Мрежата и възможността да 
бъде избегната териториалната власт).

Предвид моделите на децентрализирано регулиране и свойствените за 
виртуалното пространство електронни документи, може да бъде проведена 
аналогия с обичайното право, в частност с lex merсatoria. Д.Пост вижда в 
това пример за свободно и спонтанно създаване на правила, освободени от 
всякакъв контрол от страна на държавата. 55

Известно е, че в териториално отношение исторически обичайното 
право встъпва като право в определен град и се развива спонтанно и кор-
поративно. Образуването на обичаите носи стихиен характер. Социалните 
норми на обичая се установяват тогава, когато по силата на продължително 
прилагане се трансформира в поведенческа привичка. Обичаите се санк-
ционирали с решения на съда. Увеличаването на ролята на съда произтича 
най-вече във връзка с разширяването на търговията и необходимостта от 
намирането на средства за регулиране на разногласията по друг начин, ос-
вен позовавайки се на локалното местно обичайно право. Необходимо било 
общо и унифицирано признание на някои правила на поведение. Постепенно 
се появява юридическия прецедент и статутното право. Съществува и още 
един способ за санкциониране на обичаите – чрез закрепването им или пре-
пращане към тях в текстовете на закона. Lex merсatoria се разглежда като 
един от моделите на обичайното право. Тук става дума за право, основано 
на обичаите, ползващо се с признание и достатъчен авторитет, за да му бъде 
придадена обвързваща (задължителна) сила в сферата на стоково-паричните 
отношения. Заедно с това неговия нормативен характер е бил ограничен в 
рамките на определена територия.56 

За признаването на обичая е било необходимо широка подкрепа от 
населението и продължително съществуване.

55  Post D. G. Anarchy,State, and the Internet: An Eassay on Law-Making in Cyberspace.Р
56  Goldsmith J., Lessig L. Grounding the Virtual Magistrate. http://www.law.vill.edu/ncair/

disres/groundvm.htm.P2
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Обичайното право отдава значение на договора в качеството на ме-
ханизъм на фиксиране на съгласието на субектите и му придава юридиче-
ска сила. Неговото възникване, изменение и прекратяване не се свързва с 
необходимостта от съществуване на централна власт. Международното 
публично право, което признава обичая в качеството на източник на право-
то, потвърждава това. Процесът на сключване на международни договори, 
илюстрират формиране на широко съгласие, което се отразява често в нор-
мите на международното обичайно право. 57

Възниква въпросът може ли да се установи правно регулиране без за-
конодателстване. В тази връзка Голдсмит и Лесиг казват „за да притежават 
реална изпълнителна сила, юридическите рамки на виртуалното простран-
ство трябва да черпят своята власт и авторитет от правото на реалното прос-
транство“. Или иначе казано от вече съществуващите и признати норми на 
международното договорно право.58 Този механизъм обаче,трябва да съот-
ветства на позитивисткото изискване – наличието на фундаментална власт 
и формални източници на право. В традиционната правната доктрина се 
приема, че обичаят в съвременното общество загубва своето значение като 
правен източник. „Той е обективен и неорганизиран източник на правото, 
който се обляга на съзнателна или несъзнателна традиция на социалната 
група, а не на вилевия акт на една власт“ 59

Като интуитивен и спонтанен източник, обичаят не може да бъде пре-
цизно формулиран и формално определен. „Това е причина той да не може 
да постигне сигурност при уреждане на обществените отношения, а оттук – 
и стабилност при утвърждаване на правния ред. 60

За разлика от традиционно правната мисъл, теоретиците изследващи 
въпросите, свързани с регулиране на отношенията във виртуалното прос-
транство приемат, че при формиране на новата правна култура свързана с 
това пространство и особено в неговия преходен период именно обичаите 
могат да придобият съществено значение при отчитане на факта, че истори-
чески правният обичай предшества нормативното регулиране.

57  Menthe D. Jurisdiction in Cyberspace: A Theory of International Spaces. Michigan,1998 
http://www.law.umich.edu/mttlr/volfour/menthe.html.P.42

58  Goldsmith J., Lessig L. Grounding the Virtual Magistrate. http://www.law.vill.edu/ncair/
disres/groundvm.htm.P2

59  Бержел, Ж.Л., Обща теория на правото, 1993, с. 69-70
60  Колев, Т., Въведение в правото, 2005, С.47.
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  III. НОРМИ НА САМОРЕГУЛИРАНЕ И СЪРЕГУЛИРАНЕ 
ВЪВ ВИРТУАЛНОТО ПРОСТРАНСТВОТО

1. Саморегулирането като източник на право във 
виртуалното пространство. (Предварителни бележки)

 В зависимост от вида на правната система и степента на развитие на 
отношенията във виртуалната среда изброените източници на позитивното 
право заемат различно място в отделните държави. 

Освен тях обаче, като особен източник на регулиране във виртуалното 
пространство могат да бъдат посочени нормите и поведенческите модели, 
създадени в процеса на саморегулация. 

 При анализа на юридическата природа на виртуалното пространство 
беше отбелязано, че правото като санкционирана от държавата система от 
нормативни правила не е единствения социален регулатор. Немския профе-
сор Карл Хайнц Ладер от Хамбургския университет отстоява позицията, че 
„социалните конвенции не представляват прости форми на координация, ко-
ито не притежават правен характер, а трябва да се разглеждат като форми на 
специално организационно основание, свързващо отношенията и в този сми-
съл да им бъде признато качеството на специални нормативни феномени. 61

В този смисъл Е. Войниканис и М. Якушев смятат, че на съвременния 
етап от развитие на обществото може еднозначно да се констатира разширя-
ване на понятието „норми“, както в смисъл на отказ от концепцията за нор-
мативно регулиране от страна йерархизирани субекти в чиято компетент-
ност се намира нормотворчеството, така и в смисъл на процеса на самата 
легитимация на нормите и свързаните с това гаранции за тяхното спазване.62 

Авторите отбелязват още, че главното преимущество на „недържавв-
ния сектор на нормотворчество“ се състои в това, че подобни норми не се 
нуждаят от процедура за признаване на тяхната действителност, доколкото 
спазването им се осъществява доброволно, а времето на тяхното съществу-
ване съвпада с коефициента на жизнеспособността им. Тези норми същест-
вуват докато успешно регулират едни или други отношения и преустановя-
ват своето действие когато икономическата ситуация ги прави непригодни. 

Проф. Р. Ташев посочва, че източниците на правото и формираното 
понятие за източник на право претърпява изторическо развитие като редица 
фактори от социално и културно естество се отразяват и водят до тяхната 

61  Ladeur,K.H. The Theory of Autopoiesis As an Approach to a Better Understanding of 
Postmodern Law. San Domenico, 1999. P. 19

62  Войниканис, Е.,Якушев, М., Информация. Собственость. Интернет. Традиция и 
новеллы в современном праве., 2004, С.78

ОБЩА ЧАСТ82



еволюция. През втората половина на ХХ век се наблюдава значително ус-
ложняване на правния живот като „съвременните системи на правото изгуб-
ват своя строго йерархизиран и централизиран характер... Децентрализаци-
ята означава, че се появяват нови видове източници на правото“ 63

Към тях авторът отнася и масовите договори, нормативни съглашения 
и вътрешните регламенти на корпоративните сдружения.

Пример за това може да се открие във френското право, имайки пред-
вид независимите административни авторитети (autority administrative 
independante, A.A.I.), нямащи друг аналог във френското право. A.A.I се 
срещат за пръв път в чл.8 от Закона за автоматична обработка на информа-
цията, каталозите и свързаните с тях права от 1978 г. Със закона се създава 
Национална комисия по информатика и право, който има статут на „неза-
висим административен авторитет“. За образец са взети англосанксонските 
„агентства“ които осъществяват регулиране в различни сектори на общест-
вения живот. Сродни по характер и функции са създадените през послед-
ните години във връзка с хармонизацията на българското с европейското 
право регулаторни органи (Съвет за електронни медии, Държавна комисия 
за енергийно и водно регулиране). В този смисъл това е още един пример за 
глобализацията и децентрализацията на правото. 

Социалните норми представляват предписания, изисквания, с които са 
свързани определени очаквания за съответстващо поведение. Към социални-
те норми се пречисляват нормите на правото, на морала, релиигиозни, корпо-
ративни норми, обичая и т.н. В същото време въпросът за това какво е съотно-
шението на социалните норми и неофициалните норми на поведение, приети 
във виртуалното пространство до сега не е получил еднозначно решение. 

В такава динамична и комплексна сфера като виртуалното простран-
ство внедряването в рамките на действащото законодателство на механизми-
те на саморегулиране е приоритетно, доколкото те отговарят на интересите 
на субектите на съответните отношения, регулират част от съществуващите 
празноти в сферата на регулирнето на Интернет и способстват за оператив-
ното разрешаване на конфликтите между частни и публични субекти във 
връзка с използването на информационните технологии.

Какво е саморегулирането по своето съдържание и дали то може са-
мостоятелно в адекватна степен да осигури регулиране на отношенията във 
виртуалната среда. 

63  Ташев, Р. Обща теория на правото. Основни правни понятия, 2005, С.16
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 2. Понятие за саморегулиране

Саморегулирането може да се определи като способ за самостоятелно 
(без участието на държавните органи) въздействие на субектите върху по-
ведението във виртуалното пространство т.е. самоустановяване на правила. 
Под саморегулиране се разбира влиянието на субектите сами върху себе си 
при помощта на цялата система от социални действия. Саморегулирането 
може да включва правно регулиране и регулиране с помощта на технико-
социални норми. 64

Освен общите правила за регулиране виртуалното пространство по-
ражда многочислени и разнообразни системи за регулация, които добровол-
но се избират от определена група ползватели. 

В този смисъл саморегулирането предполага наличието на определе-
ни правила, прилагани на основата на общо съгласие на участниците (чле-
новете) на едно или друго общество, социална група. 

Механизмите за контрол за спазването на тези правила също се разра-
ботват и прилагат от членовете на това общество или група, без привличане 
на методи на въздействие отвън. 

 В структурата на саморегулирането значимо място заемат общата 
култура, морални и нравствени принципи, правосъзнание и юридически 
знания. Тези елементи образуват цялостна система като помагат на субекти-
те да намерят необходимите способи за въздействие върху поведението на 
участниците в Мрежата. 

Особено място в саморегулирането на отношенията виртуалното 
пространство играят нормите или правилата на морала. Това е така, докол-
кото моралът във виртуалното пространство се възприема като съвкупност 
от действащи и общопризнати в различните държави норми и правила на 
поведение, съгласно които едни постъпки и действия на субектите се въз-
приемат като правилни, а други като недопустими и в този смисъл служат 
като оценка на поведението на субектите. Нормите на морала се съдържат в 
съзнанието на субектите и се коренят в материално-икономическите усло-
вия на живот на съответното общество и държава.

Развитието на Интернет провокира различни концепции за саморегу-
лиране на обществото във виртуалното пространство. 

Такава концепция е тази за „свободните информационни общества“, 
определени като нов тип свободни общества, създадени на основата на ком-

64  Рассолов, И.М., Право и Интернет, 2003, С. 158 
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пютърните мрежи, които ще станат основна организационна единица на ин-
формационното общество. 65

Тези свободни общества се представят не като утопически организа-
ции, а като притежатели на реални възможности. Те ще бъдат свързани с 
виртуалното пространство (чрез мрежа), което означава глобализъм, съв-
местни достижения и функционалност. В тези общества ще се наблюдава 
нарастване на съсредоточеността и сложността на връзките.66 

В такъв смисъл това са многомерни, взаимосвързани общества, граж-
даните на които притежават качеството множествена принадлежност.

Като доминираща форма на поддържане на обществения ред в тези об-
щества се посочва не нормативния порядък установен от държавата, а авто-
номни ограничения създавани от самите субекти, т.е. чрез самоорганизация.

Посочената концепция развива идеята за това, че свободният сектор 
ще стане основната социална форма на доброволно гражданско общество, 
определено с понятието футуризирано общество (“High muss futurisation 
society“). Това общество от своя страна може да бъде разделено на два типа: 
местни информационни общества (lokal) и информационни доброволни 
(voluntary) общества. Тяхна фундаментална характеристика е свободата от 
привързаност към конкретно място. Хората, обединени в такива общества 
са свързани с обща философия и цели, а компютърните мрежи представля-
ват материалната база правеща възможно такова единство. В рамките на 
настоящото изследване такава материална база е Интернет и създаденото от 
нея виртуално пространство. 

Безспорно Интернет влияе на структурата на съвременното общество 
като провокира създаването на различни теории за връзката между обще-
ството и държавата, държавата и личността, но представената концепция 
за саморегулиране на обществото е твърде крайна и неприложима поне на 
съвременния етап от развитие на натовареното с очаквания в тази посока 
информационно общество. 

 От тази гледна точка по-реалистично е саморегулирането да се 
определи като целенасочено формиране на общественото мислене по от-
ношение целесъобразността на осъществяване във виртуалното прос-
транство на едни или други форми на социален контрол под формата на 
легитимирани от самия социум в мрежата норми на поведение, което не 
изключва съществуването и на институционализиран контрол. 

65  Masuda, Y. The Information Society as Post Industrial Society. World Future Society. 
Woshington, D.C.USA. 1983.P.139

66  Пак там, Р. 142
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3. Форми на саморегулация във виртуалното 
пространство

а) Препоръчителни документи и „Етични кодекси“ на поведение. 

Една от формите на саморегулация във виртуалното пространство се 
свързва с разработване на документи с препоръчителен характер, способ-
стващи за унификация на договорната практика като разработване на ти-
пови договори или примерни договорни условия, формиране на обичаи на 
деловия оборот и добросъвестна делова практика. 

В този смисъл могат да се посочат създаваните на международно рав-
нище актове като „Глобален план за действие на електронната търговия“ 
(Global Action Plan for Electronic Commerce), разработен с участието на меж-
дународни организации, „Ръководство по осъществяване на рекламна и 
маркетингова дейност в Интернет „. 

Също така особено внимание заслужава проекта Глобална Инициати-
ва за Политика в Интернет (GIPI), която е международна обществена ини-
циатива в областта на Интернет. Проекта е учреден от Internews Network 
съвместно с Центъра за демокрация и технологии (CDT), с подкрепата на 
Института Отворено Общество, Amerika Online като в момента този проект 
се реализира в шестнадесет страни в света. Основна цел на проекта е оказ-
ване съдействие на държавите с преходна икономика при изграждането на 
открито информационно общество и преодоляване на т. нар. цифрово нера-
венство. Една от основните задачи на проекта е насърчаване на държавните 
политики на тези страни към развитие на гражданско общество, основано 
на принципите на децентрализиран, саморегулируем и достъпен Интернет. 

Несъмнен интерес представляват и финансираните от Европейската 
Комисия проекти в съответствие с Плана за Действие в Интернет. Такъв 
проект е „Саморегулиране“ (Selfregulation.info/ EU № 27180-IAPCODE), осъ-
ществен в рамките на програмата на Оксфордския университет, посветена 
на сравнителен анализ на законодателството и държавните политики по от-
ношение на средствата за масова информация. Целта на проекта се състои 
в изследване на Кодексите на поведение, създавани от асоциациите на ин-
тернет доставчииците (Internet service provider assotiations – ISPA), тяхната 
оценка с оглед създаване на минимални стандарти за подобни кодекси напо-
ведение, които са основа за успешно саморегулиране в мрежата. Направени-
те изводи по този проект са важна предпоставка за по-нататъшно сътрудни-
чество между националните асоциации на ISP на ниво Европейски съюз. 67

67 Executive Summary of ISPA Report (NOV.2002) http://www. Selfregulation.info/
iapcoda/030329-selfreg-global-report.htm
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В този смисъл се и положенията отразени в Директива за електронна-
та търговия 2000/31 ЕС, отнасящи се до ролята на Кодексите на поведение, 
приемани от търговски, професионални и потребителски асоциации или ор-
ганизации, като отношенията между тях и държавите членки на ЕС се ус-
тановяват на принципа на чл.16 от Директивата по следната схема: първите, 
т.е. частните структури подават на комисия на ЕС проекти за Кодекси на по-
ведение, правят ги достъпни на езиците на ЕС с използването на електронни 
средства, а така също съобщават на държавите – членки на ЕС и Комисията 
своите оценки за прилагането и влиянието на практика, обичаи, отнасящи 
се до електронната търговия, а вторите (държавите – членки), поощряват 
разработването на такива актове на нивото на ЕС и привличането на асо-
циации и организации за разработване и приемане на кодекси на поведение, 
защитаващи техните интереси. 

В много страни е въведена система за саморегулиране, основаваща се 
на такива Кодекси като механизъм за регулация. В Англия е създаден неза-
висим орган – Фондация за сигурни мрежи.68Подобни стъпки са предприети 
във Франция, Германия, Холандия,Белгия. Интерес представлява „Етичния 
кодекс“ на Асоциацията на доставчиците на достъп до Интернет и на интер-
нет услуги (AFA)69, Кодекса на поведение на Канадската асоциация на ин-
тернет доставчиците (CAIP).70 В България може да бъде отбелязан „Етичния 
кодекс“ на БАИ.

Кодексите визират отношенията доставчик – абонат (потребител), как-
то и между самите членове на организацията, регламентират отношенията 
между организацията и държавните органи, както и въпроси свързани с от-
говорността. Предвиждат се механизми са осъществяване на контрол както 
за неспазване на нормите в кодекса, така и за нарушаване на законоустано-
вените норми на поведение и дейност в съответната държава. Възприемат се 
вътрешни процедури за неспазване на Кодекса от даден член. 

Трябва да се отбележи обаче, че действието на тези кодекси и саморе-
гулацията като механизъм на въздействие върху отношенията, осъществя-
вани във виртуалното пространство е една правна възможност, чиято сфера 
на действие зависи от връзката и с възприетите държавни механизми за ре-
гулиране.

68  http://www.ispa.org.uk
69  http://afa.france.com
70  http://www. caip.ca/issues/selfreg/code-of-conduct/code.htm
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б) Дейност на саморегулиращите организации

Като друга форма на саморегулиране във виртуалното пространство 
се разбира дейността, осъществявана от саморегулиращите организации. 
Възможността за появата на такъв институт и формите на неговото правно 
съществуване, както беше посочено и по отношение на етичните кодекси, за-
висят от държавната политика в областта на информационните технологии. 

 Все повече се налага мнението, че участието на неправителствени-
те структури в процеса на нормотворчеството вече не е изключението от 
правилото, когато се отчита влиянието на съвременните технологии върху 
гражданското и политическо мислене. Според Ф. Риго, „транснационално-
то гражданско общество“, каквото е и обществото във виртуалното прос-
транство, включва три вида субекти: държавата, действаща на основата на 
националното право; обществото на държавите, което се подчинява на меж-
дународния ред; и индивидите, действащи по пътя на частната инициатива, 
включително и „неправителствените организации“ 71

Терминът „неправителствена организация“ (NGO) се използва за пръв 
път при създаването на ООН през 1945 г. като тези организации получават кон-
султативен статут към Икономическия и Социалния съвет. Своето развитие 
неправителствените организации получават в началото на 90-те години и не на 
последно място благодарение на Интернет, чиито транснационален характер 
способства за нови възможности не само в сферата на световната икономика, 
но и на световната политика. На 1 януари 1991 г. влиза в сила Европейската 
конвенция „За признаване на правосубектността на международните неправи-
телствени организации“, приета по инициатива на Съвета на Европа. 

Саморегулиращите организации са нестопански организации и се об-
разуват на доброволна основа. Освен централизираното държавно регули-
ране на една или друга предметна сфера, те установяват задължителни за 
своите членове правила и стандарти за осъществяване на съответна дейност. 
Всичко това има за цел да обезпечи добросъвестното осъществяване на про-
фесионалната дейност на членовете на саморегулиращата се организация, 
защита на правата и интересите на юридическите и физическите лица, полз-
ващи услугите на последните и защита на интересите на самите членове на 
тези организации.

Ролята на нестопанските организации може да бъде активна при раз-
работването на технически стандарти, операционни процедури, типови до-
говорни условия, а така също и разрешаване на спорове между участниците 
вътре в организационната система и между тях и потребителите. 

71  Rigaux F. Transnational Civil Society//International Law: Achievements and Prospects. 
1991 P.12
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В частност сред последните могат да се посочат Council of Better 
Business Bureans и TRUSTe.72 

 Първата разработва Code of Online Business Practices 73, в чието съдър-
жание се включват изисквания за защита на privacy, а втората създава раз-
гърната система за доброволна сертификация (лицензиране) на ресурсите 
и търговската дейност, даваща информация на ползвателите на мрежата за 
степента на защита на техните информационни права. 

Особено важна за развитието на Интернет е международната непра-
вителствена организация Интернет общество (Internet Society/ISOC), която 
има за цел да обезпечи потребностите на нарастващото глобално общество 
и да способства за ефективното използване на Интернет. 

Като друг пример може да послужи и интернет корпорацията занимава-
ща се с разпределение на имена на домейни ICANN, която е неправителствена 
организация и в същото време осъществява квазирегулативни пълномощия. 
Към нея е създадена процедура за специални административни разбирател-
ства, осъществявани в рамките на единната политика по регулирането на спо-
рове в областта на домейните (UDRP). Тази процедура е разработена с цел 
досъдебно регулиране на споровете в указаните зони, свързано с нарушаване 
на правата на трети лица при регистрацията и използването на домейните. 
Нормите, указани в UDRP се включват в договора при регистрацията на до-
мейните и са задължителни за владелеца на домейна. На тяхно основание със 
заявлението на трето лице в упълномощените организации владелецът на до-
мейна встъпва в качеството на ответник при административното разглеждане 
на характера на нарушението на правата на заявителя при регистрацията и 
използването на съответен домейн. Ако в резултат от указаното разглеждане 
се установи,че правата на заявителя са нарушени, то се приема решение за 
предаване на домейна, което задължително се изпълнява от регистаратора, 
който е регистрирал конкретното име, предмет на спора. 74

  В сферата на саморегулацията активно се развиват и инициативите 
на организационно – техническо равнище. Предприеманите от консорциума 
W3C действия по създаването на формати за защита на персоналните данни 
(Platform for Privacy Preferences Project – P3P), съгласно които в рамките на 
уеб-ресурса се изработва и описва политиката в областта на privacy, позво-
ляват на техническо равнище да обезпечи необходимата степен на защита на 
интересите на субектите на отношенията.75 

72  http://bbbonline.org
73  http://europa.eu.int/comm/justice_home/events/index_en.htm
74  http://icann.org
75  http://www.w3c.org/
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4. Сърегулиране във виртуалното пространство

Саморегулирането във виртуалното пространство, както вече беше 
отбелязано не може да бъде правно безпределно и не е в състояние да се 
справи с многообразието от действия на субектите, които често водят до 
колизии или престъпления. 

В този смисъл саморегулирането е възможно при определена законо-
дателна и обществена подкрепа и е изключено в областта на борбата с прес-
тъпността, освен в случаите когато има характер на превенция. Поради това 
специалистите предлагат саморегулирането на Интернет да се съчетава с 
неговото законодателно регулиране, което съставя системата на т. нар. съре-
гулиране (създаване на комплекс от норми). 

Сърегулирането може да се определи като регулиране на виртуалното 
пространство с помощта както на неправови, така и на законодателни сред-
ства. Това е нормативно – организационно въздействие върху отношенията, 
като специална система от правни средства. 

Т.е. структурата на сърегулирането освен пречислените компоненти 
на саморегулирането може да включва съответните правни норми, правното 
съзнание на субектите на отношенията, тяхната правна култура и правните 
принципи, които ръководят субектите във виртуалното пространство, пра-
вотворческия процес, отнасящ се до Интернет и самите отношения. 

Сърегулирането може да включва освен саморегулиране и норматив-
но-организационно влияние върху отношенията както със специална систе-
ма от собствени правни средства отнасящи се до виртуалното пространство 
(норми на правото), така и с други правни явления (правосъзнание, правна 
култура, правни принципи).

  В този смисъл сърегулирането се възприема като правно въздействие 
върху този вид обществени отношения, което не е еднозначно с правното 
регулиране.

 
5. „Кибернорми” във виртуалното пространство

В научните изследвания посветени на саморегулацията във виртуал-
ното пространство, много често тя се отъждествяна с термина „кибернор-
ми“, с който се обобщава цялото съдържание от задължителни за изпълне-
ние неформални социални стандарти в това пространство, като се отделя 
значително място на техния произход и развитие. 

Един от основните тезиси в изследването на Е. Мейджър 76 „Произ-
ход и развитие на нормите в киберпространството: модели на еволюция на 

76  April Mara Major – известен специалист в областта на „цифровото право“, член на 
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кибернормите“77 е, че виртуалното общество не представлява някакъв осо-
бен субект, а се състои от ползватели, т.е хора, които осъществяват обикно-
вено социално взаимодействие помежду си в обикновена социална среда. 
В същото време обаче, не може еднозначно да се определи, че отношенията 
установени вътре в това общество са напълно идентични с традиционните. 
Очевидно е, че субектите в една или друга степен пренасят общоприетите 
социални норми вътре във виртуалното пространство, но „самото развитие 
на това пространство става по пътя от хомогенна социална група, сформи-
рана извън неговите предели, към квазинезависимо хетерогенно общество, 
което се установява непосредствено във виртуалната среда „. 78

Това се обяснява с факта, че първите членове на това общество са не-
говите създатели, т.е. учените, които принадлежат към затворено и в оп-
ределена степен с елитарна субкултура традиционно общество. На този 
първоначален етап зависимостта от социалните норми е била максимална. 
Когато обаче Интернет се превръща в средство за комуникация от глоба-
лен мащаб, системата от „кибернорми“ започва да се разширява и включва 
в себе си поддсистеми (групови норми), възпроизвеждайки структурата на 
социалните норми в традиционното общество. Но това съвсем не означава 
тяхната тъждественост. Доколкото Интернет встъпва в качеството на по-
средник (заедно с телефона или факса) в човешката комуникация е естест-
вено редица кибернорми да бъдат пряко взаимствани от живата комуника-
ция (например изискването за конфиденциалност). От друга страна обаче, 
Мрежата предоставя средства за информационен обмен, които нямат екви-
валент в нецифровата среда. Осъществяването на определени действия във 
виртуалното пространство насочени към възникване на определени права 
и задолжения често са изцяло формализирани и алгоритмизирани, което ги 
отлечава от традиционните средсва за пренос на информация. Във връзка с 
това значителна част от социалните норми или се лишават от своята функ-
ционална значимост, или се нуждаят от модификация, за да съответстват на 
изискванията на Мрежата. 

Мейджър прави интересна графична съпоставка на функционалната 
зависимост на кибернормите от социалните норми и обратно, зависимостта 
на социалните от кибернормите. От това съпоставяне става ясно, че докато 
с течение на времето зависимостта на кибернормите от социалните норми 
намалява, зависимостта на социалните норми се увеличава. В определен мо-

изследователстката група за изучаване на Интернет към американската Федерална комисия 
по търговия.

77  Major A.M. Norm Origin and Development in Cyberspace: Models of Cybernorm 
Evolution //Washington University Law Quaterley. 2000. P. 70

78  Major A.M. Op.cit.P.76
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мент, наречен от автора точка на равновесие, различията между двете сис-
теми зе заличават. Мейджър предполага, че така разгледано развитието на 
Интернет има свой естествен предел, а именно интеграцията в обществения 
живот, разбирана като цялост от всички видове дейност и отношения, вклю-
чително и тези във виртуалното пространство.79

  

Обобщение
Интернет диктува съвместимост на съвременните правни системи с 

еволюиращите механизми, стандарти и принципи на развитие на общест-
вените отношения. Развитието на информационо – електронната среда ще 
наложи свой отпечатък на правните норми и ще обуслови до известна степен 
тяхната технизация. 

Определено число нормативни проблеми, свързани с Интернет, може 
и трябва да бъде решено без използване на методите на държавно-правно 
регулиране, на равнището на организационно взаимодействие на участни-
ците в интернет отношенията, а така също на равнището на алгоритмиза-
ция и автоматизация на използваните в Интернет процедури. Технологиите, 
обезпечаващи движението към информационно общество потвърждават, че 
прилагането на организационно – технически норми (правила от организа-
ционно – технически характер – протоколи, процедури) се характеризират с 
изключително високо равнище на ефективност.

Нормативно – правните актове регулиращи мрежата са нееднородни. 
В правното регулиране на мрежата се включват различни норми от отрасло-
вото законодателство, включително норми за интелектуалната собственост, 
нормативен масив условно именуван телекомуникационно право и др.. Мно-
гообразието и разнородността на правните отношения, по един или друг 
начин свързани с Интернет, не позволяват при разработването на съответ-
стващата правна база тя да бъде ограничена до създаването на относително 
изолиран, „специален масив“ от правни норми. Едновременно с разработва-
нето на нови правни норми, свързани със спецификата на функциониране 
на мрежата, се изисква внасяне на изменения във вече действащото нацио-
нално законодателство с цел гарантиране възможността за неговото пряко 
използване.

Формирането на правните основи за безопасно развитие на тази среда 
е обусловено от потребността за повишаване на регулативните възможности 
на системата на правото от вертикала към хоризонтала. 

79  Major A.M. Op.cit.P.90.
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Регулирането в мрежата съчетава класическото правно регулиране 
(което следва да се разглежда в качеството на средство за гарантиране на 
свободата на личността в условията на поддържане на динамично равно-
весие между нейните интереси и обществената необходимост) и саморе-
гулирането като на мястото на вертикалната йерархия се установяват хо-
ризонтални връзки, установявани от хората по техен избор,установявайки 
определен модел на поведение. 

В рамките на такъв модел на регулиране се проявява защитната функ-
ция на правото, охранявайки нерегулираните отношения съобразно норма-
тивната воля на обществото, съдържаща се в закона.

Въпроси за самоподготовка 

1.  Какъв тип социални регулатори действат във виртуалното 
пространство.

2.  Какво определение може да дадете за нормативно-техни-
чески регулатор.

3.  Посочете международно-правни източници нарегулиране 
на виртуалното пространство.

4.  Каква, според Вас е ефективността на нормативно регули-
ране на виртуалното пространство.

5.  Какво разбирате под „саморегулиране“ и какво е мястото 
на саморегулацията в системата на регулиране на виртуал-
ното пространство.

 

?
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Тема № 4

Правни отношения във 
виртуалното пространство

Темата „Правни отношения във виртуалното пространство“ е пос-
ветена на особеностите на реализация на относителни субективни 
права във виртуалното пространство. Тя е разделена на три части, 
в които последователно се разглеждат въпросите, свързани с осо-
беностите на правните отношения, приложимо право и юрисдик-
ция. Втората част обръща внимание на особеностите на субектния 
състав на правните отношения във виртуалното пространство и в 
частност на информационните посредници. Третата част разглеж-
да правонарушения, юридическа отговорност на посредниците в Ин-
тернет. 

Цели на темата
Целта на темата е да представи спецификата и структурните елементи 

на правните отношения във виртуалното пространство, юридически качест-
ва на новите субекти на правото, както и особеностите на механизма на ре-
ализация на субективните права.

Практическо приложение на темата 
Разглежданата тематика способства за формиране на представа за на-

чина, по който се реализират субективните права във виртуалното простран-
ство. От практическа гледна точка темата внася яснота относно въпросите за 
отговорността на субектите за действията в Интернет, видовете нарушаване 
на субективни права, подведомствеността на споровете, възникнали при и 
по повод използването на Интернет, както и важния въпрос за юрисдикци-
онната компетентност при подобни спорове.

@



Въведение
Правните отношения във виртуалното пространство са вид общест-

вени отношения, които възникват в определена част от виртуалното прос-
транство и по повод на неговото използване, и като такива те съответстват 
на възприетите от теорията формални признаци и специфични свойства на 
всяко правното отношение. 80

Т.е правното отношение във виртуалното пространство винаги съ-
ществува като отношение между конкретни лица. То юридически установя-
ва взаимното поведение на субектите на правните отношения, които винаги 
са точно определени. Правните отношения във виртуалното пространство 
са регулирани от нормите на правото, установени или санкционирани от 
държавата.

От друга страна правните отношения във виртуалното пространство 
имат своя специфика. Тя се изразява в няколко насоки, но всички те са по-
следица от това, че поведението, реалното взаимодействие между субектите 
се опосредства от заложените характеристики на средата създадена посред-
ством технически средства.

  I. МЕХАНИЗЪМ НА ПРАВНО РЕГУЛИРАНЕ ВЪВ ВИРТУАЛНОТО 
ПРОСТРАНСТВО

1.Особености на правните отношения във виртуалното 
пространство

Правното отношение е условие за движение и способ за конкретиза-
ция на обществените отношения. Опосредствайки в този смисъл общест-
вените отношения, правните отношения встъпват и в качеството на способ 
за конкретизация както на субектния състав на тези отношения, така и на 
функциите, които участниците са задължени да изпълнят един пред дру г. 
„Специфичното за всяко правно отношение се състои в обстоятелството, че 
при него общия и абстрактен мащаб на поведение, заключващ се в правната 
норма, се конкретизира и по лица, и по съдържание на прамомощията на 
правните субекти“. 81 Едновременно с това правното отношение е средство 
за установяване на обществени отношения, приемливи за гражданското об-
щество като цяло. 

80  Lessig L. Reading the Constitution in Cyberspace. http://einstein.ssz.com/austinepunks/
text/cryp-to.lessig.const.html

81  Колев Т. Въведение в правото, 2005, С. 127
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В този смисъл правното регулиране във виртуалното пространство, 
както и в традиционното, също е свързано с характера на фактическите от-
ношения по същество. „То е резултат от специфичното правно въздействие 
върху съзнателното поведение на хората, което се състои в предоставяне на 
субективни права и възлагане на юридически задължения на участниците 
в него“. 82

 Поради това, изследването на спецификата на правните отношения 
във виртуалното пространство е уместно да бъде извършено основавайки се 
на вече създадените и утвърдени общи положения за правните отношения, 
изработени в цивилистичната наука. 

Съгласно теорията за правните отношения, те са особен вид социал-
на връзка между субектите, възникващи и съществуващи на основата на 
правни норми. 83 Безспорно е значението за българската юридическа наука 
и общата теория на правото изследването на проф. Т.Колев посветено на 
правните отношения и правните връзки. 84 

Разглеждайки правното отношение като „специфична юридическа 
форма на фактическо обществено отношение“, авторът подчертава концеп-
туалната връзка между общественото отношение и правното отношение 
като предпоставящи се и допълващи се „форми на взаимозависимости в об-
ществената действителност“. „Обществените отношения са една от формите 
на човешка дейност, която се характеризира с непрекъснато създаване на 
продукти за задоволяване на определени потребности и интереси, поддават 
се на нормативно регулиране чрез различни видове социални норми и в сво-
ята съвкупност и единство съставят обществото на даден етап от неговото 
развитие“. 85

Проф Т.Колев въвежда най-краткото и безспорно определение за прав-
ното отношение. То е вид обществено отношение, уредено от правна норма.86

Правните отношения във виртуалното пространство са вид общест-
вени отношения, които възникват в определена част от виртуалното прос-
транство и по повод на неговото използване, и като такива те съответстват 
на възприетите от теорията формални признаци и специфични свойства на 
всяко правното отношение. 87

82  Колев, Т. Цит. съч., С. 127
83  Йоффе О.С. Избранные труды по гражданскому праву, М., 2003
84  Колев, Т. Правни отношения и правни връзки“, С., 2000
85  Колев, Т. Цит. съч. С.13 
86  Колев, Т. Цит. съч. С.13 

87  Lessig L. Reading the Constitution in Cyberspace. http://einstein.ssz.com/austinepunks/
text/cryp-to.lessig.const.html

ОБЩА ЧАСТ96



Т.е правното отношение във виртуалното пространство винаги съ-
ществува като отношение между конкретни лица. То юридически установя-
ва взаимното поведение на субектите на правните отношения, които винаги 
са точно определени. Правните отношения във виртуалното пространство 
са регулирани от нормите на правото, установени или санкционирани от 
държавата. 

От друга страна правните отношения във виртуалното пространство 
имат своя специфика. Тя се изразява в няколко насоки, но всички те са по-
следица от това, че поведението, реалното взаимодействие между субектите 
се опосредства от заложените характеристики на средата създадена посред-
ством технически средства. 

Част от особеностите на правните отношения във виртуалното прос-
транство се свързват със субектния състав, с дуализма при установяването 
на взаимно поведение на субектите, нееднородността на нормативните акто-
ве, които ги регулират, с ограничента възможност за държавна намеса. Су-
бекти на правните отношения във виртуалното пространство могат да бъдат 
само лица, допуснати при спазване на определени формалности. За разлика 
от физическото пространство, в което хората са непосредствена негова част, 
във виртуалното пространство (поддържана с технически средства и специ-
ално програмно обезпечение среда), те влизат осъществявайки предвидени 
правни стъпки по допускане до мрежата или непосредствено участие в ней-
ните вътрешни връзки. Във връзка с това участниците в дадените правни 
отношения могат да бъдат само лица, получили правния статут на „ползва-
тел“, „доставчик“ и т.н. Дадената особеност е обусловена от спецификата на 
функциониране на Интернет като форма на предаване на информационни 
данни.

Под дуализъм в установяване на взаимно поведение на субектите на 
правните отношения във виртуалната среда следва да се разбира от една 
страна юридическото установяване на възникващите обществени отноше-
ния, посредством съществуващите норми на правото чрез установяване на 
права и възлагане на задължения, а от друга – посредством разработените 
етични норми реализирани чрез техническа самозащита в рамките на въз-
можностите и ограниченията диктувани от средата. 

Другата посочената особеност на правните отношения във виртуално-
то пространтство – нееднородността на нормативните актове, се изразява от 
една страна в отсъствието на специално отраслово правно регулиране и от 
друга в същественото значение на международно – правните актове.
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Ограничената възможност за държавна намеса от своя страна се свърз-
ва със замяната на ограниченото физическо пространство с неограниченото 
виртуално такова.

В тази връзка въпросът за прилагането на правните норми към об-
ществените отношения във виртуалното пространство е тясно свързан с 
проблема за фиксацията на извършваните от субектите правно значими 
действия, представляващи реализация на субективни права и задължения в 
рамките на правното отношение. 

Друга характеристика е високата степен на алгоритмизация на отно-
шенията между субектите, както и възможността да се извършват юриди-
чески значими действия, насочени към субекти и обекти, които се намират 
извън пределите не само на непосредствения контрол на действащия субект, 
но и сферата на разпространение на националното законодателство. 

Всяка от указаните особености следва да бъде отразена във формули-
ровките на конкретни правни норми. 

Спецификата на правните отношения във виртуалното пространство 
е обект на внимание сред научните среди, занимаващи се с проблемите на 
правното регулиране във виртуалното пространство. Различните изследо-
ватели формулират сходни отличителни черти на тези отношения. С. В. Ма-
лахов, например отделя следните особености на правните отношения във 
виртуалното пространство. На първо място той поставя наличието на нетра-
диционни предпоставки, в смисъл, че субектите могат да бъдат само лица, 
притежаващи достъп до виртуалното пространство.

На второ, това е виртуалността на правните отношения. Те съществу-
ват само при използването на специално програмно и техническо оборуд-
ване и в изкуствено създадена и поддържана среда. И на трето, правните 
отношения във виртуалната среда съществуват в неопределено с физически 
граници пространство, което може да предпостави отсъствие на действен 
механизъм на правно регулиране. 88

Други автори говорят за проблемите, свързани с неопределеността на 
юрисдикцията на държавите. „Въпроса за юрисдикцията на държавите (за 
правото на държавите да установяват общозадължителни правила за пове-
дениее и да прилагат в случай на тяхното нарушаване на предвидените в 
закона мерки за отговорност) в различните отрасли на съвременното право 
се решава преди всичко на основата на териториалния принцип“. 

88  Малахов, С.В., Гражданско – правовое регулирование отношений в глобальной 
компьютерной сети Интернет, 2001, С. 14 
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На основание тези и други изследвания могат да се формулират (без 
претенция за изчерпателност) особеностите на правните отношения във 
виртуалното пространство, които имат юридическо значение. 

Неопределеността на местоположението на страните обуславя въз-
можните проблеми с приложимото право, а така също и с реалното изпъл-
нение на задълженията. 

Друг аспект на този проблем е сложността за идентификация на субе-
ктите във виртуалното пространство. 

Характерна особеност на правните отношения в това пространство е 
и зависимостта на отношенията между субектите от отношенията им с дос-
тавчиците на услуги. 

Като съществена особеност следва да се отбележи и електронния ха-
рактер на документите в Мрежата, което обуславя необходимостта от при-
лагането на специално програмно оборудване. 

Могат да се отделят и редица други признаци, които нямат пряко 
юридическо значение, но са важни за разбирането на същността на характе-
ристиката на правните отношения във виртуалното пространство: бързина 
и удобство на обмена на информация, високата скорост на обновяване на 
информация и използваното програмно оборудване, проблемите от техни-
чески характер водещи до загуба или изтичане на информация. 

За да бъде установена същността на посочените особености на прав-
ните отношения във виртуалното пространство, с оглед разкриване спе-
цификата на правното регулиране в това пространство през призмата на 
реализацията на субективните права е уместно тези особености и тяхното 
отражение върху последните, да бъдат изледвани на основата на тяхното съ-
отнасяне към елементите, съставящи структурата на правните отношения. 

Това предполага да бъде разкрита спецификата на дейността на су-
бектите на правните отношения във виртуалното пространство и особено-
стите при тяхното взаимодействие, да бъдат разгледани самите субекти във 
виртуалното пространство, както и благата по повод на които те си взаимо-
действат, т.е. особеностите на обектите във виртуалното пространство

2. Неопределеност на местоположението на субектите. 
Проблеми на приложимото право и юрисдикцията

 Както вече беше отбелязано поведението на правните субекти, тях-
ното реално взаимодействие във виртуалното пространство се опосредства 
от технически средства и характеристиките на създадената от тях среда. 
Това оказва влияние върху способите за реализация на субективните права 

ТЕМА №4 ПРАВНИ ОТНОШЕНИЯ ВЪВ ВИРТУАЛНОТО ПРОСТРАНСТВО 99



и изпълнението на юридическите задължения, предоставяйки значително 
повече възможности на субектите да извършват правно значими действия. 

Правното отношение е резултат от въздействието на правната норма 
върху поведението на субектите. 89

В този смисъл всяка правна норма приложима към конкретно поведе-
ние е зависима от неговата географска локализация. Виртуалното простран-
ство, обаче създава значителни проблеми при определяне на това кое право 
подлежи на прилагане. 

„Киберпространството коренно променя връзката между значими от 
правна гледна точка феномени и тяхното физическо местоположение. Раз-
витието на глобалната компютърна мрежа разрушава връзката между гео-
графското положение и: 1) възможността на правителствата за установяване 
на контрол върху поведението на субектите във виртуалното пространство; 
2) влиянието на виртуалното поведение върху индивидите; 3) законността 
на усилията на суверенните власти за регулиране на глобалните феномени; 
4) способността на базата на физическото местоположение да се определят 
нормите, които следва да бъдат приложени“. 90

Съществуващото в неопределени физически граници пространство 
възпрепятства реализацията на действен механизъм на правно регулиране, 
ако не бъде отчетена посочената специфика. 

Затова при регулирането на правните отношения във виртуалното 
пространство особено важен става въпроса за действието на правните нор-
ми в пространството и по отношение на лицата. Проблемът за действието на 
правните норми по отношение на лицата не е предизвикан от възможността 
за фактическо голямо разстояние между страните, защото тези въпроси са 
решени от международното частно право, а от неопределеността на тяхното 
местонахождение. Неопределеността на местоположението на страните обу-
славя освен възможни проблеми с приложимото право и такива, свързани с 
реалното изпълнение на задълженията. 

Други въпроси като тези за подведомствеността и подсъдността по 
възникващи спорове също са важни, но те са производни от въпросите за 
приложимо право. 

Връзката на правното отношение, установено във виртуалното прос-
транство с правния ред на различни държави може да има множество пред-
поставки. Такива могат да бъдат в частност местонахождението на сървъра, 
националността на доставчика и т.н. 

89  Колев, Т.,Правни отношения и правни връзки, 2000, С.42
90  Johnson, D.R., Post, D. Law and Borders – The Rise of Law in Cyberspace // Stan. L. 

Rev. 1996 P. 1370
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В този смисъл и предвид това, че виртуалното пространство е правна 
среда изменяща установените принципи за действието на правните норми в 
пространството се предпоставя виждането, че тези отношения е необходи-
мо да бъдат разглеждани на плоскостта на международното частно право.В 
теорията на международното частно право се възприема, че гражданскоп-
равното отношение с международен елемент навлиза в сферата на проява на 
суверенитета на повече от една държава, като може да се прояви във всяка 
една от съставните части на правното отношение. 

Но спецификата на правните отношения във виртуалното простран-
ство предполага различен отговор на тези въпроси от този при аналогични 
случаи, когато предмет на разглеждане са традиционни отношения с чуж-
дестранен елемент. 

Очевидно към момента в правната доктрината и практика са повече 
въпросите, отколкото отговорите. Нито един от посочените проблеми не 
може да бъде характеризиран с някаква степен на определеност. Резултатите 
от такава неопределеност са,че решенията на съда по разглеждани спорове 
свързани с виртуалното пространство, ще зависи от осведомеността на съда 
по въпросите на спецификата на правните отношения и способността при 
отчитането на тази специфика да се даде адекватно тълкуване на закона на 
съда и приложимото право.

Правилата, по които се решават въпросите за юрисдикцията, т.е при-
ложимо право и органите, които имат правомощия по регулирането на 
дадени отношения в рамките на всяка национална юрисдикция са строго 
индивидуални. При процесуалните норми в международното частно право 
традиционно се прилага lex fori, т.е. съдът прилага своето право. Във вся-
ка държава правилата за определяне на международната подсъдност имат 
своите особености. Но могат да се отделят и общи за различните правни 
системи критерии, от които се ръководят съдилищата при решаването на 
въпросите за наличието на компетентност за разглеждане на даден спор. 

Исторически основанието за възникване и формиране на правилата 
за решаване на юрисдикционни проблеми, служи фактора физическо при-
съствие или физическа досегаемост на ответника за съда. Развитието на гло-
балното виртуално пространство, както беше отбелязано, вече не позволява 
този фактор да играе решаваща роля. Все повече е очевидно, че за да се 
нарушат законите на една или друга държава, лицето не трябва непременно 
физически да бъде свързано с дадената територия. 

Поради това фактът физическо местоположение не може да бъде въз-
приеман като абсолютен за отношенията във виртуалното пространство и в 
този смисъл е необходимо разширяване правилата на подведомствеността, 
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като за основа бъде взет принципа на фактическото въздействие на спорното 
отношение с държавата на съда. Какво обаче е допустимото съдържание на 
този принцип.

Ако се разгледа съдебната практика на различните страни, на пър-
во място е необходимо да се отбележат изводите от съдебната практика в 
САЩ. най-често споровете по отношения, свързани с виртуалното прос-
транство са предмет на разглеждане от съдилищата именно в тази държава, 
което е обусловено от бързите темпове на развитие на американския пазар 
на телекомуникациите. 

Основният принцип за решаване на юрисдикционните проблеми на те-
риторията на САЩ е т. нар. „персонална юрисдикция“ (personal jurisdiction). 
Неговото начало се корени в концепцията за териториалния суверенитет и 
федерализма. Американският съд има компетентността да разглежда споро-
ве между лица, ако едно от тях физически присъства на негова територия. 
Комерсиализирането на различните средства за връзка и особено Интернет 
довежда до някои изменения в правилата за определяне на подведомстве-
ността в американското право. Принципът на персоналната юрисдикция е 
допълнен от принципа на „минималните контакти“, според който връзката 
на ответника с определена територия може да служи за оправдаване юрис-
дикцията на съда на тази територия и физическото присъствие (домицилия) 
на ответника не е необходимо условие за юрисдикцията на американския 
съд. Критерия за наличие на минималните контакти са установени в т. нар. 
„закони на дългата ръка“ (long arm statutes). Те се отнасят до : сключването 
на сделки, доставка на стоки, предоставяне на услуги, причинени вреди на 
съответната територия. 

По дела свързани с Интернет като отчитат наличието на определена 
връзка на правното отношение с нейната територия, американските съдили-
ща могат да признаят наличието на своя юрисдикционна компетентност и 
дори факторите на връзката да са минимални. Обикновеното поместване в 
уеб-сайта на информация за стоки и услуги може да бъде разглеждано като 
основание за наличие на юрисдикция. Широка известност получава делото 
Playmen/Playboy. В това дело на ответникът – италианска компания, е забра-
нено да разпространява и продава издаваното от тях списание „Playmen“ в 
САЩ. Доводите на ответника за това, че неговия сървър, на който са помес-
тени илюстрации от списанието се намира в Италия не са приети от съда, 
доколкото неговата дейност от този сървър е привлякла купувачи от САЩ 
и разпространението се е осъществявало на тяхна територия. В този смисъл 
американският съд се отказва да следва логиката на ответника и да разглеж-
да дадената ситуация като разпространение в Италия. 
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Посоченото дело свидетелства, че така възприетите критерии могат 
да се окажат твърде минимални. Заедно с това оперирането на уеб-сайт не 
може да служи като основание за наличието на връзка с държавата на съда. 
Ако лицето ограничава достъпа до поместените в Интернет съобщения или 
побликуваната информация не е достъпна на английски език, то не може 
да се намери съответстваща връзка със САЩ, оправдаваща наличието на 
юрисдикцията на американските съдилища. 

Така в делото McDonough v. Fallon McElligott, калифорнийския феде-
рален окръжен съд постановява, че фактът на създаването на уеб-сайта не 
е достатъчно основание за възприемане на решение за наличие у съда на 
компетентност да разглежда спора (в САЩ разпределението на компетент-
ността между съдилищата в отделните щати е на принципите на междуна-
родната подсъдност). Съдът стига до извода, че е необходимо да се увери в 
това, че чрез уеб-сайта са установени съответните контакти с държавата на 
съда (т.е. с лицата, намиращи се на неговата територия).24 

В редица съдебни решения за основа на оправдаване на юрисдикцията 
е използвано правилото, че ако сайта е досегаем на територията на съда, то 
той е компетентен да разгледа спора (тук показателно е делото Compuserve.
Inc. v. Patterson, в което въпросът за наличието на юрисдикция е бил решен 
положително). В такъв смисъл юрисдикцията на американските съдилища 
по дела, свързани с Интернет може да се избегне само в случаите, когато 
поместената информация в Интернет носи чисто пасивен, а не интерактивен 
характер.

За съжаление съдебната практика не винаги е способна да се справи с 
означените трудности, което поражда различия при разглеждането на коли-
зионната проблематика във виртуалното пространство. Очевидно тя не е в 
състояние да създаде система от непротиворечиви и еднообразни норми за 
решаването на колизионни проблеми в Интернет. 

В европейските страни въпросите за международната подведомстве-
ност се решават на основата на критерия за физическата досегаемост на от-
ветника и не са радикално преразглеждани както в САЩ. 

Условно могат да се отделят три основни системи за определяне на 
подведомствеността: по закона на гражданството – Lex patriae (Франция), 
по закона на местожителството – Lex domicilii (Германия), и по признака на 
физическото присъствие на ответника на територията на държавата на съда 
(Великобритания).

Заедно с това и правото и съдебната практика на европейските страни 
предвиждат възможността за съдебно споразумение в отношенията между 
лица, които не са граждани и не се намират на тяхната територия, ако спор-
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ното правно отношение по един или друг начин е свързано с държавата на 
съда. Например в качеството на такъв критерии може да бъде местонахож-
дението на имуществото на ответника на територията на държавата на съда.

По какъв начин спецификата на правните отношения във виртуално-
то пространство може да повлияе на измененията в основните правила за 
определяне на подсъдността в европейските държави. Като пример може да 
се постави въпросът доколко местонахождението на сървъра, посредством 
който една компания оперира в Интернет може да повлияе на определянето 
на нейното местонахождение. 91

В Европа съдебната практика не е толкова богата на прецеденти по 
разрешаване на въпросите, свързани с Интернет, както в САЩ. Но юрис-
дикционните проблеми на виртуалното пространство също предизвикват 
широки дебати в европейското право. Широк резонанс получава процеса 
по преразглеждането на системата на Брюкселската конвенция за юрисдик-
цията и привеждане в изпълнение на съдебните решения по граждански и 
търговски въпроси от 1968 г. (Брюкселска канвенция), който се осъществява 
от органите на ЕС. 

Базовото правило на Брюкселската конвенция, установено в чл.2 гла-
си, че исковете срещу лицата с местожителство в една от договарящите 
държави, се предявяват пред съдилищата на тази държава, независимо от 
тяхното гражданство. Ако ответникът няма местожителство в някоя от до-
говарящите страни, компетентността на съдилищата на всяка от тях се оп-
ределя от националното и законодателство, в съответствие с разпоредбите 
за изключителната компетентност, визирани в чл.16 от Конвенцията. 

От основното правило на подведомственост „домицилий на ответни-
ка“ Брюкселската конвенция предвижда редица изключения. Основните от 
тях са визирани в чл 5 от Конвенцията, който посочва хипотезите при които 
срещу лице с местожителство в една договаряща държава може да бъде пре-
дявен иск в друга договаряща държава (например при изпълнение на задъл-
жения по договор иска може да се подаде в държавата, където се изпълнява 
договора)

Други отклонения от общото правило са свързани със защита правата 
на потребителите (чл14) и с дадената възможност за сключване между стра-
ните на пророгационни споразумения (чл.17 предвижда, че страните могат 
до или след възникване на спора да изберат мястото на неговото разглеж-
дане и заедно с това лица, които нямат местожителство на територията на 

91  Agne Lindenberg. Jurisdiction and Commercial Matters in Cyberspace. http://www. 
Abanet.org/buslaw/cyber/SECTION.ASP-Section.htm
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договарящите държави, също могат да избират съд на една от тях и такива 
пророгационни споразумения ще бъдат признавани).

На 19 януари 1999 г. Съвета на ЕС приема Резолюция „Потребителско 
измерение в информационното общество“,в която се изразява мнение, че по-
требителите трябва да имат възможност да използват съдебни средства за 
защита в страната, където е тяхното постоянно местожителство и призовава 
Комисията на ЕС да предприеме всички възможни мерки по обезпечаване 
на необходимите правни средства при отчитане на действащите положения 
в Брюкселската конвенция. 

На 14 юли 1999 г. Комисията на ЕС предлага Ръководство по приетия 
от Съвета на ЕС Регламент „За юрисдикцията, признаването и привеждане-
то в изпълнение на съдебните решения по граждански и търговски въпро-
си.92

Планираният регламент трябва да замени в отношенията на страните 
членки на ЕС Брюкселската конвенция като отчете нюансите в правните 
отношения по повод електронната търговия. Така, основното правило за 
юрисдикцията по място на домицилия на потребителя е оставено. Но от-
читайки измененията, внесени от Интернет в маркетинговите технологии, 
предлаганият регламент трябва да измени правилото чл.13 (3) от Брюксел-
ската конвенция, в съответствие с която потребителят има право на избор на 
юрисдикция, ако отговаря на едно от условията визирани в посочената раз-
поредба, а именно – поканата за сключване на договор за доставка на стоки 
или услуги да е направено по пътя на рекламата в страната домицилий на 
потребителя или в тази държава потребителят е предприел необходимите 
стъпки към сключване на договор.

В съответствие с предложенията на Комисията потребителят следва 
да има право на избор на юрисдикция по отношение на договорите, сключе-
ни с лица занимаващи се с търговска или професионална дейност в държа-
вата домицилий на потребителя. 

Последният също ще има право на избор, ако тези лица със всякакви 
средства адресират такава дейност в държавата домицилий на потребите-
ля или няколко държави включително и тази (правилото се доближава до 
принципа провеждан в американската практика).

Тези предложения предизвикват отрицателно отношение от страна на 
лицата, професионално занимаващи се с електронна търговия. Негативно е 
възприета перспективата за предявяване към тях на искове от потребители 
във всяка страна член на ЕС, където може да бъде получено съобщение по 

92  http://europa.eu.int/eur_lex/en/com/pdf/en_599PC0348.pdf
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Интернет за едни или други стоки или услуги (става дума за възможен дос-
тъп до уеб-сайт).

През ноември 1999 г. в рамките на Kомисията на ЕС се състоят слу-
шания по този въпрос.93 Комисията изразява принципно съгласие, че такива 
правила могат да се отразят негативно на развитието на електронната търго-
вия и особено отрицателно да повлияе на положението на малките и средни 
фирми на електронен бизнес. Затова Комисията призовава да бъде продъл-
жена дискусията и обективното обсъждане на тези проблеми.

Към момента може да се предположи, че правните отношения, в кои-
то встъпват българските ползвателите на Интернет, са в повечето случаи с 
международен елемент. Това положение може да се обясни с факта, че ин-
тернет технологиите в България не са получили още необходимото развитие 
и пазара на услуги в този сектор е все още сравнително тесен. С въвеждане-
то на електронното администриране в държавния сектор тези процеси след-
ва да получат по-активно развитие. 

В българското законодателство основните правила за компетентност-
та на българските съдилища да решават граждански спорове с междунаро-
ден елемент се съдържат в разпоредбите на глава II „Подведомственост“ на 
ГПК. Кръгът на международните граждански дела,подведомствени на бъл-
гарският съд са очертани на принципа териториална или лична връзка, в 
която те се намират с българската държава. 

Отчитайки тенденциите на развитие на правни отношения, осъщест-
вявани във виртуалното пространство, решаването на въпросите свързани 
с преодоляване на посочените проблеми, следва да намери адекватно от-
ражение в бъдещото им законодателно решаване. В тази връзка може да се 
предложи разрешаване на проблемите за определяне приложимото право за 
отношения във виртуалното пространство и юрисдикцията по спорове свър-
зани с тях по пътя на международно съгласуване на приложимите критерии. 

Преодоляването на указаните проблеми обикновено се извършва на 
равнището на международните договори. Пример за реализация на този 
подход е посочената Брюкселска конвенция от 1968 г. Дж. Третчман отстоя-
ва виждането, че въпросите за колизията на правните норми могат да бъдат 
решени чрез преговорен процес и последващо споразумение на междупра-
вителствено ниво. 94

Решаването на колизионните въпроси във виртуалното пространство 
следва да се търси от една страна в сключването на международни спора-

93  http://europa.eu.int/comm/justice_home/events/index_en.htm
94  Trachtman Joel P. Conflict of Laws and Accuracy in the Allocation of Government 

Responsibility//Vand.J.Transnat,l Law 1994.P.990-991
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зумения определящи приложимо право към различни ситуации (например 
право на страната по местонахождение на сървъра, на който е разположен 
дадения информационен ресурс), при което е необходимо да се определи 
критерия за отнасяне към определена юрисдикционна компетентност за все-
ки разпространен тип отношения, а от друга, в последователната унифика-
ция на правните норми. Смята се, че ако еднородни обществени отношения 
във виртуалното пространство се защитават в еднаква степен в различните 
държави, изборът на юрисдикция няма да бъде принципен. Към момента 
този процес се развива достатъчно активно както в рамките на ООН и ЕС, 
така и в неправителствените организации на международното „интернет об-
щество“. 

Въпреки усилията в тази посока обаче, все още не съществуват ефек-
тивни способи за преодоляване на неопределеността на за приложимото по 
отношение на субектите право в посочените аспекти и следователно пробле-
ма за неопределеността на местоположението на субектите продължава да 
играе значителна раля в процеса на осъществяване на субективните права и 
изпълнението на задълженията във виртуалното пространство. 

 

  II. ОСОБЕНОСТИ НА СУБЕКТНИЯ СЪСТАВ НА ПРАВНИТЕ 
ОТНОШЕНИЯ ВЪВ ВИРТУАЛНОТО ПРОСТРАНСТВО

1. Общи положения

Включването на правните субекти в структурата на правното отноше-
ние означава, че то винаги има конкретен характер.95 

В общата теория на правото под субекти на правото се разбират „от-
делната човешка личност или друго емпирично единство (от хора, дейност 
или имущество), на които правният ред признава правото да участват в 
правния живот“ 96

 Като явление от правната действителност, правните субекти са част 
от механизма на правно регулиране. Те са свързващото звено между проя-
вените юридически факти и породените правни последици под формата на 
субективни права и юридически задължения.97 

Правните субекти във виртуалното пространство, както и правните 
субекти в аналоговия свят трябва да отговарят на изискванията на между-

95  Колев, Т., Правни отношения и правни връзки, 2000, С.44-45
96  Ташев, Р., Обща теория на правото, Основни правни понятия, 2005, С.282
97  Колев, Т., Въведение в правото, 2005, С.142 
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народното и националното законодателство по отношение на тяхната пра-
восубектност, т. е на способността на индивидите и техните общности във 
виртуалното пространство да бъдат правни субекти в системата на общест-
вените отношения, регулирани от правото. 

Понятието дееспособност, като способност на лицата да имат юриди-
чески права и да носят юридически задължения във виртуалното простран-
ство до известна степен се отличава от общоприетото. Дееспособността на 
субектите в Интернет има свои особености, които се отнасят до режима на 
регистрация на информационните посредници например, на доставчиците 
на удостоверителни услуги и т.н.

 На практика установяването на дееспособността на субектите е един 
от основните проблеми, свързани с иползването на Интернет. Той се свързва 
с възможността за анонимен достъп до виртуалното пространство, едновре-
менно с това с въпросите за личната неприкосновеност и защита на личните 
данни в мрежата, както и с търсенето на механизми за недопускане на неза-
конна информация в мрежата. 

Както беше посочено един от съществените признаци на правните от-
ношения във виртуалното пространство, отличаващ ги от аналоговите прав-
ни отношения се проявява в спецификите на техния субектен състав. 

Част от въпросите, свързани с правосубектността на лицата във вир-
туалното пространство могат да бъдат разгледани в контекста на правния 
режим на информационния посредник като специфичен субект, характерен 
за правните отношения във виртуалното пространство. 

В този смисъл изработването на подхода изобщо за правното регу-
лиране на отношенията във виртуалното пространство не може да бъде в 
достатъчна степен обективен, без да бъдат решени въпросите, свързани с 
правния режим на информационните посредници като основен субект в 
правните отношения осъществявани в електронна среда или по повод на 
нея. 

В този смисъл е и заключението, което прави Н.А.Дмитрик за това, че 
съществува безспорна зависимост на правните отношения във виртуалното 
пространство от отношенията на субектите с информационните посредни-
ци. „Необходимо да се различат два аспекта на даденото явление: от една 
страна, участието на информационния доставчик е необходимо за достъ-
па до Интернет, а от друга, информационният доставчик участва в много 
отношения между страните, когато непосредствения обмен на информация 
между тях е невъзможен или неудобен“ 98

98  Дмитрик, Н.А. Цит. съч.,С.77
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Основните проблеми, свързани с участието на доставчиците в отно-
шенията по използване на виртуалното пространство, се обуславя от тях-
ната възможност „във всеки момент да въздействат на обществените отно-
шения на своите ползватели. Формите на това въздействие могат да бъдат 
разнообразни: от блокиране на информационния обмен до информиране на 
трети лица за съдържанието на предаваната информация“ 99

От тази гледна точка, въпреки че информационния посредник не е 
страна в отношенията между ползвателите, той може съществено да влияе 
върху тези отношения, както умишлено, така и случайно (в случаи на тех-
нически разрив). 

Това от своя страна позволява да се говори за двустепенен характер на 
тези отношения, при които база за отношенията между ползвателите са от-
ношенията между тях и собствениците на програмно – техническо оборуд-
ване. За едни изследователи структурата на компютърните мрежи предпо-
лага наличието между крайните ползватели като минимум един посредник 
– доставчик на достъп, осигуряващ достъп до мрежата. Условно субектите 
във виртуалното пространство се делят и на: оператори на трансгранични 
информационни мрежи и други технически средства, съставящи инфра-
структурата на Интернет (т.н. доставчици на инфраструктура), специали-
сти, произвеждащи и разпространяващи информация в Интернет и предос-
тавящи различни услуги (доставчици на достъп, на хостинг, регистратори 
на домейн имена) и ползватели – физически и юридически лица, използващи 
мрежата (реклама, сключване на сделки и т.н.)

Като съществена особеност е, че тези субекти могат да се намират 
в различни части на света. 

Развитието на информационните технологии увеличава числото на 
тези посредници, като на практика това е свързано и с усложняването на 
техните функции. Всъщност следва да се направи уточнението, че инфор-
мационните посредници не са изключителен продукт на интернет епохата, 
но именно във виртуалното пространство създадено от Интернет по насто-
ящем предпоставя увеличаване и разширяване на техните функции, като ги 
превръща в характерен и структуроопределящ субект на отношенията във 
виртуалната среда. 

 

99  Наумов, В.Б. Право и Интернет, С. 18
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2. Информационните посредници  
като структуроопределящи субекти на отношенията  
във виртуалната среда 

В теорията и практиката се използват различни понятия за определя-
не на информационните посредници. най-често се разглежда правното по-
ложение на два типа информационни посредници – интернет доставчици 
(Internet service providers – ISP) и доставчици на приложения (Application 
service providers – ASP). Като основна функция на първите се определя пре-
доставяне на услуги по достъп в Интернет, а на вторите предоставяне на 
програмни приложения, разположени на техническите средства на достав-
чика и позволяващи осъществяване на различен вид услуги – хостинг на 
уеб-сайтове, експлоатация на ситеми за управление на ресурси, електронни 
търговски площадки и т.н.

Като особена категория информационни посредници се определят 
доставчиците на сертификационни услуги (Certification service providers), 
действащи в сферата на създаване и използване на електронните (цифрови)
подписи. 100

 Тези терминологични различия са породени от комплексния характер 
на дейността, която осъществяват информационните посредници – далеко-
съобщителна, информационно посредничество, администриране на лични 
данни. 

Затова според типа на основно развивана дейност тези субекти се 
определят също като: доставчици на достъп, доставчици на текстове, дос-
тавчици на сайтове, доставчици на инфраструктура, като наименованията 
насочват към основния вид услуги, които извършва конкретния доставчик. 

Този подход се налага в американската практика, където се използ-
ват термините – on-line service provider, provider of access, provider of the 
informational content. Съществуват и други модели за терминологично озна-
чаване – например с общ термин, без детайлизация на функциите (Индия), с 
подразделяне на видове в един законодателен акт (Закон за сделките с ком-
пютърна информация от 2000 г. на щата Вирджиния). 

В европейското законодателство, в частност в Директива 2000/31/ЕС 
за електронната търговия се възприема общото понятие „доставчик на ус-
луги“ (service provider), определен като „физическо или юридическо лице, 
предоставящо услуги, свързани с информационното общество“. 

В посоченият акт се използва и друг термин – „intermediary servise 
providers“, което визира услугите на интернет доставчика в качеството му 

100  Наумов, В. Проблемы ответствености информационных провайдеров, 2000, С.77-79
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на посредник при предаване и съхраняване (складиране) на електронни из-
явления. Този термин се използва в Закона модел за електронната търго-
вия от 1996 г. разработен от Комисията по международно търговско право 
(UNCITRAL). Той се определя като: „всяко лице, което от името на другиго 
изпраща, получава или съхранява електронно съобщение или извършва по 
отношение на него други действия“. 

Българският Закон за електронния документ и електронен подпис 
(обн.ДВ, бр.34 от 2001 г.) реципира понятието „посредник при електронно 
изявление“. В чл.6 ал.1 той е определен като „лице, което по възлагане от 
титуляра изпраща, получава, записва или съхранява електронно изявление 
или извършва други услуги свързани с него“. 

Най-често използвано от самите доставчици е понятието „доставчик 
на интернет услуги“ (Internet Service Provider /ISP/), като съдържанието му 
включва общо предоставяните услуги, без да се отграничава доставката на 
достъп до Интернет от информационните услуги, като услуга за предоста-
вяне на място за разполагане на информация (hosting servise), изготвена от 
тях, от потребителя или от трети лица.

Съществена особеност е, че при осъществяването на своите услуги 
доставчиците извършват дейност и по администриране на лични данни по 
смисъла на Закона за защита на личните данни от 01.01.2002 г., тъй като инди-
видуализиращите белези на клиентите, които стават достояние на доставчи-
ка, по повод сключването на договора и извършваните услуги представляват 
лични данни по смисъла на чл.2, ал.1 ЗЗЛД. Доставчика определя вида на 
обработваните данни, целта на обработване, начините на обработване, като 
администратор на лични данни съгласно определението дадено в чл.3 ал.1 от 
закона, със съответните права и задължения произтичащи от това. 

 В този смисъл качествто администратори на лични данни, би могло 
да се разглежда като допълнително по отношение на доставчиците, но е не-
обходимо да бъде отбелязано с цел изясняване на основните въпроси свър-
зани с регулирането на осъществяваната от тях дейност. 

Особеностите при осъществяване на услугите на интернет доставчи-
ците обуславят техните специфични характеристики като субекти на правни 
отношения във виртуалното пространство, което предпоставя различието в 
терминологията по повод тяхното обозначаване, както и разнообразието от 
актове, предметно регулиращи съответната дейност. 

По принцип тези различни подходи не противоречат на общата теория 
на правото. Затова те могат лесно да бъдат обобщени и да бъде отделено 
главното. То се състои в това, че всички указани субекти са носители на оп-
ределени права и задължения във виртуалното пространство. 

ТЕМА №4 ПРАВНИ ОТНОШЕНИЯ ВЪВ ВИРТУАЛНОТО ПРОСТРАНСТВО 111



Ролята на информационните посредници и в частност на доставчи-
ците по осигуряване на достъпа до мрежата е причина част от усилията на 
правителствата на отделните държави за овладяване на механизмите за ре-
гулиране на интернет пространството, с цел защита на лични данни, защи-
та на потребители, охрана на авторски права и т.н., да бъдат насочени към 
тях. Контролът се свързва преди всичко с въвеждане на лицензии за тяхната 
дейност. За да бъдат решени обаче тези въпроси е необходимо да се изясни 
същността на извършваната от тях дейност.

 В основата на опитите тези правни отноотношения да бъдат пред-
поставяни от лицензионни режими по отношение дейността на информа-
ционните посредници стои виждането, че по вид и характер доставката на 
интернет услуги представлява извършване на далекосъобщителна дейност 
и като такава нейната регулативна уредба се обхваща от Закона за далекосъ-
общенията и подзаконовите му актове. В зависимост от конкретния начин, 
по който информационните посредници осъществяват своята дейността се 
предвиждат три режима със всички специфични задължения, произтича-
щи от това – възоснова на индивидуална лицензия, общо лицензиране и 
свободен режим, като и в трите случая посредниците се възприемат като 
далекосъобщителни оператори, съгласно дефиницията дадена в §17 на ДР 
на ЗД. Единствената хипотеза, при която се предвижда свободен режим на 
дейност това са случаите, в които информационният посредник не изгражда 
собствена далекосъобщителна мрежа, а ползва такава на друг далекосъоб-
щителен оператор. 

 Регулирането на правния режим на дейността на интернет достав-
чиците следва да се разглежда, като се отчита функционалния характер 
на информацията от една страна и информационната инфраструктура 
от друга. Характерът на Интернет като технологически феномен, обусла-
вя неговото комплексно правно регулиране, като се отчита спецификата 
на възникващите правни отношения и техния обект. 

  

3. Правен режим на информационните посредници 

Законодателството на различните страни предлага различни решения 
на въпроса за правния режим на интернет доставчиците. 

В Китай, Сингапур и страните от Близкия изток е въведен режим на 
лицензиране на дейността на интернет доставчиците – това не е необичайно 
за тези държави, тъй като по принцип те подхождат рестриктивно по отно-
шение регулирането на услугите на информационното общество и инфор-
мационния поток въобще. 
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В Швейцария обща лицензия се използва за доставчици, които нае-
мат ресурси от телекомуникационен оператор, и индивидуална лицензия за 
доставчици, които използват своя собствено инфраструктура. На свободен 
режим тази дейност е в Дания, Франция, Германия, Норвегия.

В немското законодателство въпросът е решен по категоричен начин 
в Закона за телематичните услуги (Gesetz uber die Nutzung von Telediensten-
Teledienstegesetz), издаден като член 1 от Закона за информационните и съоб-
щителните услуги (Informations – und Kommunikationsgesetz) DB 1997I1870. 
В него телематичните услуги са определени като вид услуги, различни от 
далекосъобщителните такива съгласно § 3 от Немския Закон за далекосъ-
общенията. Съгласно § 2 (1) от Закона за телематичните услуги – такива 
услуги са всички електронни, информационни и съобщителни услуги, кои-
то са предназначени за индивидуално използване на комбинируеми данни 
като знаци, образи или звуци, и се предават по далекосъобщителен път. Като 
такава услуга изрично се посочва в §2 (2) т.3 – предоставяне на достъп до 
Интернет. Телематичните услуги не подлежат на лицензиране или регистра-
ция (§4). 

Безспорно този изричен тект е в синхрон с европейското законодател-
ство и то в страна, където по принцип е характерен строгия контрол от стра-
на на държавата по отношение осъществяването на различни видове дей-
ности, свързани с електронния обмен на данни (Сравнение немският закон 
за цифровите подписи – Signaturgesetz-Sig G в сила от 21 май 2001 г.)

България следва основните принципи, възприети с Общата регулатор-
на рамка на Общността. След приемането на Закона за далекосъобщенията 
през 1998 г., със Заповед РД 09-235/98 г. на КПД се установява режим на 
лицензиране на дейността на доставчиците на интернет услуги, при това са 
включени не само услугите по предоставяне на достъп, а и многообразието 
от дейности и услуги, като уеб, ФТП, електронна поща и др. Тази Заповед 
среща остра реакция от страна на професионално занимаващите се в тази 
свера, които предизвикват дискусия по темата. „Интернет общество – Бъл-
гария“ внася жалба срещу заповедта до ВАС. Образуваното Дело №723/99 г. 
е прекратено с постигане на споразумение между страните, като със Заповед 
РД 09-230/99 г. на КПД се отменя обжалваната заповед в частта отнасяща се 
до лицензирането на интернет доставчиците и контрола върху информаци-
ята в Интернет. 

Съгласно Стратегия за развитие на информационното общество в РБ 
приета с решение № 679 от 29.10.1999 г. на МС, регулирането на интернет 
базираните услуги не трябва да създава пречки за по-нататъшното развитие 
на конкурентен пазар на тези услуги. Като основни приоритети са посочени 
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насърчаване на широко използване на Мрежата, при формулирани основни 
принципи на политиката за ИО – подкрепа на конкуренцията, насърчава-
не на частните инвестиции, създаване на гъвкава регулаторна рамка, пре-
доставяне на отворен достъп до мрежите. Правната и регулаторна рамка за 
предоставяне на услуги в новата информационна среда е необходимо да се 
основава на правен минимализъм, осигуряващ свободно движение на стоки 
и услуги в единния либерализиран европейски пазар. 

 В този смисъл тясното прилагане на нормите, отнасящи се до опре-
делен вид дейност, и в частност далекосъобщителна такава не съответства 
на общите насоки на развитие на телекомуникационния сектор като цяло и 
същността на правните отношения, осъществяващивъв виртуалното прос-
транство.

Режимът на Общо лицензиране, както и какъвто и да е било друг раз-
решителен режим се смятат за неподходящи за такава бързоразвиваща се 
и всеобхватна област като Интернет и свързаните с нея услуги, и не могат 
да обслужват нито интересите на държавата, нито на нейните граждани. 
Това би създало неравнопоставеност между субектите при извършването на 
еднакви по естеството и характера си дейности и услуги. От друга страна 
голяма част от интернет услугите имат своя аналог в традиционните сфери 
на човешка дейност и вече са регулирани от правото.

Особеностите на отношенията във виртуалното пространство се 
обуславят от отношенията с информационните посредници (в частност с 
доставчииците на достъп) опосредствано, предвид възможностите на тези 
субекти да въздействат на кръга от способи за осъществяване на права и 
изпълнение на задължения, достъпен на ползвателите. 

Въпреки отчитането на тази специфика, при опитите за правно регу-
лиране на виртуалното пространство дейността на доставчиците обикнове-
но не се взема предвид и обратно изискванията към доставчиците често не 
отчитат особеностите на отношенията в Интернет. 

Затова особен въпрос се явява проблема за отговорността на информа-
ционните посредници за собствени действия и действията на ползвателите, 
доколкото мярата на отговорност е пряко свързана с правата и задължени-
ята на посредниците, а следователно и със способността им да влияят на 
отношенията във виртуалното пространство. 
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  III. ПРАВОНАРУШЕНИЯ И ЮРИДИЧЕСКА ОТГОВОРНОСТ 
ВЪВ ВИРТУАЛНОТО ПРОСТРАНСТВО 

 1. Общи положения

 Основание за възникване на юридическа отговорност във виртуално-
то пространство, както и в традиционните правни отношения е правонару-
шението, извършено от субектите. Т.е. противообществено, противоправно, 
виновно извършено деяние на конкретен субект, забранено с юридически 
санкции.101 

 Юридическата отговорност произтича от нарушение на нормативно 
установени правила на поведение. 

 За реализацията на юридическата отговорност във виртуалното прос-
транство също е важно да се установи наличието на причинно – следствена 
връзка между негативните последици и извършените действия, нарушава-
щи правните предписания за дължимо поведение, действащи в Интернет. 
Характерът на юридическата отговорност, главната цел на нейното прилага-
не не може да бъде сведена само до наказването на виновното лице. Водеща-
та цел на прилагането и е поддържане на ред и сигурност във виртуалното 
пространство, основано на следването от субектите на установени норми на 
материалното право. 

В разглежданата сфера отговорността също може да бъде разграни-
чена по видове, в зависимост от характера на извършеното правонарушение 
– административна, гражданска, наказатерна отговорност.102 

Във връзка с характеристиката на обществените отношения, осъщест-
вявани чрез Интернет, може да се направи извод, че най-често към правона-
рушителите (и може би най-адекватна към спецификите на тези отношения) 
се прилагат мерките на гражданската отговорност, като тя може да бъде ре-
ализирана и в двата си вида – договорна и деликтна отговорност, произти-
чаща от общото задължение да не се вреди другиму.

2. Правонарушения във виртуалното пространство

Да бъдат разгледани всички видове правонарушения в Интернет на 
практика е невъзможно. Поради това, следва да се постави акцента върху 
тези видове правонарушения, които са най-съществени и характерни на този 
етап на развитие на правните отношения в Интернет. 

101  Бойчев, Г. Правонарушение, 1998, трето преработено и допълнено издание
102  Наумов, В.Б. Право и Интернет, 2002, С.97
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Техническите характеристики на Мрежата правят въпросите, свърза-
ни с контрола върху информацията до голяма степен условни. При специ-
фичния начин, по който могат да се пренасочват съобщенията, контролът 
върху тях може да бъде упражняван само на точките вход и изход на мре-
жата (сървъра, чрез който потребителя има достъп или терминала, използ-
ван за четене или сваляне на информация и сървъра, на който е публикуван 
документът)103. Дори и да се премахне даден публикуван документ от един 
сървър, той може бързо и лесно да се прекопира, така че да продължи да 
бъде достъпен, ако и докато тези места не бъдат също блокирани. Това обаче 
не е основание въпросите, свързани с отговорността да не бъдат поставяни. 

 Икономическото значение на Интернет, като единствен по рода си 
пазар, характеризиращ се с прилагането на високотехнологични новости и с 
неограничен световен обхват прави уместно всяко потенциално отклонение 
да се управлява, доколкото това е възможно. Уникалните характеристики 
на Интернет (децентрализирана структура, устойчивост на вмешателство, 
висока степен на автоматизираност, глобален достъп и широко използване) 
поставят сериозно нови проблеми, особено по отношение границите на от-
говорността на участниците в тези правни отношения и свързаните с това 
права и задължения. 

При използването на услугите в Мрежата, потребителят носи отговор-
ност за съдържанието на предаваната от него информация, за нейната дос-
товерност, чистота с оглед претенции за права на трети лица и правилата за 
нейното разпространение. Той отговаря за вредите, които могат да настъпят 
от неговите действия върху личността или имуществото на други лица или 
нравствените принципи на обществото. 

В Съобщение на Европейската Комисия за незаконната и вредна ин-
формация по Интернет104 се налага мнението, че глобалната мрежа не създа-
ва обстановка на правен вакуум, тъй като всички участници (автори, достав-
чици на информация, доставчици на услуги за разполагане на информация, 
доставчици на достъп и крайни потребители) са субекти по съответните за-
кони на страните членки. Дейностите и услугите, осъществявани в мрежата 
са в обхвата на съществуващата правна рамка.  
Общият режим на отговорност на страните може да има различни форми, в 

103  Контролът, за който говорим, също е условен. Причината за това са програмите, 
създадени за защита на потребителите на Интернет /защита на лични данни, кореспонден-
ция, търговска тайна и т.н./. Тези програми са достъпни за всеки. Принципът на тяхната 
работа се състои в скриване на IP адреса на входната точка. Чрез програмата информацията 
преминава през множество виртуални сървъри и на изхода не може да се установи нейния 
подател, т.е. лицето, което се свързва с определен IP адрес. 

104  http: www. europa.eu.int
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зависимост от обстоятелствата съгласно наказателното, гражданското или 
административното право. 

Въпреки, че доставчиците на достъп не контролират пряко информа-
цията, достъпна по Интернет и не биха могли да носят отговорност за нея, 
имат възможността разполагайки с технически средства да въздействат до 
известна степен в рамките на позволеното и възможното върху отношенията 
във виртуалното пространство, като отчитат границата между обвинението 
в цензура и попадането под отговорност. 

Могат да бъдат приведени различни примери за неправомерни дейст-
вия в Интернет. Такива могат да бъдат: 

• нарушаване от страна на ползвателите на общо приетите правила-
та за използване на услугите, на общоприетите норми на използ-
ване на Интернет (правилата за използване на общодостъпните 
ресурси се определят от притежателите или администраторите на 
тези ресурси и са задължителни за всички ползватели);

• използване за достъп до мрежата на компютърно оборудване, про-
грамно обезпечение, което не е сертифицирано по надлежния ред; 

• разпространяване на материали, оскърбяващи човешкото дос-
тойнство, за пропаганда на насилие, расова или национална враж-
да, с хулигански цели; 

• използване на предоставените услуги за предаване по мрежата на 
информация, която противоречи на действащото българско или 
международно законодателство; 

• публикуване, предаване, изпращане или използване на информа-
ция или програми, които съдържат в себе си компютърни „виру-
си“ или могат да нарушат нормалното функциониране на компю-
трите, достъпни чрез мрежата; 

• публикуване, изпращане, предаване, възпроизвеждане или 
разпространяване,независимо от способа, посредством достъпа 
до Мрежата на програмно обезпечение или други материали, за-
щитени от авторски права без съответното разрешение за това; 
използване на предоставения достъп до мрежата за създаване на т. 
нар. спам, който може да се изразява в:
-  поместване в различни форуми или електронни списъци на 

статии, които не съответстват на зададената тематика (off 
topic), поместване на реклами в същите, освен в случаите кога-
то тя е разрешена с конкретни правила;

-  несъгласувано изпращане на електронни съобщения (спам); 
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-  използване на собствени и/или предоставени информационни 
ресурси (адреси на електронна поща, уеб-страници ит.н.) в ка-
чеството на координати за контакт при извършване на горео-
писаните действия;

-  използване на несъществуващи адреси за обратна електронна 
пощ, извън случаите когато е разрешена анонимността.

 
Осъществяване на опити за несанкциониран достъп до ресурсите на 

доставчика и други системи, достъпни чрез мрежата. Тези действия могат 
да се изразяват в:

-  използването на специални средства, насочени към нарушаване 
на нормалното функциониране на елементи в мрежата, неприна-
длежащи на ползвателя;

-  използване на специални средства за неправомерно получаване на 
достъп, а така също и последващо използване на вече осъществен 
такъв достъп;

-  предаване чрез Мрежата на безсмислена или безполезна информа-
ция, създаващи паразитна натовареност на компютрите или обо-
рудването;

-  унищожаване или модификация на програмно обезпечение или 
данни, които не принадлежат на ползвателя, без съгласието на 
притежателя или администратора на това програмно обезпечени-
еили данни;

-  неправомерна промяна на собствен IP адрес при предаване на 
данни в Мрежата, а така също и на информация за контакт с полз-
вателя;

-  използване на псевдоними или анонимност, извън случаите, кога-използване на псевдоними или анонимност, извън случаите, кога-
то правилата на ползване на съответните ресурси разрешават ано-
нимността при при тяхното използване;

-  Подправяне на служебна информация в заглавията на съобщени-
ята, отправени например посредством електронна поща, ICQ, и 
други подобни средства за личен обмен на информация;

 
В своето изследване по въпросите за отговорността на информацион-

ните посредници, И. М. Рассолов обособява тези неправомерни действия в 
три основни групи. 105

105  Рассолов, И.М. Право и Интернет. Теоретические проблемы, 2003, С.211-218
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 1. Разпространяване на информация, която нарушава конституци-
онни права и неприкосновеността на личността и личните данни. 

Авторът отбелязва, че въпросите, свързани с незаконната информа-
ция и контрола върху нейното разпространение се отнасят до разглежданата 
тематика дотолкова, доколкото да бъдат изяснени основните параметри на 
възможностите за въздействие върху нея от страна на субектите във вирту-
алното пространство, с оглед определянe границите на отговорността. Това 
са регулаторни въпроси, засягащи информационното общество като цяло, 
които трябва да бъдат уредени на базата на административно сътрудничест-
во както между страните – членки на ЕС, така и на международно равнище, 
при възприемане на принципа за баланс между свободата на информацията 
и нейното придвижване, и защитата на обществените интереси.

 Трябва да се отбележи, че съдилищата са поставени пред определени 
трудности при решаването на спорове относно указаните нарушения, свър-
зани с Интернет. Сред множеството проблеми, които се очертават пред съ-
дебната практика могат да се отделят два, непосредствено отнасящи се до 
механизмите на разпространение на информацията:

На първо място това е сложността при определяне на кръга от лица, 
които трябва да носят юридическа отговорност и са задължени да обезщетят 
нанесените морални и материални вреди. И на второ, въпросите за събиране 
и представяне на доказателствата, тяхната допустимост и достоверност.

 Процесът на разпространение на информацията в този случай може 
да се опише като процес, в който участват основно два субекта – собстве-
ника на сайта (наричан още доставчик на информационен ресурс, доставчик 
на съдържание) и собственик на сървъра (хост – доставчик). В тази хипотеза 
потенциални ответници в евентуално съдебно производство могат да бъдат 
както хост – доставчиците, разположили информационния ресурс на своя 
сървър, така и собствениците на ресурса.

Възможността за анонимен достъп до Мрежата обаче, позволява да ос-
тане скрито истинското име на автора, източника и лицето, поместило инфор-
мацията. В тази връзка проблема се усложнява и от наднационалния характер 
на виртуалното пространство, позволяващ да се разполага незаконна инфор-
мация на територията на друга държава (например като се сключи договор за 
хостинг с доставчик, намиращ се извън пределите на дадената държава).

Това прави необходимо да се уточнят понятията „български сегмент в 
Интернет“ и „българскоезичен информационен ресурс“.

Под първото в практиката е възприето да се разбира съвкупността от 
информационните ресурси на сървърите, намиращи се на територията на 
една страна (регистрацията в зоната „bg“е указание, но не и доказателство).
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Под бългороезични ресурси следва да се разбира съвкупността от ин-
формационни потоци, предоставени на български език, независимо от мяс-
тото на разположение и регистрацията на съдържащите ги сървъри.

Ако приемем,че субекта на определено отношение, разпространяващ 
незаконната информация е установен, то пред ищеца по евентуален съдебен 
спор възниква проблема за събирането и предоставянето в съда на необхо-
димите доказателства. 

Възприемайки, че сървъра, в паметта на който е разположена неза-
конната информация е идеалното веществено доказателство в съда, следва 
да бъдат отчетени следните трудности. Да бъде прегледан целият обем от 
съхраняваната в сървъра информация е сложно поради големият обем на 
неговата памет, защото при изземване на сървъра ще бъдат нарушени пра-
вата на третите ползватели и практически ще бъде нарушена цялата работа 
на доставчика. 

Такива възможности на доставчика като въвеждане на протоколи за 
достъп, отчетни записи, а така също и ползването на лог-файл, позволяващ 
да се фиксират всички осъществявани на него действия, могат да бъдат из-
ползвани в помощ на правосъдието. Затова е необходимо доставчикът да 
бъде обвързан регулярно да копира информацията от лог-файла, надлежно 
да я съхранява и да я предоставя при първо поискване от компетентните 
държавни органи. 

Такива доказателства се считат допустими и в съответствие с граж-
данско – процесуалното законодателство се приемат в съда в качеството на 
писмени. 

Европейското законодателство възприема идеята, записана в Дирек-
тива 1999/93ЕС (Директива за електронния подпис), че съдът не може да 
откаже допускането като доказателства в съдебния процес на електронни 
документи, на основание на това, че са представени в електронен вид.

Счита се, че в качеството на обезпечаване на такива искове, на основа-
та на съдебен акт, може да бъде блокиран достъпа от страна на доставчика с 
т.н. филтри (програми за филтриране, съдържащи списък от интернет адре-
си, към които не може да бъде осъществен достъп)

В посоченото Съобщение на Европейската комисия е изразено и 
мнението, че въвеждането на обширно законодателство за блокиране на 
директния достъп до Интернет чрез доставчиците на достъп, при въвеж-
дането на изисквания за „упълномощени сървъри“, каквито има в някои 
страни е рестриктивен режим, неподходящ за Европа, тъй като той съ-
ществено ще влезе в противоречие със свободата на лицата и политиче-
ските традиции.
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2. Като втора група във виртуалното пространство могат да бъдат 
обособени правонарушенията, свързани с качеството на информаци-
ята, представяна в рамките на електронната търговия. 

Сделките, осъществявани по електронен път стават все по-популярни. 
Търговията чрез Интернет по своята природа е интернационална. 

В България вече придобива собствен опит в развитието на електронна 
търговия, като за това спомага и приетата нормативна база, и в частност За-
кон за електронната търговия. 

 Към момента търговската информация в Интернет се разполага в две 
форми: във вид на общи сведения за продавача и стоките (услугите), които 
той предлага, или във вид на конкретни сведения за стоката (количество, 
цена, условия на доставка и заплащане) с предложение в случай на съгласие 
с указаните условия да бъде попълнен формуляр за поръчка. Т.е. разлика-
та между тях се състои в това, че в първия случай конкретната сделка се 
състои извън рамките на Мрежата. Във втория информацията се разглежда 
като публична оферта за сключване на договор и затова тя е обвързваща за 
предложителя.

Възниква въпросът за правната природа на тази информация и после-
диците за нейната недостоверност. 

Частичен отговор на този въпрос може да се открие в разпоредбите на 
Закона за електронната търговия, които се отнасят до различни задължения 
на доставчиците на услуги на информационното общество. Законът уста-
новява задължение на доставчиците да предоставят безпрепятствен, пряк 
и постоянен достъп на получателите на услугите и компетентните органи 
до информация, свързана с тяхната правосубектност, място на извършване 
на дейността, съхраняване на информация в крайното устройство на потре-
бителя и достъп до нея и т.н., както и всяка друга информация, предвидена 
в нормативен акт. Също така са предвидени изисквания за предоставяне на 
информация при сключване на договори с електронни средства и уредени 
отношенията във връзка с изпращането на търговски съобщения. 

3. На трето място може да се обособи проблема за отговорност-
та за разпространяването на информация, нарушаваща авторските 
права.

Известно е, че въпросът за правното регулиране и защита на изключи-
телните права в Интернет в последно време придобива особена актуалност, 
тъй като Мрежата е препълнена с материали, нарушаващи авторските пра-
ва. Всяка една държава се стреми да защити интелектуалния си потенциал, 
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тъй като това е залог за конкурентоспособността на нейната икономика и в 
този смисъл са създадени редица законодателни актове на международно и 
национално ниво. 

Правонарушенията в тази област могат да бъдат представени в две 
форми:

– На първо място е преобразуването на произведение в електронна 
версия и последващо публикуване в Интернет без съгласието на 
неговия автор;

– На второ е копирането на материали от даден сайт за разпростра-
нение или поместване в друг сайт без уведомлението и съгласието 
за това на автора на материала.

3. Юридическа отговорност на информационните 
посредници  

На съвременния етап от развитие на законодателството в областта 
на обществените отношения, развиващи се във виртуалното пространство, 
проблемите свързани с отговорността за разпространяваната в Мрежата ин-
формация се разглеждат не в общ вид, а в контекста на дейността на на ин-
формационните посредници като основни доставчици на услуги. 

Обикновено доставчика не инициира информационното отношение, 
не избира съдържанието на предаваната информация и нейния получател, 
не влияе на съдържанието на информацията и осъщесвява съхранение на 
същата за време, определено от техническите стандарти и протоколи с оглед 
нуждитена предаване на информацията.

В този смисъл, доколкото Интернет е доброволно обединение на раз-
лични мрежи, доставчикът не носи отговорност за нормалното функциони-
ране и достъпност на отделните сегменти в мрежата.

Доставчикът не може да гарантира възможността за нормален инфор-
мационен обмен с тези сървъри, които временно или постоянно са недостъп-
ни. Също така той не може да носи отговорност за неизправности по време 
на работа, произтичащи пряко или косвено извън сферата на разумния кон-
трол от страна на доставчика. 

Въпреки, че доставчиците на достъп не контролират пряко информа-
цията, достъпна по Интернет и не биха могли да носят отговорност за нея, 
те имат възможността разполагайки с технически средства да въздействат 
до известна степен в рамките на позволеното и възможното, като отчитат 
границата между обвинението в цензура и попадането под отговорност и 
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тази особеност предполага появата на института за отговорността на инфор-
мационните посредници. 106 

Изучаването на законодателството в различните страни показва, че в 
тях проблемът за отговорността на информационните посредници се реша-
ва различно, като могат да бъдат отделени три основни подхода: 

Според първия от тях доставчикът във всички случаи носи отговор-
ност за действията на ползвателите, независимо от това дали е знаел за тях; 

Съгласно втория подход, доставчикът не носи отговорност в случаите, 
когато е изпълнил определени условия, свързани с характера на предоставя-
ната услуга, взаимодействието със субектите на информационния обмен и 
третите лица, чиито права са нарушени; 

И на трето място доставчикът не отговаря за действията на ползвате-
лите.

Първият подход се използва в Китай и страните от Близкия Изток къ-
дето интернет доставчиците носят отговорност за всички действия на полз-
вателите, без значение за това дали са знаели за извършените действия или 
биха могли да знаят за тях. 

В европейското законодателство е възприет вторият подход. 
В европейската Директива за електронна търговия 2000/31/EC (Directive 

on electronic commerce, Council of European Union. Brussels,28 February 2000), 
са предписани указания към страните членки по въпросите за задължения-
та на интернет доставчиците (service provider) и границите на тяхната отго-
ворност по отношение информационния поток като са разработени детайлно 
решения на основните проблеми. Подходът в Директивата съчетава два еле-
мента: 1) установяване на гаранции за свободно предоставяне на услугите на 
информационното общество (ст.3), отсъствие на общи задължения за монито-
ринг върху информацията от страна на доставчиците (ст.15); и 2) възможност 
за въвеждане на ограничения на национално равнище.

Спрямо интернет доставчиците не е наложено общо задължение за 
наблюдение на информацията, която те прехвърлят или складират, нито да 
следят за факти или обстоятелства, указващи наличие на незаконна дей-
ност, с изключение на временни и изрично посочени дейности по наблюде-
ние, инициирани от съответните държавни органи, съгласно националното 
законодателство. 

Основанията за отговорност на доставчиците са формулирани с оглед 
видът на извършваната от тях дейност: просто предаване на информация, 
„кеширане“, „хостинг“.

106 Наумов В.Б., Проблемы ответствености информационных провайдеров, 2002, 
С.77-79
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1.  Доставчикът на достъп до комуникационна мрежа не носи отго-
ворност за прехвърлената информация при условие,че:

– не инициира прехвърлянето;

– не избира получателя на прехвърлената информация;и

– не избира и не изменя информацията, която се прехвърля.

2.  Когато услугата на доставчика включва прехвърляне в комуни-
кационната мрежа на информация, той не носи отговорност за 
временно и автоматично складиране на информацията, с оглед 
целите на прехвърлянето (кеширане), направено по молба на по-
лучателя на услугата, при условие, че:

–  не изменя информацията;

– съблюдава изискванията за достъп до информацията;

– не се намесва в технологии, съответстващи на индустриалните 
стандарти, използвани за придобиване на данни за употреба на 
информацията;

–  действа незабавно за отстраняване или установяване на забрана за 
достъпа до информацията при узнаване на следното:

-  информацията при първоначалния източник на прехвърляне е 
била отстранена от мрежата;

-  достъпът до информацията е бил забранен;

-  компетентна организация е наредила такова отстраняване или 
забрана.

3.  Когато доставчикът на достъп предоставя услуги по складиране 
на информация (hosting) на получателя на услугата, той не носи 
отговорност, ако:

– не знае, че дейността е незаконна и не са му известни факти и об-
стоятелства, от които да е видно, че дейността е незаконна;

– доставчикът, при узнаване на това действа незабавно за отстраня-
ване или прекратяване на достъпа до информация;

– получателя на услугата не е под контрола на доставчика.
Визираните задължения на доставчика кореспондират с основно из-

вършваната от него дейност в качеството му на посредник при осъществя-
ване на електронна комуникация в мрежата. Доставчикът не носи отговор-

ОБЩА ЧАСТ124



ност за съдържанието на информацията, предоставена от трети лица, но при 
узнаване за такава той е задължен да предприеме съответните действия, ако 
това е технически възможно, като отстрани на дадената информация или 
достъпа до нея.

Подобно е решението и в редица предметни закони, отнасящи се до 
отговорността на доставчиците. 

В §5 от приетия през 1997 г. Закон за телематичните услуги, немски-
ят законодател възприема подхода доставчиците да не носят отговорност за 
съдържание, предоставено от трети лица, освен ако са знаели за съдържани-
ето, имат техническата възможност и може разумно да се очаква да предо-
твратят използването на такова съдържание. Ако доставчиците предоставят 
единствено услуги по достъп, те не носят отговорност за съдържанието, пре-
доставяно от трети лица.

Задълженията на интернет доставчиците, съгласно общото законода-
телство за блокиране използването на незаконно съдържание остават в сила, 
ако доставчикът узнае за такова съдържание.

В Англия действа British Defamation Act107, приет през 1996 г., кои-
то регулира отговорността на интернет доставчиците за достоверността на 
разполаганата на техните сайтове информация. по-малко детайлна схема от 
европейската за отговорността при нарушаване на авторски права е уредена 
в американския Digital Millenium Copyright Act (DMCA), приет през 1998 г.

На практика съществува възможност за „узнаване“ (откриване) на не-
законни материали, но тя не може да бъде абсолютизирана.Това може да 
стане като се използват различни критични материали от ползватели, на-
блюдение на най-често посещаваните страници и на пряко свързаните с тях 
сайтове, автоматично откриване на подозрителни думи (използване на про-
грамни продукти, наречени „crawiers“)

 Законодателно тези въпроси се свързват преди всичко със задълже-
нията на доставчиците да съхраняват комуникационни данни за определен 
период от време. Този подход е възпроизведен в приетия във Великобрита-
ния Закон за противодействие на тероризма, престъпността и безопасността 
(Anti-terrorism, Crime and Security Act 2001) от 14.12.2001 г., които съдържа 
специална част 11 „Съхранение на комуникационните данни“. 

 Нейните положения се отнасят до задълженията спрямо доставчи-
ците за съхраняване на комуникационни данни, направено на основание 
кодекс, споразумение или разпореждане от страна на Държавния секретар. 

Тези задължения могат да се отнасят както до всички доставчици, 
така и до определен тип или даже до конкретен доставчик. Неспазването 

107 www /butterworth. co.uk/academic/lloid/statutes/defamation.htm.
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на тези задължения не носи само по себе си отговорност на доставчика, но 
независимо от това, така съхранените данни се признават в качеството на 
доказателства в съдебното производство (чл.102).

След събитията от 11 септември в американското право също се за-
белязва тенденция към засилване на държавния контрол по отношение за-
дължията на доставчиците. Характерен пример за това е приетия на 26 ок-
томври 2001 г. USA Patriot Act (предвиждащ редица предохранителни мерки 
за пресичане и възпрепятстване на тероризма) и по-точно неговия Раздел 
II „Усилени процедури за наблюдение“. Съгласно чл.210 на доставчиците 
се възлага задължението да съхраняват подробни записи на електронните 
съобщения включително име, адрес, тип и продължителност на услугата, 
средства за заплащане на услугата, номера на кредитната карта или банко-
вата сметка. Тази информация може да бъде разкрита по реда на чл.112, с 
цел защита на живота и здравето доброволно – ако доставчика обосновано 
предполага, че разкриването на информацията е оправдано, или по искане 
на държавен орган. 

Санкциите по този закон могат да бъдат налагани от съдилищата на 
цялата територия на САЩ без оглед пределите на териториалната юрисдик-
ция. Тези мерки имат временен характер и са установени за период от чети-
ри години.

В българското законодателство отделни положения, засягащи въ-
просите за юридическата отговорност на информационните посредници се 
съдържат в Закона за електронния документ и електронен подпис от 2001 
г., където в чл.6, ал.2 са визирани основни задължения на посредника при 
електронно изявление. Той е длъжен да разполага с техническо и техноло-
гично оборудване, което да осигурява надеждност на използваните системи; 
да поддържа персонал,притежаващ необходимите експертни знания, опит и 
квалификация; да осигури условия за точно определяне на времето и източ-
ника на предаваните електронни изявления; да използва надеждни системи 
за съхраняване на тази информация в срок от шест месеца. 

Посредникът отговаря за причинените вреди от неизпълнение на за-
дълженията му. Той ще носи наказателна отговорност, съгласно новите тек-
стове в НК, отнасящи се до компютърните престъпления.

Положенията в ЗЕДЕП са твърде принципни, тъй като текстовете ясно 
визират задължения на доставчика по създаване на условия и използване 
на надеждни системи за съхраняване на информацията, но в разпоредбите 
липсват указания в кои случаи доставчикът извършва тези действия и кой 
е органът който може да ги инициира. Така създадените текстове не дават 
правомощия на доставчиците в тази насока и предприемането на действия 
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от тяхна страна може да наруши основни конституционни права на ползва-
телите. В този смисъл тези текстове е необходимо да бъдат законодателно 
допълнени и прецизирани. 

Текстовете на посочената Директива 2000/31/ЕС, отнасящи се до въ-
просите за отговорността на информационните посредници са пряко транс-
понирани в смислово и структурно отношение от българския законода-
тел в приетия Закон за електронната търговия (обн. ДВ.бр.51,изм.доп.ДВ. 
бр.105/2006 г., в сила от 24.12.2006 г.) (Бел. Въпросите за отговорността на 
доставчиците на услуги на информационното общество, съгласно Закона за 
електронната търговия се разглеждат на съответното място в Тема № 8 от 
настоящия курс.)

Въпросите, свързани с незаконната информация и контрола върху 
нейното разпространение са регулаторни въпроси, засягащи информацион-
ното общество като цяло, които трябва да бъдат уредени на базата на адми-
нистративно сътрудничество както между страните – членки на ЕС, така и 
на международно равнище, при възприемани на принципа за баланс между 
свободата на информацията и нейното придвижване и защитата на общест-
вените интереси. 

 От съществено значение за характеристиката на юридическата отго-
ворност на информацинните посредници са въпросите, свързани със защи-
тата на личните данни и неприкосновеността на личността. 

В тази посока е издаденото Проекто-ръководство на Работна група по 
защита на данните към Съвета на Европа във връзка със защитата на лична-
та неприкосновеност по Интернет. 

Документът поставя началото на „справедлива практика във връзка с 
личната неприкосновеност по отношение на потребителите и доставчиците 
на услуги по Интернет“. В него е отбелязано, че договора за доставка на 
интернет услуги е необходимо да бъдат отбелязано какви данни на своите 
абонати събира, обработва и съхранява доставчика, по какъв начин и с как-
ва цел. Той трябва да използва наличните технологии за защита на личната 
неприкосновеност, чрез осигуряване на неделимост на данните и конфиден-
циалност, както и физическа и логическа защита на мрежата. Доставчикът 
носи отговорност за правилното използване на личните данни. Той не може 
да използва такива данни за собствени рекламни или маркетингови цели, 
освен ако лицето, което е засегнато е дало явно съгласие за това.

Задълженията на доставчика в качеството му на администратор на 
лични данни, по тяхното правомерно обработване се съдържат и в българ-
ския Закон за защита на личните данни. Законът изисква обработваните 
данни: да са получени законосъобразно; да са събрани за определените в 
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закон цели и да се използват само за изпълнението им; да съпътстват по 
обхват целите, за които се обработват; да са точни и актуални; да се съхра-
няват за период, не по-дълъг от необходимия, съгласно целите, за които се 
обработват.

 Правото на информационните посредници да обработват лични дан-
ни на потребителите се предпоставя от тяхното изрично съгласие или из-
пълнение на клаузите на договор между страните (например при сключване 
на договор за откриване на електронна поща).

 Основните разпоредби на ЗЗЛД са взаимствани от текстовете на Кон-
венция 108 от 1981 г. на Съвета на Европа за защита на лицата при автомати-
зирана обработка на лични данни и Директива 95/46 на Европейската общ-
ност за защита на личността срещу обработка на лични данни и свободното 
движение на тези данни. Тези актове са допълнени от Директива 2002/58/ЕС 
на ЕП и ЕС за обработване на личните данни и защита неприкосновеността 
в електронно съобщителния сектор, която унифицира разпоредбите в об-
ластта на защитата на личните данни, като ги хармонизира в съответствие 
с Общата регулаторна рамка на общността за електронните съобщителни 
мрежи и услуги.

В нея европейския законодател въвежда понятието „трафични дан-
ни“, за означаване на всякакви данни, обработени за целите на преноса на 
съобщения посредством електронна съобщителна мрежа или за съответно 
таксуване.

Едно съобщение може да включва информация за име, номер или ад-
рес, предоставени от изпращача на съобщения. Трафичните данни могат да 
се състоят от данни за маршрута, продължителността, времето и обема на 
съобщенията, за използвания протокол, за местоположението на крайното 
съоръжение, за началото, края и продължителността на връзката. 

 Доставчиците на услуги трябва да предприемат необходимите мерки 
за защита сигурността на своите услуги и да информират абонатите за всеки 
специфичен риск от нарушаване сигурността на мрежата, особено за тези 
рискове, които са извън обхвата на възможните обезщетения от доставчици-
те на услуги. Доставчиците трябва да разяснят възможността за използване 
на специфични видове софтуер или технологии за криптографиране. Изис-
кването за информиране на абонатите не освобождава доставчика от задъл-
жението да предприеме за своя сметка подходящи мерки за осигуряване на 
ниво на „нормална сигурност на услугата“.

Доставчиците на услуги трябва да предприемат и мерки по защита 
тайната на съобщенията, както на тяхното съдържание, така и на данните 
свързани с тези съобщения. Директивата допуска автоматично, междинно 
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или транзитно съхраняване на такива данни от доставчиците на услуги и 
без изричното съгласие на потребителите доколкото това става единствено 
с цел осъществяване на преноса и при условие, че:

– информацията се съхранява за период не по-дълъг от необходимо-
то за преноса и за целите на управление на трафика;

– през времето на съхранение тайната остава гарантирана.
Момента на завършване на преноса на съобщение, след което трафич-

ните данни трябва да бъдат изтрити, освен за целите на таксуването зависи 
от вида на предоставената електронна съобщителна услуга. При електрон-
ната поща, например, преносът завършва в момента, в който получателят 
изтегли съобщението от сървъра на своя доставчик на услуги.

Доставчиците на услуги могат да обработват трафични данни за або-
нати и потребители, когато е необходимо в определени случаи, за да устано-
вят технически недостатъци или грешки в преноса на съобщенията.

Директива 2002/58/ЕС съдържа и текст, визиращ условията за съхра-
няване на съобщения в хода на бизнес практиката. Когато е необходимо и 
законосъобразно такива съобщения могат да се записват с цел предоставяне 
на доказателство за търговска сделка. Необходимо е страните на съобщени-
ето да бъдат информирани за записа, неговата цел и родължителността на 
неговото съхраннение още преди записването. Записаните съобщения тряб-
ва да бъдат изтрити най-късно до изтичане на времето, през което сделката 
може да бъде оспорена.

Посочените положения на Директивата, е уместно да бъдат възпри-
ети от българския законодател по отношение регулиране на отношенията, 
свързани с защитата на данните в електронните съобщителни мрежи и в 
частност допълване и конкретизиране на текстовете на чл.6, ал.1 на ЗЕДЕП, 
в смисъла, отбелязан по-горе, с оглед синхронизирането им с нормите на 
европейското законодателство и внасяне на яснота по посочените въпроси.

В този смисъл са и принципите, записани в Декларацията на Съве-
та на Европа за свободата на съобщенията по Интернет, приета от Комите-
та на министрите на заседание на постоянните представители (Страсбург, 
28.05.2003 г.). 

Възприема се позицията за ограничена отговорност на доставчиците 
на услуги по Интернет в смисъл,че страните – членки не следва да нала-
гат общо задължение за наблюдаване съдържанието на Интернет, до който 
осигуряват достъп, което пренасят или съхраняват, нито да търсят активно 
факти и обстоятелства, указващи за незаконна дейност.

Отговорността на доставчиците се определя съобразно характеристи-
ките на техните функции. Изразената принципна позиция е, че страните 
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– членки ни трябва да подвеждат под отговорност за съдържанието на ин-
формацията в Интернет доставчиците на услуги, когато тяхната функция се 
свежда до пренасяне на информация или доставка на достъп. 

В случаите, когато техните функции са по-широки и включват услуги 
по съхраняване на съдържание, те следва да носят солидарна отговорност, 
ако не свалят информацията или деактивират достъпа до нея веднага щом 
научат за незаконния и характер. 

Във всички случаи ограниченията на отговорността не трябва да се 
отразяват на възможността за налагане на възбрани, когато от доставчиците 
на услуги бъде поискано да прекратят или предотвратят до възможната сте-
пен нарушаване на закона. 

В този смисъл би било целесъобразно самите доставчици да предлагат 
добросъвестно описание на услугите, като предоставят на ползвателите и 
схеми за регулиране на въпросите, отнасящи се до конфиденциалността на 
неговите действията в мрежата, времето и условията за съхраняването на 
служебна информация, условията за достъп до лог-файловете и механизми-
те за обезпечаване на доказателствата при спорове между доставчика и/или 
ползвателя с трети лица при разумен компромис между техните интереси. 

Проблемът за отговорността на информационните посредници, като 
субекти оказващи влияние върху правните отношения във виртуалното 
пространство е един от основните при формирането на държавната полити-
ка по отношение на Интернет. 

 Възприемането на един или друг подход към ограничаване на спосо-
бите за разпространение на информация в това пространство е въпрос на 
задълбочено изследване на установените принципи за свобода на информа-
цията и прилагането им към новите способи за нейното разпространение. 

Обобщение 
В Интернет се развиват широк кръг отношения, които са разнородни 

по своя характер и субектен състав. Тяхната специфика се състои в нали-
чието на нетрадиционни предпоставки –поддържана с технически средства 
среда, с неопределени в пространствено отношение физически граници и 
субекти, които могат да бъдат само ползватели на Интернет. Оособеностите 
на механизма на реализация на субективни права във виртуалното прос-
транство произтичат от архитектурните и функционални характеристики 
на средата, предоставяща нови механизми за осъществяване на права. Във 
виртуалното пространство предписаното в хипотезата на правната норма 
поведение и конкретните форми на неговата проява се опосредстват от тех-

ОБЩА ЧАСТ130



нически средства. Затова способите за реализация на субективни права и из-
пълнение на юридически задължения са иманентно предпоставени и обек-
тивирани от елементите и функциите на средата.

В този смисъл техническите средства са елемент от механизма на ре-
ализация на субективните права и изпълнението на юридическите задълже-
ния. Като част от този механизъм, те са основна предпоставка за трудности-
те, свързани с правното регулиране на виртуалното пространство, тъй като 
създават условия за несъответствия на мярата на свобода, предоставена от 
обективното право и фактически достъпните способи за поведение.

Правното отношение като действително поведение на правните субе-
кти във виртуалното пространство, като „реално взаимодействие“ също се 
опосредства от техническите средства и предварително зададените характе-
ристики на средата, която предоставя възможности за априорно детермини-
рано преобразуване на правомерни юридически действия.

В този смисъл моделът на поведение се опосредства от иманентните 
характеристики на средата, която задава определени параметри. Това вли-
яе на въздействието на правните норми върху поведението на субектите 
във виртуалната среда и резултатите от това въздействие, проявяващи се 
в структурата и съдържанието на правните отношения. Съществена особе-
ност на правните отношения в Интернет е и специфичния способ на реа-
лизация на правата и задълженията на субектите. Тази специфика също се 
дължи на съществуващите технически възможности да се извършват юри-
дически значими действия (в сравнение с възможностите, които предоста-
вят телефона или факса например).

Освен спецификите на механизма на правореализация характеристи-
ките на средата на правно въздействие диктуват и специфичния способ за 
възникване на правни отношения между лица, свързващи се помежду си 
посредством Интернет.
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Въпроси за самоподготовка

1.  Посочете спецификата на правните отношения във вирту-
алното рпостранство. Коя, според Вас специфична черта е 
доминираща. Обосновете се.

2.  Как се отразяват проблемите с юрисдикцията по спорове, 
свързани със защита правата на потребителите.

3.  Какъв е правният статут на информационните посредници 
и как се осъществява регулирането на тяхната дейност.

4.  Кои действия могат да се определят като „спам“ и кои като 
„несанкциониран достъп“ до ресурси на доставчика.

5.  Какви са границите на отговорност на информационните 
посредници във връзка със защите на личните данни.

Литература 

1. Цакова, И., Правни отношения като форма на реализация на относителни 
субективни право във виртуалното пространство, Сборник научни трудове, 
Международно висше бизнес училище, ISSN 1313-0846, том 4, 2011 г.;

2. Цакова, И., Подведомственост на спорове по електронни правни отношения с 
международен елемент, Пазар и право, 4/2004 г.;

3. Цакова, И.,Правни въпроси за отговорността на информационните посредни-
ци, Пазар и право, 9/2004 г.;

?
ОБЩА ЧАСТ132



Особена част

 
„Екстериоризацията на знанията на субекта, пре-
върнати от технологиите в информация, техният 
превод на езика на машините, на които е достъпно 
само количествено измерение, правят от знанието 
стока. Вдъхновението, действително не можеш да 
продадеш, но можеш да продадеш информацията и 
отдавна вече не толкова във вид на ръкопис.“ 108

108 Ж. Ф. Лиотар, „Состояние постмодерна“, Спб., 1998, 
с. 20, по цит. на Е.Войниканис и М. Якушев, Информация Соб-
ственост Интернет. Традиция и новеллы в современном праве. 
Wolters Kluwer, 2004, с. 48.

Особена 
част

@





Тема № 5

Електронен документ и 
електронен подпис

Темата разглежда два ключови аспекта на електронното предава-
не на данни. Разделена е на две части, като в първата се разглежда 
същността на електронния документ, прави се съпоставка между 
електронен и аналогов документ, посочват се функционалните из-
исквания към електронния документ, разглежда се и въпросът за 
„оригинал“ и „копие“ на електронния документ. Втората част спира 
вниманието върху същността на електронния подпис, като се раз-
глежда неговото правно регулиране на национално и местно ниво. 

Цели на темата 
Целта на настоящата тема е да даде общи познания за същността на 

електронния документ, както и на електронния подпис като негов основен 
атрибут, предназначен за автентификация и авторизация на инкорпорирани-
те в документа волеизявления. Темата се подчинява на създадения от меж-
дународното и национално законодателство правен режим на електронния 
документ и електронен подпис с цел запознаване с по-важните нормативни 
актове, регулиращи посочената предметна област.

Практическо приложение на темата 
Познаването на същността и нормативното уреждане на електронния 

документ и електронен подпис има особено важно практическо значение, 
предвид широкия спектър на тяхното използване в общуването опосред-
ствано от информационно-комуникационните технологии. Темата може да 
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бъде възприемана и като предпоставка за правилното разбиране и усвоява-
не на следващата тема в настоящия курс – „Електронно правителство“, тъй 
като в основата на обезпечаване на развитието на електронно управление и 
предоставянето на електронни услуги от местните и националната админи-
страции стои създаването, подадаването, приемане, обработка и съхранение 
на електронно подписани документи.

 Въведение
 Българското законодателство не съдържа легално определение на по-

нятието „документ“. Документът е материален носител, със фиксирани на 
него знаци, предаващи мисъл. Признаците на документа се изследват в про-
цесуалното право.

 В гражданският процес „документ“ се използва като синоним на пис-
мено доказателство, а в правната доктрина документът се определя като 
вещ, върху която с писмени знаци е материализирано изявление (Ж.Сталев, 
Българско гражданско процесуално право,С., 1988, с.245;

 Това, което отличава електронния от хартиения документ е носителят 
на информацията и начина на записване, обработка, съхранение и възпроиз-
веждане на същата.

 Съществен елемент на всеки документ е подписа. Неговото използва-
не цели да гарантира истинността и целостта на документа, както и автор-
ството на волезявленията, извършени в него.

 Развитието на съвременните средства за документооборот, на новите 
платежни системи е немислимо без надеждни средства за обезпечаване ав-
тентичността и целостта на документите.

 В усилията за създаване на международна, общоевропейска правна 
рамка, както и в националните законодателства на отделните страни, клю-
чов въпрос като гаранция за правно валидно и надеждно осъществяване 
на електронния обмен на данни е използването на електронен подпис като 
средство за създаване на сигурност и доверие в електронната търговия и об-
мена на данни в откритите мрежи изобщо. Той позволява да се определи от 
кого произхождат данните, както и да се провери дали те не са променяни, 
дали не е била нарушена тяхната цялост. С неговото използване се цели да 
се гарантира истинността и целостта на документа, както и авторството на 
волеизявленията, извършени в него
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  I. ЕЛЕКТРОНЕН ДОКУМЕНТ

1. Същност на електронния документ

Терминът „електронен документ“ следва да се разглежда в контекста 
на по-ранния и родствен термин „електронен обмен на данни“ (electronic 
data interchange – EDI), използван като базово понятие в Законът – модел за 
електронната търговия на УНСИТРАЛ от 1996 г.

 Първоначално този термин е нормативно установен на международ-
но равнище през октомври 1988 г. във вид на стандарт на международната 
организация по стандартизация (ISO) UN/EDIFACT (EDI for administration, 
commerce and transport – „Електронен обмен на данни в областта на упра-
влението, търговията и транспорта), разработен от работна група №4 (т. нар. 
група „WP.4) по международни търговски процедури към Европейската ико-
номическа комисия към ООН. Практически едновременно със стандартите 
UN/EDIFACT, през септември 1987 г. са приети 

„Унифицирани правила за поведение при обмен на данни чрез телет-
рансмисии (UN – CID Uniform Rules of Conduct for Interchange of Trade Data 
by Teletransmission), съдържащи „съгласувани правила за поведение на стра-
ните, осъществяващи такъв обмен“

Общите принципи на UN-CID получават развитие в Законът – модел 
за електронна търговия, а от там в много от европейските закони, включи-
телно и в българския Закон за електронния документ и електронен подпис 
(ЗЕДЕП).

Първоначално при работата над UN/EDIFACT и UN-CID се 
предполага,че правните основания за електронен обмен на данни ще бъдат 
специални споразумения между страните за електронен обмен на данни. 
Структурата на договорните отношения може да бъде:

 – двустранна – в електронния обмен на данни участват инициатор 
и адресат, сключващи помежду си споразумение за пряк обмен на 
данни (trading partners agreement). За инициатор се признава всяко 
лице (физическо или юридическо), което или от името на което, в 
това число и автоматично, се формира или предава съобщение на 
данни;

 – тристранна структура – в договорните отношения по електронния 
обмен на данни освен инициатора и адресата присъства и посред-
ник (intermediary) –термина се използва в Директива 2000/31/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2000 относно някои 
правни аспекти на услугите на информационното общество, в част-
ност електронната търговия, във вътрешния пазар (Директива за 
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електронната търговия), и в ЗЕДЕП – във функците на който вли-
за получаване, редаване и съхранение на данни от името на други 
лица, а така също и предоставянто на други услуги, имащи отноше-
ние към дадената дейност. Тристранната структура юридически се 
оформя със специално споразумение (third-party service agreement). 
Въвеждането на специалното понятие „посредник“ е необходимо за 
това, за да се отграничат страните в споразумението за електронен 
обмен на данни от трети лица. (Виж. чл.6 ЗЕДЕП);

– Многостранна структура – в договорните отношения могат да 
участват инициатор, посредници, адресат; някколко инициатора, 
посредник/ци, адресат; няколко адресати и т.н.

За да се улесни сключването на такива специални споразумения през 
май 1995 г. е разработено Типово споразумение на Европейската икономиче-
ска комисия за електронен обмен на данни в международната търговия. Ти-
повото споразумение регулира всяко предаване на съобщения между стра-
ните с електронни способи, ако структурата на съобщенията съответства на 
стандарта UN/EDIFACT.

През 2000 г. е разработен аналог на Типовото споразумение – Евро-
пейско типово споразумение за електронен обмен на данни (European Model 
EDI Agreement).

 В чл.3, ал., ЗЕДЕП определя електронния документ като: „електронно 
изявление, записано върху магнитен, оптичен или друг носител, който дава 
възможност да бъде възпроизвеждано.“ 

Основните признаци на електронния документ, отличаващи го от хар-
тиения са:

 – Машинен носител на информацията;
 – Електронна форма на представяне на информацията (специално 

установяване на изисквания за възпроизвеждане на информация-
та във вид, достъпен за възприемане от човека);

 – Способност за съхраняване, обработване и предаване с помощта 
на електронни средства;

 – Качеството на задължителен признак на електронния документ е 
електронния подпис.

Структурата на електронния документ се състои от:
 – Обща част, която съдържа информация, представляваща съдър-

жанието на документа, информация за адресата;

 – Особена част на документа – състояща се от един или няколко 
електронни подписа.

ОСОБЕНА ЧАСТ138



Възможността за възпроизвеждане на електронното изявление като 
предпоставка за правна валидност на електронния документ (чл.3 ЗЕДЕП) 
се свързва с установяването на гаранции за това, че електронното изявление 
може да бъде да бъде възпроизведено всеки път по начина и във вида в който 
е било първоначално записано, без последващи изменения в него, дължащи 
на материалната среда на съхранение и пренос. Изискването за възпроиз-
веждане на информацията обикновено се свързва с представянето и в годен 
за еднозначно възприемане от страните вид. 

 В този смисъл формата на изявление може да бъде условно квалифи-
цирана на вътрешна и външна. Формата на вътрешно представяне на елек-
тронния документ е записът на информацията, върху съответен носител (в 
случая електронни устройства, позволяващи записване, съхраняване, обра-
ботка, възпроизвеждане и предаване на информация), във вид на двоични 
числа. Формат на външно представяне на електронния документ е възпро-
извеждането му на екрана на дисплея визуализацията му във вид и форма 
годна за възприемане от човека, без допълнителни технически приспосо-
бления.

 В основата на определението, дадено от законодателя за електронен до-
кумент стои понятието „електронно изявление“, въведено в чл.2,ал.1ЗЕДЕП. 
То е определено като“ словесно изявление, представено в цифрова форма 
чрез общоприет стандарт за преобразуване, разчитане и визуално предста-
вяне на информацията; ал.2 – „електронното изявление може да съдържа и 
несловесна информация.“

Така въведени определенията за електронен документ и електронно 
изявление, създават известна двойственост по отношение на тяхното тълку-
ване и във връзка с по-нататъшните разпоредби на закона, и биха могли да 
създадат затруднения при неговото прилагане и тълкуване, затова е нужно 
да бъдат изяснени. 

В наименованието на закона е визирано понятието „електронен доку-
мент“. В чл.4-12, които уреждат особените правила за авторство, изпраща-
не, последици от грешка при изпращане, получаване и узнаване се визира 
„електронно изявление“. 

 Възниква въпросът дали извършването на изявление по електронен 
път – електронно изявление е признато от закона за действително, без да 
има съставен електронен документ и дали са извършени правно валидни 
действия, с оглед формата на действителност.

 Двата термина, използвани в закона създава противоречиви схваща-
ния за същността на електронното изявление. Съществува мнение, че елек-
тронното изявление се различава от писменото изявление по това, че то не 
е материализирано върху материален носител. Не можем да се съгласим с 
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това, тъй като след като е налице изявление, това означава, че съществувало 
намерение е било обективизирано под някаква форма. Ако не се материали-
зира върху съответен носител, то може да се говори за намерение за изявле-
ние, а не за състояло се такова.

В случая ЗЕДЕП едва ли говори за намерение за изявление, след като 
урежда въпросите свързани с неговото изпращане, получаване, авторство и т.н.

По принцип в законодателството на други страни, както и в законът 
– модел за електронна търговия на УНСИТРАЛ не се използват понятията 
електронен документ и електронно изявление. най-често се използва поня-
тието електронно съобщение (data messag) или електронен запис. Законът 
модел работи с електронно съобщение, което определя като: информация, 
изготвена, изпратена, получена или съхранявана с помощтта на електрон-
ни, оптически или други подобни средства, включително електронен обмен 
на данни, електронна поща. В чл.6 на Закона – модел е визирано, че когато 
законодателството изисква писмена форма, тя се счита спазена и когато ин-
формацията е представена под формата на електронно съобщение, ако тя е 
достъпна за последващо използване. 

ЗЕДЕП използва аналогично изискване за електронният документ. 
Следователно, електронното изявление е правно валидно изявление, с прав-
ни последици, адекванти на тези, произтичащи от изявленията, извършени в 
устна форма, насочени към постигане на определен правен резултат. 

Можем да определим електронния документ като: информация, пред-
ставена посредством електронни средства за обработка, съхраняване и 
предаване на информацията, която може да бъде преобразувна и възпроиз-
веждана във форма, пригодна за еднозначно възприятие от човека, носеща 
реквизити за идентификация.

Както вече беше отбелязано темповете на развитие на електронните 
правни отношения са високи и вече може да се констатира, че периодът на 
„усвоявяне“ на електронните документи е завършил и е настъпил периода 
на тяхното прилагане.

Действието на един закон, засягащ дадения проблем обективно поставя 
въпроса за това тази уредба достатъчна ли е или съществува правен вакуум, 
изразяващ се в отсъствието на системни законодателни актове, регулиращи 
електронните отнашения. Необходимо ли е да бъдат стимулирани съответ-
стващи опити в отрасловото законодателствво (въпреки, че можем да отчетем 
вече наличието на такива), такъв вероятен вакуум да бъде запълнен.

Тук няма да се занимаваме с обсъждане на това, в каква степен тряб-
ва да бъде променено или допълнено законодателството, регулиращо елек-
тронния документооборот. 
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Важно е обаче да отбележим, че каквото и да е законодателното регу-
лиране в тази посока, то трябва да се основава на непротиворечива система 
от закони, построена на единна системна пониятийна платформа, на единна 
терминология и тълкуване на понятията, при отчитана факта, че същест-
вуващото законодателство се базира на система от понятия, свойствени за 
традиционния (хартиения) документооборот. 

Преди да се разглеждат измененията в обществените отношения, обу-
словени от появата на новите технологични обекти, да бъдат регулирани 
способите и лимитирана възможността за масово прилагане на последните, 
е необходимо да бъдат описани самите обекти.

Ако това не бъде изпълнено, възниква нееднозначност на тълкуването 
и всички последващи заключения биха загубили ефективност.

За компактност по-нататък ще наричаме аналогов документ (АД) тра-
диционния документ непосредствено възприеман от човека, съдържащ ин-
формация, закрепена на твърд носител.

Смятаме, че от позицията на перспективата за развитие на електрон-
ния документооборот и електронните правоотношения, всички представе-
ни определения за електронен документ не са достатъчно конструктивни 
с оглед тяхното прилагане в практиката. Те се основават на асоциацията 
с традиционните документи. Може да се говори за фиксация на аналогов 
документ, под която се разбира състоянието на определени точки в прос-
транството (листа хартия), в даден момент от време, тъй като аналоговия 
документ е неотделим от носителя. 

Електронния документ е отделим от носителя. Той съществува в две 
форми: посивна – съхранение и активна – предаване и обработка, в това 
число и визуализация при необходимост от възприемане от човека. Не може 
да се говори за задължителна фиксация или за състояние на електронния 
документ, ако се разглежда активната форма на неговото съществуване – 
този промеждутък от време, в течение на който той се възприема, обработва 
или предава.

Законодателството (в частност ЗЕДЕП) не отразява динамичния ха-
рактер на активното съществуване на електронния документ. 

За нуждите на закона може да се приеме само статичната реализация 
на електронния документ в режим на съхраняване на носителя, но и тук 
координатите на съхранение са неопределени (в дисковото пространство). 
Ако се основем на това, че електронния документ е фиксиран („записан“) на 
„магнитен оптичен или друг носител“ (чл3,ал1ЗЕДЕП), то става недопусти-
ма например стандартната операция „дефрагментация на диска“. 

В този смисъл как трябва да се разбира дублирането на файла на два 
диска или при предаване на документа – файлът е фиксиран на един носи-
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тел, след това на дру г. Такава трактовка довежда до абсурда с фиксация да 
се отразява изменение в пространството и времето.

Ако в основата на определенията, дадени от законите, стои работата 
с електронния документ, то при тази хипотеза не може да се говори за ак-
тивизация на документа, за неговата обработка, предаване и съхранение – 
записът е преобразуване на динамична реализация в статична. Законовите 
определения фактически изключват електронното взаимодействие.

Съществуват и други съществени въпроси свързани с пониятийната 
база, на които липсва законодателно решение. Това са понятията „екзем-
пляр“, „оригинал“, „копие“, „юридическа сила“ на електронния документ.

Възприетото традиционно разбиране за „оригинал“ е – първият или 
единичен екземпляр на документа, за дубликат – вторият екземпляр на 
оригинала, имащ юридическа сила, копие – документ, възпроизвеждащ ин-
формацията от оригиналния документ и всички негови външни признаци, 
който няма юридическа сила и заверено копие – копие на документа, на ко-
ето в съответствие с установения ред се допълват реквизити, придаващи му 
юридическа сила. 

Всички екземпляри на електронния документ, подписани с електро-
нен подпис следва да се считат оригинали. Всички екземпляри на електрон-
ния документ идентични един с друг са оригинали и имат еднаква юриди-
ческа сила. 

ЗЕДЕП не дава определение и на понятието „екземпляр на електрон-
ния документ“, „оригинал“, „идентични електронни документи“, и в този 
смисъл са възможни различни тълкувания. Но във всички приведени при-
мери съществуването на няколко екземпляра от електронния документ, все-
ки от които има юридическа сила на оригинал, е фиксирано явно. Тук не 
става дума за това, че по принцип оригинала може да съществува в няколко 
екземпляра. Важни са практическите аспекти.

В множество закони се предвижда, че при съхраняване на електрон-
ния документ (в базата данни) те трябва да бъдат във формата, в който те са 
били създадени, предадени или получени (Директива 2000/31/ЕС за елек-
тронната търговия). 

На всички тези въпроси ЗЕДЕП не дава отговори. Законодателят не 
урежда въпросите свързани със съхраняването на електронните документи. 
В чл.6, ал,2,т.4 т.5 се вменява като задължение за посредниците на елек-
тронни изявления да използват надеждни системи за съхраняване определен 
вид информация, свързана с електронното изявление за определен период от 
време, но за съхраняване на самото изявление или за съхраняване на елек-
тронния документ не се говори.

ОСОБЕНА ЧАСТ142



Остават неуредени и въпросите, свързани с техническата реализация 
на електронния документ в смисъл – позволено ли е стандартно преформа-
тиране на файла например.

Кога възпроизвеждането е възпроизвеждане в оригинал или в копие 
и при какви условия. Кой отговаря за тяхната идентичност и достоверност. 
Кога аналоговото копие е идентично с електронния оригинал. 

Преходът към масово прилагане на електронния документ в практи-
ката води до съответстващо увеличаване на числото на конфликтните си-
туации между субектите на електронния документооборот. В процеса на 
обмяна на електронни документи се включва голямо число субекти, оси-
гуряващи на принадлежащите им или наети от тях програмно-технически 
средства за формиране и обработка, предаване и съхранение на електронни 
документи. Конфликтите се инициират както от технологични грешки, така 
и от противоречива трактовка на субектите по отношение своите функцио-
нални права и задължения, свързани с електронните документи.

Регулирането на тези права и задължения е възможно на основата на 
взаимни споразумения и договори между участниците (саморегулация), въ-
преки че при масов обем на електронни правни отношения, сключването 
във всеки случай на индивидуален договор или споразумение е на практика 
нереално. 

Намаляване на равнището на конфликтност изисква конкретно опре-
деляне на статута на електронния документ, като обект на правните отноше-
ния между субектите на информационния обмен.

Кой носи отговорност, например за нарушаване целостта на документа 
– авторът, владелецът на средството за формиране на документа, доставчи-
кът, получателят на документа. Кой, за какви действия и в каква степен носи 
отговорност за несанкционирано изменение на документа или за нарушаване 
на конфиденциалността. Към кой следва да се предяви евентуална претен-
ция, ако електронното платежно не е достигнало до адресата – например да-
нъчната служба. Длъжен ли е данъкоплатецът да проследи цялата достатъч-
но дълга верига съпътстващи електронните документи. Неопределеността в 
тези аспекти изглежда като игнориране на функционалната връзка.

Необходима е правна регламентация на функционалната връзка меж-
ду обекта, електронен документ и субектите, участващи в неговата практи-
ческа реализация.

Пряката регламентация на правата и задълженията на субектите е 
невъзможна както поради многообразието от конфликтни ситуации, така и 
поради смяната, усъвършенстването и създаването на нови информационни 
технологии.
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От друга страна, отнасянето на електронните документи към някои 
правни категории би позволило да се построи моделът на взаимоотношени-
ята между субектите на основата на известни правни норми.

Към настоящия момент в България няма единен регулаторен режим 
в сферата на електронното взаимодействие. Приносът на ЗЕДЕП е в това, 
че по отношение на електронния документ е призната неговата специфика, 
неговото принципно качествено отличие от традиционния, аналогов доку-
мент и е стъпка към приспособяване към новите реалии на традиционните 
представи за документ и естествено за преходния период към качествено 
нови форми на обработка на информацията. 

Но въпреки тези нови принципни положения, все още отсъства общо-
призната теоретична трактовка на електронния документ като ново систем-
но явление.

Разглеждането на електронния документ изцяло и само на основата 
на сходствата с традиционния документ е подход, който би могъл да бъде 
ефективен на началните етапи на използване на електронна изчислителна 
техника за електронно взаимодействие, когато тази техника осъществява 
само функционални задачи.

Развитието на електронните правни отношения в близките години ще 
направи дадения подход несъстоятелен и съответно ще се окаже безполез-
на цялата нормативно – правна база, разработена на основата на указани-
тепредпоставки. 

Необходимо е разработването на концептуален подход към правна 
регламентация на функционалната връзка между обекта (електронен доку-
мент) и субектите на електронното правно отношение. 

От друга страна отнасянето на електронния документ към известни 
правни категории, създава фундаментална основа за развитие на правоотно-
шенията на основата на известни правни категории.

2. Електронен и аналогов документ

Обективно възниква резонния въпрос – какви разлики между елек-
тронния документ и традиционния, аналогов документ стоят в основата на 
невъзможността за прилагане в цялост на традиционни представи.

Разбира се, понятийната база установена през дълъг период от при-
лагане на традиционния документ не може да опише в цялост електронния 
документ. Необходимо е да се формира нова, системно обвързана база поня-
тия. От това обаче не следва невярност на проверената в практиката поня-
тийна база на традиционния документ. Необходимо е да бъдат изследвани 
областта и степента на нейната приложимост.
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И аналоговия и електронния документ съдържат идентифицирана ин-
формация, така че тяхното съдържателно описание е еднакво. И единият и 
другият е средство за осигуряване дейността на субектите. И двата доку-
ментимогат да бъдат изготвени по различни технологии. Така аналоговия 
документ може да бъде ръкописен, машинописен, а може да бъде създаден 
и на основата на последните технологични достижения. Освен това, на пре-
дишните етапи на развитие на електронно изчислителната техника особени 
недоразумения обусловени от спецификата на технологията на изготвяне на 
електронния документ, не са възниквали.

Единственото, което внася различията, това е средата на функцио-
ниране на документа. Първоначално електронната форма на документа е 
технологичен епизод в неговия жизнен цикъл. В това си битие той се от-
ъждествява като документ на машинен носител. В този си вид документа 
съществува като електронен само в интервала между формирането и него-
вата разпечатка. На съвременният етап за голямо число документи, които се 
възприемат като електронен документ, електронната форма се установява 
постоянна в течение на целия жизнен цикъл на документа. Електронните 
документи се обработват, предават, съхраняват, а често и се създават и уни-
щожават без участие на човека.

В такъв смисъл основната разлика между електронния и аналоговия 
документ се състои в тяхното предназначение за функциониране в различни 
среди на съществуване: електронна – среда на програмно-технически сред-
ства и аналогова – среда на субектите на правоотношенията.

Към тези две структури, съставящи информационните правни отно-
шения на субектите е необходимо да бъде добавена и трета – интерфейсът 
между аналоговата и електронната среда. Произтичащите от това особено-
сти ще бъдат разгледани по-подробно.

Има ли място човекът в електронната среда, може ли човек да възпри-
ема електронния документ. 

Разпечатката на документа на хартиен носител го прави аналогов до-
кумент. Изображението на документа на екрана на монитора не се отличава 
съществено от проекцията на аналогов документ. В тези случаи произтича 
неявна подмяна на обекта: вместо изходния електронен документ говорим 
за производен документ, непосредствено възприеман от човека, т.е. за ана-
логов документ.

Това са два различни, макар и функционално свързани документа. 
Разпечатката е по същество конкретна технология за изготвяне на аналогов 
документ. Способът за използване и способът за изготвяне не е едно и също 
– аналоговия документ е предназначен за прилагане от човека, а електрон-
ния от компютъра.

ТЕМА №5 ЕЛЕКТРОНЕН ДОКУМЕНТ И ЕЛЕКТРОНЕН ПОДПИС 145



Възниква въпросът какво възпроизвеждане има предвид ЗЕДЕП – съ-
щински електронен документ или аналогово копие, тогавана какви крите-
рии трябва да отговаря.

Човек е принуден да се ограничи с възприемането на аналогов доку-
мент, имащ отношение към изходния електронен документ. Количествено 
това бъде далечно отношение: например страница текст – това е от порядъка 
на 1500 байта информация, тогава в паметта тя заема няколко пъти по-голям 
обем при графичния формат на предаване, или по-малък при използване на 
архивирането.

Очевидно е, че различията във физическата среда на съществуване на 
документа, води до принципни различия между електронния и аналоговия 
документ. 

3. Изисквания към електронния документ

а) Да гарантира целостта на съдържанието;
 Ние говорим именно за индикация, а не за гарантирате на целостта, 

макар че едната и другата функция се преплитат. Целостта (като факт) се 
разбира като отсъствие в съдържанието на документа на несанкциониран 
достъп или модификация. 

В аналоговия документ целостта се индицира лесно. Нарушаването на 
целостта на документа би било трудно без да се повреди носителя.

Необходимо е съществуването на индикатор на целостта, свързан със 
съдържанието на документа по начин, по който всяка модификация на съ-
държанието изменя състоянието на индикатора. В аналоговата среда в ка-
чеството на индикатор се използват свойствата на носителя и способите за 
нанасяне на символи на носителя.

В електронната среда, както беше отбелязано, носителят на активният 
документ по принцип не може да бъде зафиксиран. Възможността за индика-
ция на целостта остава задаване на функционална зависимост на елементите 
на съдържанието и последваща проверка (индикация) на тази зависимост.

Принципната трудност се състои в това, че или самата зависимост или 
значението на функцията са априорно известни на участниците в електрон-
ното взаимодействие. А това не изключва възможността трети лица недо-
бросъвестно да нарушат целостта на документа.

б) Да гарантира достъпност на съдържанието на документа.

Способът на изобразяване на информацията трябва да съответства на 
действащите стандарти и установените неформални правила, осигуряващи 
единството на възприятие и обработка на документа.
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За електронния документ достъпността е съществен фактор. Необхо-
димо е спазването на единни стандарти за представяне на документа в ци-
фров вид и гарантиращи съвместимостта на различните стандарти.

в) Да гарантира недостъпност на съдържанието на документа (кон-
фиденциалност).
В предната позиция става дума за достъпност на документа спрямо 

елементите на средата, прилагащи дадени стандарти. Често възниква необ-
ходимост от съхраняване в тайна съдържанието на документа, а често и са-
мото му съществуване. Това се в практиката е прието да се нарича с термина 
„конфиденциалност“ на документа.

г) Да гарантира възможност за автентификация на автора и/ или 
изпращача на документа.
Понятията идентификация (identification) и автентификация (authenti-

fication) са близки, затова в аналоговата среда обичайно се използва първото.
В електронната среда, изискваща еднозначност такова смислово съв-

местяване може да доведе до абсурдни резултати. Не случайно терминът 
автентификация широко се използва именно в сферата на електронните 
правни отношения. 

Идентификацията на обекта е установяване на еквивалентност между 
обекта и неговият априорен образ. 

С други думи идентификацията е класификация на обекта, приписва-
нето на априорно известен комплекс от характеристики. Идентификацията 
на документа е установяване факта на наличие в него на идентифицираща 
информация – наименование на получателя или изпращача на документа. 
На практика обикновено се налага да се установи и факта, че именно посо-
чените субекти използват документа като средство за взаимодействие.

Трябва да се свърже документа (като предмет, вещ) към субектите, 
съществуващи независимо и извън документа (aut – англ. – извън), т.е. автен-
тификация на документа.

Следователно автентификацията на документа обективно потвържда-
ване на съдържащата се в него идентифицираща информация.

Обичайно се говори, че се изисква да се идентифицира автора на доку-
мента, но фактически се разбира автентификация на документа. Да се иденти-
фицира автора х на документа означава, че от няколко поставени субекти – х, 
у,z да се определи кой именно е подписал документа, кой е х. Тогава в действи-
телност се изисква да се установи, че подписът (идентифициращата информа-
ция) на човека, упоменат в документа като х, действително принадлежи на х.
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д) Да гарантира възможност за автентификация на получателя и / 
или адресата на документа.

Взаимодействието предполага наличието на най-малко двама учас-
тници (по принцип чрез Интернет се извършват двустранни сделки и много 
рядко едностранни).Често е необходимо потвърждаване не само на подате-
ля, но и на получателя на документа – в случаите на необходимост от пот-
върждаване на получаването на документа. Съществуват и случаи, когато 
подателя на документа може и да не се автентифицира, но е задължителна 
автентификацията на получателя (анонимен платеж). Но в по-голямата чис-
ло от случаи оформянето на документа трябва да предвижда възможност за 
автентификация на всички участници в информационното взаимодействие.

е) Да гарантира възможност за автентификация на маршрута на 
преминаване на документа от получателя.

При електронното взаимодействие проблема за автентификацията на 
маршрута на електронния докумнт принципно е остър. По силата на възмож-
ността за отдалечен на потенциално число субекти, способни да въздействат 
на маршрута, многократно превишава това при аналоговия документ. В съ-
ществени ситуации може да бъде необходимо не толкова автентификацията 
на субектите на аналоговата среда, но и обектите на електронната среда, 
програмно – технически устройства използвани в процеса на формиране, 
обработка и предаване на електронни документи.

ж)  Да гарантира възможност за кратно прилагане на документа.

В аналоговата среда еквивалентните реализации са различими и оси-
гуряването на уникалността на екземпляра по принцип е достижимо със 
средствата на оформяне на документа. Именно на това свойство се базират 
документите с еднократно действие: за да бъдат правно основание за дейст-
вията на участниците в информационното отношение (субектите на елек-
тронните правотношения) е необходимо физическо наличие на документа и 
неговото предаване от един субект на дру г. Можем да ги наречем потреби-
ми документи имайки предвид това, че при използването им те губят своята 
юридическа сила (правопораждащият факт, фиксиран в съдържанието на 
документа, може да породи правни последици само еднократно). Това пред-
поставя възможността за определен брой на прилагането им.
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4. Оригинал и копие на електронния документ

От позицията на възприетото виждане, че електронният документ 
представлява множество неразличими реализации, ще се опитаме да опре-
делим понятия,та „оригинал“ и „копие“

В аналоговия свят понятията оригинал и копие са достатъчно разли-
чими. Обикновено копието има същото съдържание, но различни атрибути. 
Например подписът на автора е заменен с този на нотариуса, т.е. има съот-
ветни атрибути на нотариуса. Положението, че електронния документ има 
множество неразличими еквивалентни реализации прави значим проблема 
за съществуването на копие на електронния документ. На практика необхо-
димо ли е копие на електронния документ, при възможността да се използва 
реализацията на оригинала. 

Както беше отбелязано нашето законодателство не поставя проблема 
за копието на електронния документ. Но предписания по отношение на него 
са необходими от гледна точка на отчитането на редица специфични особе-
ности на електронния документ.

За обосноваване необходимостта от съществуването на електронно 
копие на електронния документ ще се ограничим с посочването на няколко 
причини. 

Първата причина това е моралното остаряване на електронния доку-
мент, като тук се разбира не съдържанието, а неговите атрибути. За автен-
тификацията на електронния документ се използват средства на криптогра-
фията с определен срок на действие – например електронен цифров подпис, 
кодове за автентификация и други. (има ли в закона или правилниците такъв 
срок). Периодично тези средства се обновяват, и криптографските ключове, 
съхранявани отделно от документа се оказват нищожни. Такава е специфич-
ната характеристика на документите с неограничено действие.

Индикацията на автентичността на всяка реализация на оригинала с 
течение на времето е технически сложна задача. Съществуването на оригина-
ла може да потвърди само документ копие, издаден от упълномощен за това 
съхранител на архива от документи, гарантиращ съответствие на съдържани-
ето с документа – оригинал, заведен в архива с електронен подпис, загубил в 
дадения момент своята актуалност. Естествено документа – копие се заверява 
от действащия електронен подпис на съдържателя на архива (вписване).

Втората причина – физическо остаряване на документа. Загубване на 
възможността да бъде формално основание за правата и задълженията на 
субектите на електронните отношения. Това е характерно, като правило за 
документите с кратно действие, например платежно нареждане (подобен до-
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кумент след прилагането му се погасява, губи своята юридическа сила). В 
аналоговата среда отметката за погасяването се поставя на оригинала. 

В електронния документ присъединяването на отметка за погасяване 
при съблюдаване на условията за неотделимостта от изходния документ – 
оригинал води към друг, от позицията на правилата на средата документ – ко-
пие, потвърждаващ съществуването на оригинала в един предходен момент.

Тъждествеността на съдържанието на документа и копието е обусло-
вена от цифровата природа на електронния документ. В аналоговата форма 
е достатъчна еднаквостта (не задължително тъждествеността) на съдържа-
нието. По-широко разстояние между думите в аналоговия текст не оказва 
влияние на еднаквостта, но за цифровия документ различното разстояние 
между символите, означава два различни документа.

И в аналоговата среда оригиналът и копието са различни документи. 
Те са предназначени за изпълнение на различни функционални задачи. Ори-
гиналния документ е формално основание за изменение на правоотношени-
ята между участниците в информационното взаимодействие. Копието на до-
кумента е доказателство за съществуване на оригинал с такова съдържание.

На практика и копието може да бъде използвано в качеството на фор-
мално основание, ако с оглед обстоятелствата е достатъчно да се възприеме 
като достоверно доказателство за съществуването на оригинала. 

В електронния документооборот, за разлика от аналоговия съществе-
но се увеличава възможността за подправяне на документа, както и копира-
нето и модификацията на електронните съобщения.

Можем да направим извода, имащ принципен характер за електронния 
документооборот, а именно извода за уникалността на всеки електронен до-
кумент като множество еквивалентни реализации. Ако това е оригинал, то 
въпроси не възникват, оригиналът може да бъде само един иначе машината 
няма да може да проведе формално преобразуване.

Ако документа е копие, то е необходимо да се осигури възможността 
за съпоставяне на неговото съдържание с оригинала или с копие от по-висок 
ранг.

И така: В електронната среда не могат да съществуват два еднакви 
документа. Всеки електронен документ, възприеман като множество екви-
валентни реализации е уникален.

Възможни са разграничаване на два типа електронни документи – из-
ходен документ или документ оригинал и документ – копие. Те се възприе-
мат като два различни документа, свързани със съответстващо съдържание. 
Съответствието означава неразличимост (тъждественост) на определени ап-
риорно известни способи, фрагменти (части от съдържанието) на оригинала 
и копието.
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Предназначението на документа – оригинал – формално основание за оп-
ределени права и задължения на субектите на електронното взаимодействие.

Предназначение на копието – доказателство за съществуването на 
оригинал с такова съдържание. 

5. Атрибути на електронния документ

Електронния документ, както и аналоговия е юридически факт – 
предвидени в закона обстоятелства, при които възникват, изменят се и се 
прекратяват конкретни правни отношения между субектите на електронно-
то правоотношение.

Оформянето на документа е съвкупност от неотделими от документа 
признаци (атрибути), зависещи до голяма степен от съдържанието и вида на 
документа. Те имат решаваща роля при осигуряване на служебните функ-
ции, необходими за признаването на документа в рамките на сферата на не-
говото действие като юридически факт.

Атрибутите на документа трябва да изпълняват следните функции:
 – Възможност за индикация на целосттана документа;
 – Достъпност на съдържанието на документа;
 – Недостъпност (конфиденциалност);
 – Възможност за автентификация на автора или подателя (титуля-

ра) на документа;
 – Възможност за автентификация на получателя и / или адресата на 

документа;
 – Възможност за автентификация на междинните точки на предава-

не на документа;
 – Възможност за гарантиране на кратното прилагане на документа.

За достигане на съответстващо качество на електронното взаимо-
действие, технологията по изготвянето, обработката, предаването и съп-
ровождането на електронния документ трябва да предвижда гарантира-
не на функционалните цели на електронния документ – признаването на 
електронния документ на качеството на юридически факт. Технологията не 
трябва да изменя съдържанието на документа, така че задачата се свежда до 
осигуряване на технологичните параметри на документа, даващи формално 
основание за признаването му на факт, позволяващ да се реализира елек-
тронното взаимодействие.

Най-важното свойство на документа е неговата достовернст. Това е 
свойството на електронния документ да бъде признат от закона в качеството 
на юридически факт: предвидени в закона обстоятелства, при които възник-
ват, изменят се или се прекратяват конкретни правни отношения.
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  II. ЕЛЕКТРОНЕН ПОДПИС

1. Същност на електронния подпис 

Съществен елемент на всеки документ е подписа. Неговото използва-
не цели да гарантира истинността и целостта на документа, както и автор-
ството на волезявленията, извършени в него. 

Развитието на съвременните средства за документооборот, на но-
вите платежни системи е немислимо без надеждни средства за обезпе-
чаване автентичността и целостта на документите.

 В усилията за създаване на международна, общоевропейска правна 
рамка, както и в националните законодателства на отделните страни, клю-
чов въпрос като гаранция за правно валидно и надеждно осъществяване 
на електронния обмен на данни е използването на електронен подпис като 
средство за създаване на сигурност и доверие в електронната търговия и об-
мена на данни в откритите мрежи изобщо. Той позволява да се определи от 
кого произхождат данните, както и да се провери дали те не са променяни, 
дали не е била нарушена тяхната цялост. С неговото използване се цели да 
се гарантира истинността и целостта на документа, както и авторството на 
волеизявленията, извършени в него. 

 Електронният подпис може да бъде определен като: реквизит на 
електронния документ, представляващ сбор от данни в електронен вид 
(знаци,букви, числа и други символи), внедрени или функционално свързани с 
електронния документ с намерение за автентификация на същия.

 Като правна възможност за защита на взаимоотношенията в глобал-
ната мрежа, електронният подпис съхранява редица от свойствата на оби-
чайния собственоръчен подпис. На практика използването му защитава 
електронния документ от редица действия, като:

 – отказ на волеизявителя от авторство;
 – модификация на вече потвърден документ;
 – подправяне на документ;
 – прихващане на данните в момента на техния обмен и модифици-

рането им и др.

Така въведеното оределение очертава два логически признака на елек-
тронния подпис: 

 – предметен – електронният подпис представлява данни в елек-
тронна форма, присъединени или логически асоциирани към дру-
ги данни;
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 – функционален – с помощта на електронния подпис се автентифи-
цират данни.

При разглежданета на същността и правната уредба на електронния 
подпис не можем да отделим чисто юридически или чисто правни харак-
теристики. Тяхната взаимна обвързаност е основна черта на електронните 
подписи. Затова и в законодателната уредба съществуват редица технически 
правила, във връзка с механизмите за създаване и проверка на електронните 
подписи. От друга страна проблемът за правното регулиране на отношени-
ята, свързани с електронната търговия и с използването на електронните 
подписи, е свързан с регулирането на използваните технологии. 

Съществуват редица технически решения за подобряване нивата 
на сигурност в мрежата. Сред най-често използваните за гарантиране 
защитата на предаваната информация са протоколите за сигурност – 
SSL и SET 109

 – SSL (Secure Sockets Layer) е защитна система за обмен на данни. 
SSL криптира обменяните данни и не допуска те да бъдат проче-
тени от неупълномощени лица. Когато потребителят е в режим на 
SSL, на най-долния ред на браузера се появява знак – жълт кати-
нар (или ключ). Сървърите с режим на SSL са с адрес започващ с 
https: //. 

Протоколът SSL осъществява следните функции:
1. Конфиденциалност на връзката – след предварителния диалог 

между страните се определя секретен ключ, който се използва за 
симетрична криптография.

2. Идентификация – страните се идентифицират една друга с помо-
щта на асиметрични криптографски методи.

3. Обезпечение на надежността на връзката.
Конфиденциалността на съобщенията се осигурява посредством при-

емане на комбинирана схема с използване на криптография с открит и си-
метричен ключ.

Електронният подпис се основава на технологии за автентификация, 
на системи за криптиране и декодиране. Същесвуват няколко методи за съз-
даване на електронен подпис:

109  Възможностти за развитие на електронен бизнес в България, изд. „Агенция Ико-
номика“ ЕООД, С., 2002 г.
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 – шифроване на електронния документ върху основата на симетри-
чен алгоритъм

 – използване на асиметричен алгоритъм за шифроване

 – обработка на документа посредством хеш-функция и зашифрова-
не на окончателния резултат с помощта на асиметричен алгори-
тъм.

 Независимо от конкретните методи за осъществяване на електронни-
те подписи обаче, те трябва да са технологично неутрални.

 Кодирането (шифрирането) на данни позволява да се запазва важна 
информация или да се предава през несигурна мрежа (като Интернет), така 
че да не стане достояние на друг освен на получателя, за когото е предназ-
начена. Методът за превръщане на ясен текст така, че да се скрие съдър-
жанието му, се нарича шифроване. Резултатът от шифрования ясен текст в 
невъзможни за прочитане безсмислици е шифровият текст. Дешифрирането 
е процесът на превръщане на шифровия текст обратно в оригинален ясен 
текст. Шифрографията (Criptography) е наука за използването на математи-
ката за шифриране и дешифриране на данни. 

 Шифрографският алгоритъм или шифър (код) е математическа функ-
ция, използвана в процеса на шифриране и дешифриране.110 Шифрограф-
ският алгоритъм работи в комбинация с ключ – дума, цифра или фраза за 
шифроване на ясен текст. Сигурността на шифрованата информация зависи 
изцяло от силата на шифрографския алгоритъм и секретността на ключа 
(кода).

Симетричната (конвенционална) шифрография, наричана още секре-
тен или симетричен ключ за шифроване работи с един ключ за кодиране и за 
декодиране на информацията, което не удовлетворява необходимата степен 
на защита на информацията.

 Най-често използвана е асиметричната система за криптиране на дан-
ни, основана на двойния ключ – публичен и частен. Частният ключ се използ-
ва за генериране и кодиране на електронния подпис посредством алгоритъм. 
Достъп до него има само лицето, което създава електронно подписания до-
кумент. Частният ключ е свързан със съответен публичен ключ– публично 
достъпен код, с помощта на който адресатът на електронното съобщение 
може да разчете кодираното съобщение и да удостовери автентичността на 
електронния документ и ненакърнеността на съдържанието му. 

110  An Introduction to Criptography by Philip Zimmerman, Network Associates,Inc http:// 
www.nai.com.
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 Кодът е инструментът, който работи с шифровия алгоритъм за полу-
чаване на специфичен шифротекст. Кодовете принципно са много големи 
цифри. Размерът на кода при асиметричната система на кодиране и конвен-
ционалното шифроване е абсолютно несъвместим. Пример: конвенционал-
ният 80 – байтов код има еквивалентна сила на 1024 – байтовия публичен 
код.

В някои случаи в практиката се използва фибридна шифросистема, ко-
ято е комбинация между двата шифроващи метода и включва сигурността и 
удобството на публичния код с бързината на конвенционалното шифроване.

Асиметричната система за кодиране е основният възприет метод за 
създаване на цифрови подписи.Те позволяват на получателя на информация-
та да установи автентичността й, а също така да потвърди, че информацията 
е чиста. 

В основата на математическото определение но електронен цифров 
подпис стои понятието „едностранна функция със секрет“, въведена през 
1975 г. от американските математици У. Диффи (W.Diffie) и М.Е. Хелман 
(M.Hellman).111 Едностранната функция се нарича функция F, на която са 
присъщи следните свойства:

1. за всеки секретен ключ к и всеки подпис s значението на функци-
ята F може да се изчисли достатъчно просто, при което за изчис-
ление по известно s на значението на съобщението m не е задъл-
жително знаенето на ключа к;

2. ако секретният ключ к е неизвестен, то по известно s (подпис) и m 
(съобщение) е невъзможно лесно да се намери ключа к;

3. ако секретният ключ к е известен, то по известно зададено m 
може лесно да се изчисли s.

Използването на едностранната функция за системата електронен ци-
фров подпис се основава върху това, че документът подписан с електронен 
подпис, се разглежда като числа m и s, където m е съобщение (например 
някаква информация в електронна форма), а s – подпис, получен по пътя 
на решение на уравнението F (k,s) =m, в което F – е известната на всички 
участници в електронния документооборот едностранна функция, а к е се-
кретният ключ.

Знаейки секретният ключ, неговият притежател може по всяко време 
да подпише даден документ, а доколкото публичният ключ (функцията F) 
е известен на всички ползватели на информационната система, то всеки от 

111  Правовые аспекты использования Интернет – технологий, Книжный мир,2002.
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тях може да провери автентичността на подписа. При това, който и да е, не 
знаещ частния ключ не може да изчисли к или да подпише електронния до-
кумент. В случай на изтичане на информация при предаването на данните 
по каналите за връзка значението на електронния цифров подпис се изменя 
и той става недействителен.

Доколкото обемът на предаваните електронни документи може да 
бъде достатъчно голям, то на практика, за да не се оперира с големи числа, 
подписът се изчислява не за самото съобщение m,а за някакво число, полу-
чено посредством прилагането спрямо него на специална функция, нарече-
на хеш – функция. Това е алгоритъм, който превежда една последователност 
от битове в друга, по-малка (хеш резултат), по такъв начин, че:

 – записът дава един и същ хеш резултат всеки път, когато алгоритъ-
мът се използва при въвеждане на същия запис;

 – невъзможно е чрез изчисляване записът да бъде извлечен и рекон-
струиран от хеш резултата, произведен от алгоритъма;

 – невъзможно е чрез изчисления да се стигне до два записа, които 
водят до един и същ хеш резултат при използването на алгоритъма; 

 Хеш – значението на документа – това е контролната сума, изчислена 
с помощта на хеш – функцията, така че хеш – значението на всеки документ 
е уникално. При внасянето на най-малкото изменение на документа (дори с 
един файл) неговото хеш – значение се променя. 

 От техническа гледна точка електронният подпис изглежда като хеш 
– значение на документа, изчислено с помощта на определен известен алго-
ритъм и зашифрован частен ключ на подаващия данни в системата, при това 
електронният подпис трябва да съдържа указания за метода на изчисляване 
на хеш – значението, т.е. хеш – функцията. 

Така получателят на документа може с помощта на публичния ключ 
на отправящия да разшифрова хеш – значението, указано от отправящия и 
да го сравни с фактическото хеш – значение на получения документ. Ако те 
съвпадат, то това е гаранция, че документът е бил подписан от притежателя 
на частния ключ и че в процеса на предаване на документа в него не са на-
правени изменения. Тези операции се извършват със специални програми 
(Наредба за изискванията към алгоритмите за усъвършенстван електронен 
подпис (ПМС №17 от 2002 г.; ДВ.,бр.15 от 8 февруари 2002 г.)112

112  Наредба за изискванията към алгоритмите за усъвършенстван електронен подпис 
(ПМС №17 от2002 г.;обн.,ДВ,бр.15 от 8 февруари 2002 г.).
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 С оглед спецификата на разглежданата тематика е необходимо да на-
правим и някои уточнения по отношение на най-често употребяваните тер-
мини, свързани с функциите на електронния подпис.

 1. Автентификация – често електронния подпис се определя като 
автентифициращо средство и дори се отъждествява с него. (виж долу). най-
често когато за неговото създаване не се предвижда нито конкретна техно-
логия, нито специална процедура (пр. Издаване на удостоверение) и може да 
бъде уговорено между страните. С автентификация функции се свързва т. 
нар. обикновен подпис.

Автентификацията на ЕД придава правната форма, която гарантира 
негоовата достоверност (традиционен ддокументооборот – аналог подписан 
документ) от гледна точка на връзката на конкретно лице с конкретен под-
пис и съгласието на това лице с подписаното изявление (отъждествяване на 
това лице със съдържанието на документа).

Автентификацията посредством използването на електронен подпис 
се осъществява на основата на: веществен признак – идентифициращото 
средство е определена вещ, която принадлежи на ползвателя (удостовере-
ние за частен ключ, смарт – карта и т.н.). Възможна е автентификация по 
запомнящ се признак, на основата на информация, известна на ползвателя 
(еднократна или мнагакратна парола, кодова фраза, персонален идентифи-
катор и др.) или личен признак, на основата на характеристики, зависещи 
от физическите свойства или качества на ползвателя (биометрични харак-
теристики) към които се отнасят отпечатъци от палци, снимка на очната 
ретина, биометрия на гласа и т.н.

Във всички случаи идентифициращото средство, установява, че 
конкретно лице е негов ползвател, но това не означава a priori, че документа 
изявлението е автентифицирано, защото връзката на резултата от автенти-
фикацията не е с конкретно лице, а със съответно идентифициращо това 
лице средство. Възможно е идентификаторът да бъде откраднат, загубен и 
несанкционирано използван.

Затова правото създава различни регулаторни механизми (използва-
нето на определени алгоритми, удостоверяване на електронните подписи и 
пр.), които да създадат по-голяма степен на сигурност, с оглед конфиденци-
алността и целостта на информацията.

2. Конфиденциалност – само по себе си идентифициращото средство, 
което може да изпълнява функциите на електронен подпис, (когато закона не 
предвижда ограничения или специфични изисквания за неговото създаване 
и проверка), не винаги гарантира конфиденциалността на данните. Това се 
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постига посредством използване на шифрографски алгоритми (симетрично 
криптиране, асиметрично криптиране и най-често използваната хибридна 
система (Наредба) Електронният подпис се основава на технологии за автен-
тификация, на системи за криптиране и декодиране. най-често използвана е 
асиметричната система за криптиране на данни, основана на двойния ключ 
– публичен и частен. Частният ключ се използва за генериране и кодиране 
на електронния подпис посредством алгоритъм. Достъпът до него има само 
лицето, което създава електронно подписания документ. Частният ключ е 
свързан със съответен публичен ключ – публично достъпен код, с помощта 
на който адресатът на електронното съобщение може да разчете кодираното 
съобщение и да удостовери автентичността на електронния документ и не-
накърнеността на съдържанието му.

Конфдиденциалността гарантира това, че лице, което няма съответ-
ните права, не може да има достъп до информацията, предавана в рамките 
на транзакцията. 

Важно е да се отбележи, че електронен подпис не е тъждествен на 
шифроване. Не всеки шифрован текст е подпис и не всеки подпис трябва 
да е създаден с методите на шифрографията. Правните норми установяват 
осовеностите на използване на една или друга технология и възможните ва-
рианти за съчетаване с оглед нуждите на оборота и целесъобразността.

3. Цялостност – осигурянето и посредством електронен подпис е 
гаранция за това, че транзакцията не е подправена. Отграничаването на 
съдържанието на термина от разгледаните други по-горе е необходимо от 
гледна точка на регулирането на използваните средства.

Функцията по осигуряване целостта на данните се постига посред-
ством използването на специална математическа функция – хеш-функция. 
Посредством използването и от изходния текст на съобщението се получава 
негов съкратен фрагмент – дайджест съобщение (message digest) или хеш код 
(hash code). Към този фрагмент се прилага криптографическо преобразуване 
чрез използването на частен ключ за подписване и открит ключ за проверка 
на електронния подпис.Следствие от използването на хеш функцията при 
внасянето и на най-малко изменение в документа (дори с един файл) не-
говото хеш-значение се променя. (Наредба за алгоритмите за създаване на 
електронен подпис)

Тази особеност в предмета на регулиране предпоставя създаването на 
йерархични модели, където условията за признаване на действителност се из-
менят в зависимост от вида на конкретния електронен подпис и сертификата. 
В едни случаи страните могат сами да избират начина на автентифицирани 
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на волеизявленията, в други да използват конкретна процедура за подписване, 
съобразена със законовите изисквания за съответния вид подпис. 

 В зависимост от степента на защита, както и от сверата на употреба, 
на електронните подписи (публична, частна), и на издаваните към тях удос-
товерения (ако са предвидени такива),се предявяват редица специални изис-
квания и се предвиждат определени правни последици. Тези последици мо-
гат да бъдат ограничени до определен кръг правоотношения, или обвързани 
с допълнително изисквания.За индивидуализиране на отделните видове 
електронни подписи и сертификати се използват допълнително квалифика-
ции. Директива 1999/93 /ЕС въвежда понятията „усъвършенстван електро-
нен подпис“ (advancad electronic signature), „квалифициран сертификат“ 
(qualified certificate), „защитен механизъм за създаване на подписа“ (secure 
signature creation device). Българският законодател работи с понятията „усъ-
вършенстван“, „универсален“ електронен подпис, „регистриран доставчик 
на удостоверителни услуги“. 

Следва да отбележим, че понятията „електронен подпис“, и „цифров 
подпис“ са идентични. Определението „цифров“ обикновено се свързва с 
технологичната природа на подписа (цифрова форма, цифрово изявление). 

Юридическите признаци на електронния подпис се различават 
от техническите, описани по-горе, тъй като правните норми могат да 
въведат както ограничения в използването на определени видове елек-
тронен подпис, така и да установят допълнително гаранции за тяхната 
достоверност в интерес на участниците в документооборота. Пробле-
мът за правното регулиране на отношенията,свързани с електронната 
търговия и с използването на електронните подписи, е свързан с регу-
лирането на използваните технологии.

От гледна точка на правото е важно технологията, която се използва, 
да съответства на целите, за които се използва.

Правотворческите органи решават доколко един или друг технически 
способ за документооборот е надежден, каква е вероятността от изопачава-
не на волята на страните в електронния документ, кой притежава правото 
да реши във всеки конкретен случай въпроса за автентичността и въз основа 
на какви критерии.

Като правна категория цифровият подпис съществува чрез своите 
юридически признаци, закрепени в нормите на правото.

Съществуват два подхода към определянето на електронния цифров 
подпис като правна категория. Тази нееднозначност е предопределена от 
сравнително малкото практика в тази насока и от традиционализма на прав-
ните системи.
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Според единия подход електронният цифров подпис е аналог на соб-
ственоръчния подпис и при спазване на посочените в закона условия придо-
бива тъждествена със собственоръчния подпис юридическа сила. Другият 
подход не придава адекватна юридическа сила и доказателствена стойност 
на двата вида подписи.113 

Съответствеността на електронния цифров подпис и собственоръчния 
подпис се основава на удостоверителните функции, които те изпълняват. 

Доколкото и електронният цифров подпис и собственоръчният под-
пис се използват за автентификация на авторството на документите, то те 
се разглеждат като аналогични. Но характерът на връзката между автора на 
документа и създадения от него електронен цифров подпис принципно се 
отличава от характера на връзката между автора и неговия собственоръчен 
подпис. За разлика от собственоръчния подпис, носещ в себе си информа-
цията за индивидуалните признаци на автора, електронният цифров подпис 
позволява да се установи само факта на неговото създаване с помощта на 
частния ключ. Изводът за тъждеството на автора на документа с притежате-
ля на частния ключ е основан върху предположението, че секретния ключ е 
известен изключително на неговия притежател. Авторите отбелязват, че по 
указаните по-горе причини електронният цифров подпис не може да бъде 
определен в нормите като юридически равнозначен на собственоръчния, 
защото това ще доведе до объркване на участниците в правоотношението 
и ще породи процесуални трудности при идентификацията на лицата, из-
ползващи електронен цифров подпис за заверка на компютърни документи. 
В защита на своята теза авторите привеждат и допълнително аргументи. Те 
смятат, че ако се приеме като изходно положение юридическата тъждестве-
ност между електронния цифров подпис и собственоръчния подпис, това би 
довело до погрешно решение на редица правни проблеми, като:

 – има ли право притежателя на частния ключ да приведе доказа-
телства в потвърждение на това, че той не е автор на докумен-
та, подписан с електронен цифров подпис, ако достоверността на 
подписа е била удостоверена;

 – смята ли се договорът за сключен, ако автентичността на елек-
тронния цифров подпис е потвърдена, но собственикът на секрет-
ния ключ не е автор на документа;

 – кой в този случай носи риска от вредите. 114

113 
 
Вж. Правовые аспекты использования Интернет-технологий, цит.съч., с. 106-108.

114  Пак там.
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Според същите автори притежателят на ключа не би могъл да оспори 
авторството, тъй като електронният цифров подпис е юридически приравнен 
със собственоръчния, автентичността на който е била надлежно установена. 
Следователно, фактът на сключване на договора, подписан с електронен ци-
фров подпис, не може да се оспори на основание на това, че притежателят на 
частния ключ не е автор на документа.

 Посоченият подход по принцип поставя някои от проблемите, свър-
зани с използването на електронните подписи, но много от тях не са изклю-
чително свързани с правоотношенията в киберпространството. Те са законо-
дателно решени и не се нуждаят от допълнително нормативно обвързване.

Мислим обаче за необосновано твърдението, че доказването на автен-
тичността на електронния цифров подпис е доказване а priori авторството 
на подписания документ.

Това би ограничило възможността за оспорване на авторство и доказ-
ване, че даден документ е бил променен така,че неговото съдържание се от-
личава от това, което е било подписано и волеизявлението на автора е било 
частично или изцяло променено.

Притежателят на частния ключ може на същите правни основания, 
каквито има положилият собственоръчен подпис, да оспори или потвърди 
авторството върху подписания документ. Противното би създало несигур-
ност на документооборота в мрежата, както и ако правото не признае юри-
дическа сила на електронния цифров подпис с правни последици, адекватни 
на тези, произтичащи от полагане на собственоръчен подпис.

 Съществува разлика и тя е по-скоро техническа в начина на доказване 
на автентичността на двата вида подписи. При собственоръчния подпис доказ-
ването е съпроводено от графологична експертиза, която потвърждава или от-
хвърля биологичната връзка между подписващото лице и положения подпис. 
При електронния цифров подпис съществуващата презумпцията, че притежа-
телят на частния ключ е подписалото документа лице, може да бъде оспорена, 
като се докаже, че ключът (кодът) е бил узнат и използван неправомерно.

Редица от поставените въпроси намират законодателно решение в съз-
дадените международна, общоевропейска правни системи, и в национални-
те законодателства на отделните страни, като се гарантира сигурността и 
защитата на транзакциите и взаимоотношенията, осъществявани по елек-
тронен път. При подхода към тези актове се предвижда, че те трябва да си 
приличат, макар и само в основните принципи, поради универсалността на 
решаваните задачи.

Следователно е необходимо да се намери баланса между национал-
ните традиции на законодателстване и необходимостта от унификация на 
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правните норми, тъй като автономното прилагане на специфично национал-
но законодателство ограничава възможностите на една страна за участие 
в глобалния пазар. В този аспект трябва да се отбележи, че отношенията, 
свързани с мрежата, предизвикват две нива на регулирането им –национал-
но и международно.

 
6. Международна система на регулиране  
на електронните подписи

В системата на ООН работата по правното регулиране на отношенията 
в областта на електронната търговия е съсредоточена в Комисията по меж-
дународно търговско право – UNCITRAL. През 1996 г.от тази Комисия са 
разработени Закон – модел за електронна търговия (MLEC) и Закон – модел 
за електронния подпис (MLES)– от 2000 г.115 В тях се признава юридически 
статус на електронните документи, премахват се юридическите бариери за 
използването на електронни споразумения, отменя се „монопола на книж-
ните документи“

 Законът – модел за електронна търговия, приет с резолюция на Гене-
ралната Асамблея на ООН №ООН А /51/628 от 16 дек. 1996 г., визира, че ако 
съответното законодателство изисква наличието на подпис на лицето върху 
съответния документ, то това изискване се смята за изпълнено ако:

 – е използван какъвто и да е било способ за идентификация на ли-
цето, че това лице е съгласно с информацията, съдържаща се в 
съобщените данни;

 – този способ да е както надежден, така и съответстващ на целите 
за които съобщението на данните е било подготвено или предаде-
но, с отчитането на всички обстоятелства, включително и всички 
съответстващи договорености.

 Дадената формула в действителност е много обща, тъй като не уста-
новява критериите за оценка на съответствието на метода с изредените в 
нея изисквания. Съответно, не могат да се дадат и по-нататъшни гаранции за 
юридическата сила на информацията в електронен вид.

Отговор на някои от въпросите дава Законът – модел за електронните 
подписи (MLES) от 2000 г. Структурно документът се състои от три части: 
(1) критерии за надеждност и достоверност на електронните подписи; (2) об-
вързаността на страните по правоотношението, свързано с използването на 
електронните подписи; (3) признаване на подписа в чужда държава;

115  http:// www.unictral.org/english/documents.

ОСОБЕНА ЧАСТ162



В закона са формулирани стандартните изисквания към електронния 
подпис и условията, при които на конкретен подпис, поставен под конкретен 
документ може да бъде призната юридическа сила:

 – данните, представляващи електронен подпис, трябва да бъдат не-
посредствено свързани с лицето, подписващо документа, т.е. под-
писът да изключва неяснота за това, кой го е поставил;

 – подписването, в момента когато то се извършва, да бъде под кон-
трола единствено на подписващото лице; предполага се, че ли-
цето само, изразявайки своята воля,подписва документа и никой 
не може да постави неговия подпис без негово знание; ако някой 
действа от името на друго лице, се прилагат общите правила за 
представителството;

 – всяко изменение на електронния подпис, направено след подпис-
ването може да бъде разкрито;

 – ако законът изисква целостта на подписания документ да бъде по-
твърдена с подпис, всяко изменение в него, направено след под-
писването, може да бъде разкрито.

 Въпросът с потвърждаването на автентичността на подписа въвеж-
да към проблема, свързан с интернационалния характер на компютърната 
мрежа. Ще има ли подписът, сертифициран в една държава, същата при-
зната юридическа сила в друга държава. Законът решава този проблем,като 
установява общо правило – чуждестранният подпис се признава в страната 
на получателя на подписания документ. Подписът с чужд произход трябва 
да има същата юридическа сила, ако технологиите на подписването са ек-
вивалентни по същество (sustantially equivalent) в страната на получателя, 
при установени общи критерии за еквивалентност. За признаването на чуж-
дестранен подпис е необходимо убеждението за това,че при неговото създа-
ване са използвани такива методи, които са възприети при създаването на 
подписа в признаващата държава, като под това се разбират не определени 
технически стандарти, а общите принципи при създаването на даден елек-
тронен подпис.

Впрочем, тази процедура е описана доста неясно и е неефективна, тъй 
като би затруднила международната търговия. Тя е твърде абстрактно опи-
сана, за да може реално да обслужва търговските взаимоотношения, поради 
това е трудно да бъде възприета и приложена в практиката. 

Различен от този общ и принципен подход се следва в Директива 
1999/93/ЕС на Европейския парламент и Съвета на Европейския съюз от 13 
декември 1999 г., относно рамката на Общността върху електронните подпи-
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си, в сила от 20 яннуари 2000 г. (Electronic Signatures Directive).116 По своето 
съдържание тя напомня MLES (на UNCITRAL),но структурно има известни 
различия. MLES обръща основно внимание на проблема за действителност-
та на подписите и правата и отговорностите на страните. Актът обобщава 
натрупаната практика в областта на сключването на електронни сделки и 
създава единни и ясни критерии за признаване на чуждестранен електронен 
подпис. Директивите са законодателен инструмент, използван от ЕС. В тях 
се съдържа задължителния резултат, който държавите – членки са длъжни 
да постигнат в установен срок, при което формите и методите за постигане-
то на този резултат са оставени на свободната преценка на самите държави.

Директивата дава следното решение на въпроса за тъждествеността 
на подписите: стриктно изброява случаите, когато е възможно признаването 
на чуждестранен електронен подпис, вместо възприемането на принципа за 
еквивалентност на технологията на подписване по същество. Възможности-
те за признаване са изброени както следва:

 – на взаимна основа се признават подписите, създадени в държави-
те– членки на ЕС, доколкото те се основават на общите изисква-
ния на Директивата.

 – ако подписът е създаден в държава,която не е член на ЕС, но съот-
ветства на изискванията на Директивата, може да бъде признат в 
държава, която е член на ЕС; в този случай могат да се установят 
допълнително изисквания към подписите;

 – за признаването на подписите могат да се сключват двустранни и 
многостранни споразумения между държавите; за Еврокомисията 
остава правото да регулира въпросите за унификация на техниче-
ските стандарти, за отстраняване на необосновани препятствия в 
международната търговия. 

 Не възниква съмнение, че подходът, възприет от Еврообществото е 
по-точен и строг от този, предлаган в Закона – модел за електронните подпи-
си на UNCITRAL. Установяването на единни критерии, на които трябва да 
съответства електронния подпис, спомага за укрепването на единно правно 
и икономическо пространство в Европейското общество и осигурява допъл-
нителни гаранции за безопасността на използваните технологии.

Трябва да се отбележи, че Директива 1999/93/ЕС е сред най-важни-
те международни инструменти в рамките на ЕС през последните години, 

116  Directive 1999/93/EC of the European Parliament and of the Conncil of 13 December 
1999 on a Community Framework for Electronic Signatures//Official Journal of the European 
Communities LO 13, 19.01.00,p12.http://europa.eu.int/comm/dg 15/en/media/sign/elecsignen.pdf.
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отнасящи се до използването на електронните подписи. Този нормативен 
акт дава основните насоки за регулация и хармонизиране на законодател-
ството в страните от Европейската общност по отношение на електронните 
документи и електронните подписи без да навлиза в националните норми 
на договорното право.Целта на изискванията, заложени в нея, се състои в 
гарантиране на това, че е достигната максимална степен на безопасност на 
електронния документ и свързания с него електронен подпис. Разпоредби-
те й относно правната сила на електронните подписи не накърняват изис-
кванията към формата, възприети в националните законодателства относно 
сключването на договора и правилата, определящи дали договорът е бил 
сключен.

Електронният подпис е дефиниран като (обикновен) електронен под-
пис или „несигурен“, и „усъвършенстван“ или (сигурен) електронен под-
пис.117 Това разграничаване е обусловено от различните технически из-
исквания, осигуряващи различна степен на обезпеченост на съответния 
електронен подпис и заедно с това различният правен режим, даващ въз-
можност на страните да възприемат в своите национални законодателства 
най-подходящия вариант в съответствие с техните правни системи. 

 Електронен подпис (electronic signature) е определен като инфор-
мация в електронна форма, придружена или логически свързана с друга 
електронна информация и служеща като средство за автентификация. Това 
е т.нар. „обикновен електронен подпис“ – обикновен, защото законодателят 
не обвързва създаването и използването му с изисквания от технологичен 
характер, нито с други допълнителни условия. Той може да бъде създаден и 
възприет от страните в правоотношението при пълна свобода да договарят 
помежду си начина на авнентифициране на електронното изявление. 

Правното действие на електронния подпис се признава на основание 
на електронна форма, като допустимостта му в качеството на доказателство 
в процеса не може да бъде отказано на нито едно от следните основания:

 – че подписът е в електронна форма;

 – е основан на квалифицирано удостоверение;

 – не е основан на квалифицирано удостоверение, издадено от упъл-
номощен доставчик на удостоверителни услуги; или

 – не е създаден чрез защитен механизъм за създаване на подпис.

117  Вж.Димитров,Г.Режим и практическо приложение на електронните подписи-
Обикновен електронен подпис.-В: Пазар и право, кн. 1,2003 г.
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Много по-строг режим е въведен за Усъвършенствания електронен 
подпис (advanced electronic signature) – това е електронен подпис, който 
отговаря на следните изисквания:

1. свързан е по уникален начин с подписващото лице;
2. способен е да идентифицира подписващото лице;
3. създаден е със средства, които подписващото лице държи един-

ствено под свой контрол;
4. свързан е с информацията по такъв начин, че всяка последваща 

промяна в нея може да бъде открита.
 Така определен, електронният подпис визира високата степен на за-

щита, която е нужно да осигури по отношение на данните, предавани по 
електронен път. Това е необходимо и поради факта, че на електронния под-
пис се признава същата правна сила по отношение на електронните данни, 
каквато притежава саморъчният подпис по отношение на хартиения носи-
тел и има същата доказателствена сила в съдебния процес. 

С цел да се улесни на електронната търговия усъвършенстваният 
електронен подпис се приема като доказателство по всеки въпрос, свързан 
с автентификацията и ненакърнеността на комуникацията или данните и 
се ползва със същата правна сила в процеса като саморъчния подпис. За да 
бъде обаче признат за правно еквивалентен на саморъчния подпис и да има 
еднаква правна сила по отношение на електронните данни, каквато има са-
моръчният подпис спрямо хартиения носител, Усъвършенстваният електро-
нен подпис трябва да се основава на „квалифицирано удостоверение“ (опре-
делено и отговарящо на изисквания посочени в текста и Приложенията на 
Директивата) и да бъде създаден чрез „защитен механизъм“ за създаване на 
подписи. Той ще има същата доказателствена сила в съдебния процес при 
условие, че изискванията за саморъчните подписи са спазени.

Придадената юридическа сила на Усъвършенствания електронния 
подпис задължава по отношение на механизмите (техническите и процедур-
ните средства), използвани за неговото създаване и използване.Те трябва да 
гарантират, че данните, използвани за създаване на подписа и неговото ге-
нериране:

 – да могат практически да се възпроизвеждат само веднъж и тяхна-
та сигурност да бъде надеждно защитена;

 – да не могат с достатъчна сигурност да бъдат извлечени и подписът 
да е защитен срещу подправяне чрез използване на наличната сега 
технология;

 – да могат да бъдат надеждно защитени от легитимното подписва-
що лице срещу използването им от други лица.
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Тези съображения за сигурност обуславят необходимоста от система 
за кодиране, при която да има възможност закодираният документ да се де-
кодира без в него да могат да се внасят последващи промени (за системите 
за кодиране стана дума по-горе).

Въпреки наличието на определения и специални изисквания за сигур-
ност, текстът на Директива 1999/93 на ЕС остава технологически неутрален 
– единственото изискване се състои в това да се гарантира достигане на мак-
симална безопасност, вместо указания за конкретно устройство или метод 
на създаване на електронния подпис.

 
7. Регулиране от националното законодателство

Докато международните актове очертават абстрактният модел 
на осъществяване на взаимоотношенията в електронното простран-
ство и визират общите рамки на тяхното развитие като една виртуал-
на възможност, националните норми конкретизират реализацията на 
тази възможност. Определенията, дадени в Директивата са възприети 
в повечето държави в Европа.

 Концептуалните основи на регулирането на правоотношенията, осъ-Концептуалните основи на регулирането на правоотношенията, осъ-
ществявани по електронен път и в частност придаването на юридическа 
сила на на предаваните по електронен път изявления и извършваните по-
средством тях правно валидни действия се съдържат в Закона за електрон-
ния документ и електронния подпис (ЗЕДЕП), приет на 22 март 2001 г. (ДВ, 
бр.34,2001г), в сила от 06.10.2001 г. Това е първата стъпка към осъвременява-
не на българското законодателството в съответствие с новите изисквания на 
икономическите процеси и променената бизнес среда. 

ЗЕДЕП е типичен континентален закон в областта на регулирането на 
електронния документ и електронния подпис, където на първо място е по-
ставена безопасността на документооборота и публичната достоверност на 
подписите, за което се предвиждат задължителни процедури за създаване 
на електронни цифрови подписи, издаване на удостоверения от доставчици 
на удостоверителни услуги, въвеждане на регистър наудостоверенията.

Проблемите, които ЗЕДЕП решава са свързани основно с идентифи-
кацията на страните в търговските правоотношения, правната сила на елек-
тронното изявление и електронния документ, като правно валидна форма за 
осъществяване на електронни сделки.

Законът урежда правния статут на електронния документ и електрон-
ния подпис, като при подготовката на текстовете са следвани предписани-
ята на Директива 1999/93/ЕС, на модел за Закон за цифровия подпис (1996 
г.), изготвен от Комисията по търговия и законодателство към ООН (УНСИ-
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ТРАЛ), както и успешно прилаганите вече законодателни решения в други 
страни. Във връзка с прилагането на закона МС приема няколко наредби.

Въпреки, че ЗЕДЕП възприема в голяма част принципите, заложени в 
Директива 1999/93, законодателят подхожда самостоятелно към регулира-
ните проблеми, отчитайки спецификите на икономическите процеси в стра-
ната и националните правни традиции.

Законодателят изгражда правната уредба на електронния подпис като 
използва йерархичния модел, на основата на два принципа:

1. технология и инфраструктура на електронните подписи;
2. сфера на приложение.
В частноправните отношения, със значението на саморъчни подписи 

могат да се използват – „електронен подпис“ (обикновен), и „усъвършенст-
ван електронен подпис“ (чл.13, ал.1 и ал.2 ЗЕДЕП), а в публичната сфера 
правно валидно действие има използването на „квалифициран електронен 
подпис“ (чл.13,ал.3ЗЕДЕП), който се прилага и в отношенията между частни 
лица и публични субекти (държавен орган или орган на местно самоупра-
вление). Квалифицираният електронен подпис има значението на саморъ-
чен по отношение на всички. Страните могат да уговорят, че ще признават 
стойността на електронния подпис по ал. 1 и 2 на саморъчен в отношенията 
помежду си. (чл.13,ал.4ЗЕДЕП).

Законът подхожда сравнително строго към електронния подпис като 
автентифициращ елемент, пряко свързан с електронното изявление. При-
даването на правна сила на обикновения електронен подпис е за сметка на 
диспозитивния характер на нормите, които го уреждат. 

Електроннният подпис е определен в чл.13, ал.1ЗЕДЕП като „всяка 
информация в електронна форма, добавена или логически свързана с елек-
тронното изявление, за установяване на неговото авторство“.

Видно, използваният термин „обикновен“ не е въведен легално от за-
конодателя, но практиката е наложила това понятие с оглед отграничаване-
то му от останалите видове електронни подписи, за която цел се използва и 
в настоящата работа. 

Основен елемент на електронния подпис е конкретна информация 
(идентифициращо средство). Законът не въвежда ограничения по отношение 
на вида на информацията, Тя може да се състои от знаци, букви, символи, да 
бъде текстова, графична. За начинът на свързването и със електронното из-
явление обаче, страните трябва да се съобразят с въведения обективен кри-
терии – логически свързана. (Бел. В предишната редакция на закона беше 
формулиран критерият „свързана достатъчно сигурно с оглед нуждите на 
оборота“, но този критерии е относителен и се прилага отделно спрямо кон-
кретни лица и конкретни правоотношения).
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Като идентифициращо средство електронния подпис трябва да автен-
тифицира електронното изявление – да носи информация за самоличността 
на автора и съгласието му с електронното изявление. 

С оглед защитата на електронния подпис в чл. 14 ЗЕДЕП е записано 
че „никой освен автора няма право на достъп до данните за създаване на 
електронен подпис“ като в т.7 от „Допълнителните разпоредби“ на закона е 
дадено оределение на „Данни за създаване на подписа“ – „уникална инфор-
мация, като кодове или криптографски ключове, използвани от подписва-
щото лице за създаване на подпис“. 

Ако идентифициращото средство е известно и на двете страни – при-
мерно, ако са договорили методът за шифроване на електронното изявление 
да бъде конвенционално шифроване на текста (един и същи код се използ-
ва за шифроване и разшифроване на текста), то тогава волеизявлението на 
отправителя не може да се счита гарантирано срещу евентуални промени 
в него, тъй като механизмът на създаване на електронния подпис не е под 
изключителния му контрол –той е съгласуван с адресата.

Изискваната от закона защита предполага използването на определе-
ни средства за идентификация (кодове, алгоритми) и изключва други, което 
в известна степен ограничава избора на страните и свободата на договаряне. 

Текстът на чл.14 ЗЕДЕП визира електронен подпис изобщо, което 
включва и обикновения електронен подпис, а както вече се отбеляза, ло-
гично, адресатът има достъп до електронния подпис, тъй като е съгласуван 
между него и автора. Освен това, съгласно чл.13,ал.1 ЗЕДЕП страните могат 
да съгласуват „всяка информация“, а не само „уникална информация като 
кодове или криптографски ключове“.

Тези вътрешно текстови противоречия биха могли да бъдат преодоле-
ни и въведеното изискване за защитеност на съдържанието на изявленията 
да се разглежда в контекста на прокламираните намерения на законодателя, 
за създаване на условия за насърчаване на правоотношенията, осъществява-
ни по електронен път, чрез възприемане на ограничени правила и техноло-
гично-неутрална уредба на електронните подписи.

В този смисъл разгледаните текстове не могат да се тълкуват като 
ограничение спрямо използването на едно или друго средство за иденти-
фикация, а има характер на предписание страните да съгласуват автенти-
фикацията на изявленията си по начин защитаващ тяхното съдържание от 
несанкциониран достъп на трети лица. 

За гарантиране на по-висока степен на защита на електронните изя-
вления страните могат да използват Усъвършенстваният електронен под-
пис – чл.13,ал.2 ЗЕДЕП: „Усъвършенстван електронен подпис е електронен 
подпис, който:
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1.  дава възможност за идентифициране на автора; 
2. е свързан по уникален начин с автора;
3.  е създаден със средства, които са под контрола единствено на ав-

тора, и
4.  е свързан с електронното изявление по начин, който осигурява 

установяването на всякакви последващи промени.“

За разлика от създадената до известна степен свобода в частно прав-
ните отношения, в публичната сфера правна валидност е призната на Ква-
лифицираният електронен подпис.

В чл.13,ал.3 ЗЕДЕП, квалифицираният електронен подпис е определен 
като „усъвършенстван електронен подпис, който отговаря на изискванията 
на чл. 16“. Съгласно посочения текст, за да придобие качеството на квалифи-
циран подпис, усъвършенстваният подпис трябва да отговаря на следните 
изисквания: 

1.  да е придружен от издадено от доставчик на удостоверителни ус-
луги удостоверение за квалифициран електронен подпис, отгова-
рящо на изискванията на чл. 24 и удостоверяващо връзката между 
автора и публичния ключ за проверка на подписа, и

2.  е създаден посредством устройство за сигурно създаване на под-
писа.

Първото изискване е свързано с гарантирането на връзката между 
публичния ключ и титуляра, което се осъществява от трета доверена стра-
на, дефинирана легално в чл.19, ал.1 на закона като „доставчик на удосто-
верителни услуги“ – лице, което издава удостоверения за квалифициран 
електронен подпис и води регистър за тях. (бел. Електронен регистър (чл.28 
ЗЕДЕП). Изискванията по отношение дейността на доставчиците на удосто-
верителни услуги са детайлно уредени в ЗЕДЕП и Наредбата за дейността 
на доставчиците на удостоверителни услуги. Регулирането и контрола по 
предоставянето на удостоверителни услуги се извършва от Комисия по ре-
гулиране на съобщенията (КРС)

Основанието за възникване на правоотношенията между доставчик на 
удостоверителни услуги и бъдещ титуляр на квалифициран електронен под-
пис е сключването между тях на писмен договор (чл.23 ЗЕДЕП). Договорът ще 
бъде правно валиден и ако е съставен под формата на електронен документ.

Регистрираният доставчик на удостоверителни услуги може да удос-
товерява датата и часа на представяне на електронен документ, подписан с 
универсален електронен подпис.
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Удостоверението за квалифициран електронен подпис е електронен 
документ, със съответни, изискуеми от закона реквизити (чл.24 ЗЕДЕП). 
То е електронна атестация, свързваща механизма на проверка на подписа с 
конкретно лице и удостоверява идентичността на това лице, т.е. връзката на 
титуляра с публичния ключ. 

Удостоверението следва да съдържа законоустановени реквизити, а 
именно: 

1.  указание, че удостоверението е издадено за квалифициран елек-
тронен подпис;

2.  наименованието и адреса на доставчика на удостоверителни ус-
луги, както и указание за държавата, в която е установил своята 
дейност;

3.  името или псевдонима на автора на електронния подпис; 
4.  особени атрибути, свързани с автора, ако удостоверението се из-

дава за конкретна цел, както и ако доставчикът поддържа полити-
ка за издаване на удостоверения с вписване на такива атрибути;

5.  публичния ключ, съответстващ на държания от автора частен 
ключ за създаване на квалифицирания електронен подпис;

6.  усъвършенствания електронен подпис на доставчика на удостове-
рителни услуги;

7.  срока на действие на удостоверението;
8.  ограниченията на действието на подписа по отношение на целите 

и/или на стойността на сделките, ако удостоверението е издадено 
с ограничения на удостоверителното действие;

9.  уникалния идентификационен код на удостоверението;
10.  указание за акредитацията на доставчика, когато той е акредити-

ран.

Законът урежда още процедурите по издаване, възобновяване, прекра-
тяване действието на удостоверенията, като посочва, че изискванията към 
алгоритмите за създаване и проверка на квалифицирания електронен под-
пис се определят с наредба на Министерския съвет.

Ако по някакви причини удостоверението е невалидно – например, 
ако е с изтекъл срок или действието му е било прекратено, то документът 
няма автоматично да се девалидизира. В случай, че не противоречи на зако-
на и обичайната практика той ще се счита подписан с обикновен електронен 
подпис, с правно валидни последици.
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Второто изискване е когато създават квалифициран електронен под-
пис, авторите да използват устройство за сигурно създаване на подписа, ко-
ето гарантира, че:

1.  данните за създаване на електронния подпис могат да се използ-
ват само при създаването му и тяхната сигурност е надеждно за-
щитена;

2.  данните за създаване на електронния подпис не могат да бъдат 
извлечени и подписът е защитен срещу подправяне;

3.  данните за създаване на електронния подпис могат да бъдат защи-
тени от автора срещу използването им от други лица;

4.  съдържанието на изявлението е достъпно за автора и остава непро-
менено до създаването на електронния подпис.чл.17, ал.1ЗЕДЕП)

Обобщение
Преходът към масово прилагане на електронния документ в практи-

ката води до съответстващо увеличаване на числото на конфликтните си-
туации между субектите на електронния документооборот. В процеса на 
обмяна на електронни документи се включва голямо число субекти, оси-
гуряващи на принадлежащите им или наети от тях програмно-технически 
средства за формиране и обработка, предаване и съхранение на електронни 
документи. Конфликтите се инициират както от технологични грешки, така 
и от противоречива трактовка на субектите по отношение своите функцио-
нални права и задължения, свързани с електронните документи.

Регулирането на тези права и задължения е възможно на основата на 
взаимни споразумения и договори между участниците (саморегулация), въ-
преки че при масов обем на електронни правни отношения, сключването 
във всеки случай на индивидуален договор или споразумение е на практика 
нереално.

Намаляване на равнището на конфликтност изисква конкретно опре-
деляне на статута на електронния документ, като обект на правните отноше-
ния между субектите на информационния обмен.

При разглеждането на същността и правната уредба на електронния 
подпис не можем да отделим чисто юридически или чисто правни харак-
теристики. Тяхната взаимна обвързаност е основна черта на електронните 
подписи. Затова и в законодателната уредба съществуват редица технически 
правила, във връзка с механизмите за създаване и проверка на електронните 
подписи. От друга страна проблемът за правното регулиране на отношени-
ята, свързани с електронната търговия и с използването на електронните 
подписи, е свързан с регулирането на използваните технологии.
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Въпроси за самоподготовка

1.  Опишете основните признаци на електронния документ.

2.  Какво се разбира под електронно изявление, съгласно Зако-
на за електронния документ и електронен подпис.

3. Посочете основните изисквания към електронния документ.

4. Какви функции притежава електронния подпис.

5.  Направете съпоставка между уредбата на електронния под-
пис в Директива 1999/93ЕС И Закона електронния документ 
и електронен подпис.

6.  Какво е предназначението на квалифицирания електронен 
подпис
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Тема № 6

Електронно правителство

Темата е посветена на въпроса за същността на понятието „елек-
тронно правителство“ и „електронно управление“. Разглежда се 
нормативното регулиране на предоставяните от централната и 
местна власт електронни административни услуги, като акцентът 
е поставен върху Закона за електронното управление и приетите въз 
основа на него подзаконови нармативни актове. Допълнително са 
приложени стратегически документи за развитието на електронно-
то правителство на национално ниво и в рамките на ЕС. В контекста 
на темата е отделено внимание на опита на други европейски стра-
ни при въвеждане на електронното управление.

Цели на темата 
Целта на темата е да въведе студентите в основните понятия, свързани 

с разглежданата проблематика, а именно „електронно правителство“, „елек-
тронно управление“, „електронни административни усруги“ и др. Също 
така да представи методите за изграждане на електронно правителство, как-
то и неговите функционални характеристики.

Практическо приложение на темата
Практическото приложение на темата се свързва с безспорното навли-

зане на информационните технологии в държавната администрация и пре-
доставяната на гражданите възможност да контактуват с администрацията 
по електронен път. Познаването на нормативната база в този контекст обез-

@



печава правилното разбиране на същността на електронното управление и 
възползване от възможностите, които предоставя то.

 Въведение 
 Принципът на изграждане на електронно правителство се състои във 

възможността на гражданите или юридическите лица да получат админи-
стративна услуга, обръщайки се към един правителствен портал, а не към 
отделен чиновник или ведомство.

 На практика тази възможност се реализира чрез изграждане на един-
на интегрирана система за административни услуги между всички звена на 
администрацията на централно и местно ниво, която носи името „електрон-
но правителство“.

 Формирането на системите на електронно управление е насочено към 
създаване на ефективен информационно – правен механизъм за реализация 
на правата на човека в условията на глобализация на обществото.

 

  I. ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ

1. Същност на електронното управление.

В началото на 90 – те години на ХХв. Една от най-популярните кон-
цепции за формиране на информационно общество в световен мащаб става 
теорията за компютъризация на публичните функции. Концепцията за та-
кава трансформация за първи път е предложена през 1978 г. от Пол Бредли и 
Алберт Хол в работата си „Трансформация на формите на държавните сис-
теми: публична принуда и административна юрисдикция“.118 Разработената 
от тях теория получава наименованието e-Country (електронна държава) и 
скоро получава широко разпространение. 

По-късно този термин претърпява корекция и се налага терминът „e-
Government“ („електронно правителство“ или „електронно управление“) 
като обемът на това понятие, съдържанието на конкретните системи на 
електронно управление все още са спорни на доктринално ниво. 

 
В Стратегията за развитие на електронно управление в Република Бълга-
рия 2014-2020 г., електронното управление е определено като: „управление 
в електронна среда на нормативните взаимодействия, административните 

118  Bradley, P., Hool,A., The transformation of form of State system: Political repressions 
and administrative jurisdiction. – NY,1978. P. 143 – 150;
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процеси и обслужване и взаимодействието с потребителите, с използване 
на информационни, статистически и математически модели и методи на об-
работка на данни, информация и знания, които осигуряват много по-високо 
ниво на ефективнаст на управлението.“

 
Принципът на изграждане на електронно правителство се състои във въз-
можността на гражданите или юридическите лица да получат администра-
тивна услуга, обръщайки се към един правителствен портал, а не към от-
делен чиновник или ведомство. На практика тази възможност се реализира 
чрез изграждане на единна интегрирана система за административни услу-
ги между всички звена на администрацията на централно и местно ниво. 

 
В този контекст под „електронно правителство“ се разбира съвкупността от 
органи на национално и местно ниво, средства и методи, насочени към към 
повишаване ефективността на правителство, което се състои във високотех-
нологичен и бърз достъп до информация и услуги.

 
Формирането на системите на електронно управление е насочено към съз-
даване на ефективен информационно – правен механизъм за реализация на 
правата на човека в условията на глобализация на обществото. 

 
Въвеждането на електронно управление и дълъг процес, съпроводен с раз-
лични трудности, които се предпоставят от множество фактори. Като таки-
ва фактори могат да се посочат:

 – сравнително ниското ниво на информационна култура както у 
гражданското общество, така и в голяма част от администрацията 
на национално и общинско нива;

 – консерватизмът на посочените субекти в информационния обмен;

 – психологическата неподготвеност на обществото да търси и полу-
чава електронно – административни услуги;

 – необходимостта от инвестиране на значителни суми от страната 
на държавата и общините.

Към числото на негативните фактори могат да бъдат отнесени и:
 – несъвършената нормативно – законодателна база;

 – недостатъчно развитие на интернет технологиите в областта на 
държавното управление;
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 – отсъствието на цялостна информационна инфраструктура на па-
зара на стоки си услуги, в това число в сферата на електронната 
търговия и т.н.

От друга страна формирането на система на електронно управление 
позволява:

 – бърз и лесен достъп на гражданите до административни услуги;

 – контролируемост на процеса на предоставяне на административ-
ни услуги;

 – повишаване качеството на предлаганите административни услу-
ги и намаляване елемента на бюрокрация в този процес;

 – спазване правата на човека за свободно търсене, получаване, пре-
даване, производство и разпостранение на информация, а така 
също и на конфиденциалността на всяка защитена от закона ин-
формация.

Създаването на електронно правителство се реализира на етапи. Като 
основни етапи в тази процес могат да се посочат формиране и усъвършенст-
ване на информационното законодателство, създаване на необходимата ин-
фраструктура за обезпечаване на оперативно – информационното взаимо-
действие между органите на администрацията от различни нива и между 
администрацията и гражданите, създаване на съответстващите админи-
стративни структури, способстващи за практическата реализация на идеята 
за „електронно правителство“. 

В този смисъл въвеждането на технологии за изпълнение на функци-
ите за държавно управление концентрира своето въздействие върху четири 
функционални групи: 

 – Администрация – Граждани, т.е. създаване на достъпен и лесен за 
ползване портал с непосредствен изход за висококачествени услу-
ги на правителството;

 – Администрация – Бизнес; 

 – Администрация – Администрация. 

 – Вътрешноведомствена ефективност и ефикасност /Админстрация 
– Служители/

Достигането на целите на електронното правителство е невъзможно 
без системообразуваща инфраструктура за изпълнение на основното изис-
кване към него, а именно получаване на информация и услуги в резултат на 
еднократно (one – stop) обръщане към електронното правителство.
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Изграждането на посочената инфраструктура е тясно свързана с фор-
миране и усъвършенстване на съответната нормативна база, създаваща 
правни предпоставки за широко използване на информационните техно-
логии във всички сфери на обществения живот. Основните задачи в тази 
посока са създаване на правна база за решаване на проблемите свързани с 
електронния документооборот, обезпечаване на равни права за получаване 
на информация чрез общодостъпни информационни системи, прилагане на 
средствата за криптография в сферата на гражданско – правните отношения. 

 

2. Стратегически документи 

През последните няколко години в България се активизира процеса 
на създаване на законодателна уредба в областта на информационните тех-
нологии. 

Основните принципи и цели за развитие на българската политика за 
изграждане на информационно общество, част от която са и проблемите 
свързани с регулиране на виртуалното пространство, са изложени в приета-
та с Решение № 679 на МС от 1999 г. – „Стратегия за развитие на информа-
ционно общество в РБ“. 

Една от основните формулирани цели за преход към информационно 
общество е създаването на правна и регулаторна рамка за предоставянето на 
услуги в новата информационна среда, хармонизирана с тази на ЕС. 

В изпълнение на тази програма са приети редица нормативни актове, 
имащи отношение към развитието на информационното общество – Закон за 
далекосъобщенията (с последните либерализирани положения, съобразени 
с новата регулаторна рамка на ЕС в областта на телекомуникациите), Закон 
за защита на личните данни, Закона за достъп до обществена информация 
и т.н. В редица други нормативни актове е дадена възможност определени 
действия да бъдат извършвани по електронен път чрез електронно подписа-
ни документи – Закон за обществените поръчки, Закон за сделките с ценни 
книжа, подаване на документи в НОИ, митнически декларации и т.н. Осо-
бено важно значение в този смисъл има Законът за електронния документ и 
електронен подпис (ДВ, бр.34 от 6 април 2001 г., в сила от 5 февруари 2002), 
който е първа стъпка към осъвременяване на българското законодателство 
в съответствие с изискванията на новите икономическите процеси. Отно-
шенията регулирани от закона са свързани основно с идентификацията на 
страните във виртуалното пространство, потвърждаване съдържанието на 
електронния документ, установяване гаранции за сигурността при обмяна 
на данни по електронен път чрез правната възможност за използването на 
електронен подпис като средство за автентификация.
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Във връзка с прилагането на закона МС приема подзаконови актове 
– Наредба за реда за регистрация на доставчиците на удостоверителни услу-
ги; Наредба за дейността на доставчиците на удостоверителни услуги, реда 
за нейното прекратяване и изискванията за предоставяне на удостоверител-
ни услуги; Наредба за изискванията към алгоритмите за усъвършенстван 
електронен подпис (и трите в сила от 8 февруари 2002 г.).

 Необходимо е да бъде отбелязана и приетата с Решение № 866 на МС 
от 28 декември 2002 г. – Стратегия за прилагане на информационните техно-
логии в държавната администрация (Стратегия за създаване на електронно 
правителство), Стратегия за развитие на електронната търговия в РБ, както 
и Закон за електронната търговия. 

 Началото на процеса по внедряване на „правителство онлайн“ в Бъл-
гария е поставено през 2002 г. с приемане на Стратегия за е-правителство и 
за създаване на Междуведомствен съвет за координиране на дейностите по 
подобряване на административното обслужване и изграждане на е-прави-
телство. С този стратегически документ са очертани: степента на готовност 
на Р България да осъществява електронно управление, визията и стратеги-
ческите и оперативни цели, общите принципи, организацията и управле-
нието на процеса. Посочени са и индикатори, по които ще бъде оценявано 
развитието на електронното правителство у нас, а именно внедряването на 
12 онлайн административни услуги за граждани и 8 – за бизнеса.

През март 2010 г. е разработена и публикувана Концепция за е-упра-
вление в България 2010–2015 г. Този документ е основа за разработване на 
Национална стратегия и пътна карта за електронно управление. Разработена 
е Обща стратегия за електронно управление в Р България 2011–2015 г., която 
описва модела за изграждане на електронно управление (организационен, 
информационен и технологичен).

До момента са предприети и съответните законодателни инициати-
ви, осигуряващи рамката за внедряване и функциониране на електронно 
управление, а именно: Закона за електронното управление, Закон за елек-
тронния документ и електронния подпис, Наредбата за регистрите на ин-
формационните обекти и на електронните услуги, Наредба за електронните 
административни услуги, Наредба за издаване, използване и прекратяване 
на удостоверения за електронен подпис в администрациите, Наредба за об-
щите изисквания за оперативна съвместимост и информационна сигурност, 
Наредба за изискванията към единна среда за обмен на електронни докумен-
ти и Наредба за вътрешния оборот на електронни документи и документи 
на хартиен носител в администрациите. Утвърдени са и инструкции за из-
граждане и функциониране на регистър на електронните услуги и информа-
ционните обекти.
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Към настоящия момент, в областта на електронното управление са 
приети четири стратегически документа. Основният от тях е Стратегия за 
развитие на електронното управление в Република България 2014 – 2020 г., 
която дава визията за развитие на електронното управление страната и от-
меня Обща стратегия за електронно управление в Р България 2011–2015 г. 
Документът има три стратегически цели:

 – Предоставяне на качествени, ефективни и леснодостъпни елек-
тронни услуги за гражданите и бизнеса;

 – Трансформиране на администрацията в цифрова администрация 
посредством интеграция на информационните процеси;

 – Популяризиране, достъп и участие.
За постигане на целите на стратегията са заложени следните принци-

пи: 
- Политическото лидерство и приемственост при реализацията на 

дългосрочната политика; Централизирано определяне на политиката и осъ-
ществяване на управление и контрол и децентрализация при изпълнението й; 
Еднократно събиране на данни за граждани и фирми и многократното им 
използване; Стриктно спазване на всички изисквания за оперативна съвмес-
тимост и информационна сигурност; Развитие на е-управление, съгласува-
но с провеждането на административната реформа и усъвършенстването на 
административните бизнес-процеси; Налагане на единен системен подход 
за постигане на висока ефективност на инвестициите в създаване и поддър-
жане на средства за електронното управление; Прозрачност на взиманите 
решения, постоянен контрол и оценка на изпълнението при реализиране на 
приоритетни услуги и проекти с ясен за обществото ефект на база публично 
достъпна методика; Равнопоставено използване на „класически“, „вирту-
ализирани“, „облачни“, „мобилни“ и други видове технологии, при избор 
между тях, базиран на технологична и икономична целесъобразност; Ак-
тивно предоставяне/публикуване на данни за свободен достъп от страна на 
администрациите на всички нива при спазване на определени изисквания 
за конфиденциалност и сигурност; Гарантиране на правата на гражданите 
в електронния свят, чрез осъществяване на постоянен надзор за законосъо-
бразност и сигурност при обработката на личните данни.

Стратегията служи за основа на базата която се създават секторни по-
литики, стратегии, цели и дейности на ниво министерства, агенции и об-
щински администрации.

Пътната карта за изпълнение на Стратегията за развитие на електрон-
ното управление в Република България (2014-2020 г.) и Планът за изпълне-
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ние на Стратегията за електронното управление в Република България за 
периода април 2014 – 2015 г. са приети с Решение № 325 на Министерския 
съвет от 20 май 2014 г.

3. Закон за електронното управление и подзаконови 
нормативни актове

Законът за електронното управление /ЗЕУ/ има за предмет да уреди:
1. Дейността на административните органи при работа с електрон-

ни документи;

2. Предоставянето на административни услуги по електронен път, и 

3. Обмена на електронни документи между административните ор-
гани.

Като централен термин в посоченото предметно съдържание на за-
кона е понятието „електронни административни услуги“, определено като 
административни услуги, предоставяни на гражданите и организациите от 
административните органи, услугите, предоставяни от лицата, на които е 
възложено осъществяването на публични функции, както и обществените 
услуги, които могат да се заявяват и/или предоставят от разстояние чрез 
използването на електронни средства. Въведена е и императивната разпо-
редба, че административните органи, лицата, осъществяващи публични 
функции, и организациите, предоставящи обществени услуги, са длъжни 
да предоставят всички услуги в рамките на своята компетентност и по елек-
тронен път, освен ако закон предвижда особена форма за извършване на от-
делни действия или издаване на съответни актове. ЗЕУ въвежда и понятията 
доставчик и получател на електронни услуги, които определя последова-
телно като „административен орган, лице, осъществяващо публични функ-
ции, или организация, предоставяща обществени услуги, които предоставят 
електронни административни услуги на гражданите и организациите в рам-
ките на своята компетентност (доставчик) и гражданин или организация, 
които ползват електронни административни услуги /получател.

Законодателят императивно е дефинирал и изискването, че достав-
чиците на електронни административни услуги не могат да отказват прие-
мането на електронни документи, издадени и подписани съгласно изисква-
нията на ЗЕДЕП и на ЗЕУ, както и да отказват издаването на електронни 
документи и извършването на ЕАУ.

В раздел II и III на закона са уредени начинът и редът за подаване на 
електронни документи, ползване на електронни административни услуги и 
приемане на електронни документи. 
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Подаването на електронни документи от гражданите и организациите 
се извършва: он-лайн по стандартизиран протокол чрез публично-достъп-
но уеб-базирано приложение, чрез единната среда за обмен на документи, 
по други начини за подаване на електронни документи, като при всички 
случаи интерфейсите трябва да осигуряват извършването на електронните 
изявления и създаването на електронните документи в съответствие с из-
искванията на Закона за електронния документ и електронния подпис по 
лесен и разбираем начин за работа на потребителите, включително на лица 
с увреждания. 

За използването на електронни административни услуги удостове-
ренията за електронен подпис трябва да са издадени с точно посочване на 
името на автора на електронния подпис, а когато удостоверението съдържа 
данни за титуляр – и неговото име или наименование. 

Документите, подадени по електронен път, се приемат от лица, овлас-
тени от съответните доставчици на електронни административни услуги, 
като след регистриране на постъпил в администрацията на административ-
ния орган входящ електронен документ се генерира и се изпраща потвърж-
дение до заявителя. 

Потвърждението е електронен документ, който съдържа регистраци-
онен номер, време на получаване на електронния документ, информация за 
достъп до електронния документ и всички приложени към него документи 
и при изразено желание на заявителя се изпраща и самият електронен доку-
мент заедно с приложените документи.

Потвърждението се изпраща подписано на електронната поща на по-
дателя, освен ако изявлението се подава чрез единната среда за обмен на 
документи или по друг начин за съответния достъп. 

По-нататък ЗЕУ урежда въпросите за вътрешния оборот на електрон-
ните и хартиени документи, както и оперативната съвместимост и стандар-
ти и мерки за информационна сигурност. За осъществяване на тези изисква-
ния се въвежда регистър на стандартите. 

Регистърът представлява единна централизирана електронна база 
данни, управлявана от информационна система, съдържаща техническите 
стандарти и тяхната приложимост. В регистъра на стандартите се вписват 
техническите стандарти, които трябва да се прилагат от административните 
органи за предоставяне на електронни административни услуги и за оси-
гуряване на оперативна съвместимост, информационна сигурност и авто-
матизиран обмен на информация и документи между административните 
органи. Воденето, съхраняването и достъпът до регистъра на стандартите се 
уреждат с наредба. 
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Освен регистър на стандартите се въвежда и регистър на електронни-
те услуги. 

Регистърът на електронните услуги като единна централизирана елек-
тронна база данни, управлявана от информационна система, съдържаща оп-
исание чрез определен технически стандарт на всички предоставяни чрез 
единната среда за обмен на данни електронни административни услуги и 
вътрешни електронни административни услуги и съобразно стандартизи-
раните описания на информационните обекти, вписани в регистъра на ин-
формационните обекти.Воденето, съхраняването и достъпът до регистъра 
на електронните услуги и определянето на стандарта се уреждат с наредба. 

Общите изисквания за предоставяне на електронни административни 
услуги на гражданите и организациите от доставчиците на електронни ад-
министративни услуги са уредедени в Наредба за електронните админи-
стративни услуги /Обн. ДВ. бр.48 от 23 Май 2008 г., изм. ДВ. бр.42 от 5 
Юни 2009 г., изм. ДВ. бр.58 от 30 Юли 2010 г. /. В наредбата се установяват 
още:

 – техническите изисквания за осигуряване на достъп до услугите 
и политиките на доставчиците на електронни административни 
услуги за използваните графични и други интерфейси на инфор-
мационните системи, 

 – другите начини за подаване на електронни документи от гражда-
ните и организациите, свързани с предоставянето на електронни 
административни услуги по смисъла на чл. 20, ал. 1, т. 3 от Закона 
за електронното управление, 

 – форматите и задължителните реквизити, на които трябва да от-
говарят електронните документи, подавани до доставчиците на 
електронни административни услуги,

 – особените начини за установяване на интегритета и авторството 
на подаваните по електронен път електронни изявления;

 – начините за електронни разплащания по предоставянето на елек-
тронни

 – административни услуги;

 – стандартът за отчитане на единното астрономическо време за на-
стъпването на факти с правно значение при предоставяне на елек-
тронни административни услуги.
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Условията и редът за воденето, съхраняването и достъпа до регистъра 
на информационните обекти и до регистъра на електронните услуги, нари-
чани по-нататък „регистрите“, както и техническият стандарт за описание 
на информационните обектисе урежда от Наредба за регистрите на инфор-
мационните обекти и на електронните услуги / Обн. ДВ. бр.48 от 23 Май 
2008 г., изм. ДВ. бр.58 от 30 Юли 2010 г., изм. ДВ./. Съгласно текстовете 
на наредбата Регистрите се водят от министъра на транспорта, информаци-
онните технологии и съобщенията. Регистърът на информационни обекти 
е определен като: „база от данни, управлявана от информационна система 
и съдържаща формализирани технологични описания на информационните 
обекти, събирани, създавани, съхранявани и обработвани от администра-
тивните органи в рамките на тяхната компетентност.“

Регистърът на електронните услуги е определен като: „база от дан-
ни, управлявана от информационна система и съдържаща формализирани 
технологични описания на електронните административни услуги и на въ-
трешните електронни административни услуги, предоставяни чрез единна-
та среда за обмен на документи.

Регистрите се водят чрез поддържане на единна централизирана база 
от данни, като се поддържа история на вписванията.

Друг подзаконов нормативен акт, създаден в изпълнение на Закона за 
електронно управление е Наредба за вътрешния оборот на електронни 
документи и документи на хартиен носител в администрациите /Обн. 
ДВ.бр.48/ 2008 г., посл. Изм бр.46/2012 г.

С наредбата се уреждат общите правила за вътрешния оборот на елек-
тронни документи и документи на хартиен носител в администрациите. 

Правилата се утвърждават от ръководителите на администрациите и 
са в съответствие със спецификата и особеностите на дейността и структу-
рата им. 

Правилата се актуализират незабавно при всяко изменение на норма-
тивната уредба, регулираща организацията на административната дейност.

Ръководителите на администрациите осигуряват поддържането на 
актуални данни за водените в съответната администрация регистри чрез 
незабавни вписвания в регистъра на регистрите и данните по реда, предви-
ден в наредбата и в Инструкцията за водене, съхраняване и достъп до ре-
гистъра на регистрите и данните. Като задължение на Ръководителите на 
администрациите е вменено осигуряване разработването и внедряването 
на административна информационна система (АИС) в ръководените от тях 
администрации. Административните информационни системи осигуряват 
поддържането и обработката на данните за оборота на електронни докумен-
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ти и документи на хартиен носител при предоставянето на административ-
ни услуги и изпълнението на административни процедури. Процедури са 
всички работни процеси в администрацията или между различните адми-
нистрации, които включват вътрешен оборот на документи и които не пред-
ставляват предоставяне на административни услуги и вътрешни електрон-
ни административни услуги.

Административните информационни системи поддържат и осигуря-
ват съхранението на приетите и създаваните електронни документи по ал. 2 
за срок не по-малък от 20 години по начин, позволяващ възпроизвеждане на 
документите без загуба на данни. Създаването на електронните документи 
в администрацията се осигурява със средствата на АИС или на външни про-
грамни приложения.

Административната информационна система трябва да бъде серти-
фицирана по реда на глава шеста от наредбата по чл. 43, ал. 2 от Закона за 
електронното управление.

Всички данни за факти, процеси, както и всички служебни техниче-
ски данни, необходими за осъществяването на административната дейност, 
се поддържат със средствата и в средата на АИС. Всяко създаване на данни 
в АИС по ал. 1 се придружава с автоматичен запис за лицето, което е извър-
шило създаването, и времето на извършването му.Регистрираните данни по 
ал. 2 не подлежат на корекция или унищожаване и се съхраняват за срок не 
по-малък от 20 години.

  II. ОПИТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ДЪРЖАВИ119 

Норвегия

Усилията на Норвегия да се превърне в лидер в използването на ИКТ 
в държавното управление се подсилват от висока степен на проникване на 
Интернет в норвежкото общество и бързо разрастващо се информационно 
общество. През последните години Норвегия постига напредък в адапти-
рането на правителството към ползването на Интернет, което е видно от 
6-тото място, което заема в европейския списък за сравнение на достъпност-

119  Информацията, вкл. Цитираните източници, дължа изцяло на изследванията и 
анализите на студенти IV курс, Бизнесадминистрация, МВБУ, Светлана Томова, 2014 г., На-
талия Ангелова, 2014 г., Боряна Тодорова, 2012 г., направени в курсовите им работи на тема: 
„Електронно правителство на България – интегрирано електронно управление на нацио-
нално и местно ниво“
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та до електронни услуги (Швеция е първа, Финландия – втора, Ирландия – 
трета, а Дания – пета).120

Електронни административни услуги за граждани:121

 – Подоходни данъци: декларации, уведомления – Tax Directorate, 
Local tax assessment offices.

 – Услуги за търсене на работа от бюрата по труда – Ministry of 
Labour and Social Inclusion, Norwegian Labour and Welfare Service 
(NAV).

 – Обезщетения от социалното осигуряване – Ministry of Labour and 
Social Inclusion, Norwegian Labour and Welfare Service (NAV).

 – Лични документи (лични карти, паспорти, шофьорски книжки) – 
National Police Directorate, Police Districts and Stations.

 – Регистрации на МПС – Central Government, Norwegian Public 
Roads Administration.

 – Заявления в полицията – National Police Directorate, Police Districts 
and Stations.

 – Свидетелства (за раждане, брак) – Central Government.

 – Дипломи за средно и висше образование – Universities and Colleges 
Admission Service (UCAS – Samordna opptak).

 – Промени в адресната регистрация – Central Government.

 – Услуги, свързани със здравеопазването – Central Government, 
Norwegian Ministry of Health, Directorate for Health and Social 
Affairs.

Електронни административни услуги за фирми:
 – Социално осигуряване на заетите – Central Government, National 

Insurance Administration, Local social security offices. 

 – Корпоративни данъци: декларации, уведомяване – Tax Directorate, 
Local tax assessment offices.

 – ДДС: декларации, уведомяване – Tax Directorate, Local tax 
assessment offices.

 – Изпращане на данни до НСИ – Statistics Norway Directorate.

120 Доклад по „Кабинетно проучване за избор на държави от ЕС, чийто опит да бъде 
проучен“ http://mpes.government.bg/Documents/Projects/OPAC/1.1_KabinetnoProuchvane.pdf

121 Интернет адрес на правителството на Норвегия http://tjenester.norge.no/en/
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 – Митнически декларации – Central Government, Directorate of 
Customs and Excise.

 – Обществени поръчки – Central Government, Ministry of Government 
Administration and Reform, eProcurement Secretariat.

Дания

Дания е сред първите старни, които приемат решение за електронно 
управление на публичния сектор и е сред страните с най-висок ранг във 
всички съответни международни проучвания и класации. Дания стартира 
своята стратегия за електронно управление през 2001 г. От този момент цен-
тралното правилтелство, регионите и общините работят заедно в тясно съ-
трудничество помежду си за подобряване и разширяване на техните реше-
ния и стъпки за електронно управление. Така през последните десет години, 
тези инициативи за електронно управление са допринесли за прехвърлянето 
на ресурси от администрацията с цел да се оптимизират и автоматизират 
работните процедури в целия публичен сектор. 122

Концепцията на Дания – e-day се използва за обозначаваненна опре-
делена дата, от която всичкиидържавни органи са длъжни да използват спе-
цифичниицифрови решения или процедури. Тази концепция „e-day“ е била 
успешна за подпомагане наннасърчаването на цифровизацията на публич-
ния сектор в Дания.123

В Дания степента до която административните процедури са достъп-
ни онлайн е над 70%. Едно от важните решения на датското правителство 
е да се гарантира, че гражданите и предприятията лесно ще намерият нуж-
ните обществените услуги, които желаят или трябва да използвате онлайн, 
както и че всички услуги могат да бъдат намерени в едно на два портала, на 
гражданския портал-www.borger.dk или бизнес портала – www.virk.dk.

В Дания, успоредно със съществуващия сайт на електронното прави-
телство за бизнеса, е разработена единна точка за контакт, която е посветена 
на чуждестранните фирми. По отношение на пълната обработка „на едно 
гише“ Дания се нарежда на едно от челните места и е сред първите десет, 
като това се отнася и за двата и портала.

122 Engelsk_strategi_tilgaengelig.pdf/eGOVERNMENT STRATEGY 2011-2015 THE 
DANISH GOVERNMENT/DANISH REGIONS/ LOCAL GOVERNMENT DENMARK 
AUGUST 2011

123 http://www.oecd.org/governance/publicsectorinnovationande-government/45382552.
pdf - DENMARK / EFFICIENT E-GOVERNMENT FOR SMARTER PUBLIC SERVICE 
DELIVERY / OECD e-Government Studies Preliminary Copy 3 June 2010
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На 1 декември 2011 г. „NemHandel“ стана задължително да се използва 
при фактуриране ввпубличния сектор. Над 130000 фирми, 1/3 от всички ак-
тивни датски предприятия, са изпратили електронни фактури ввпубличния 
сектор чрез нея. „NemHandel“ е датска технология на електронния бизнес, 
която прави електронното фактуриране толкова лесно, колкото изпращане-
то на имейл. То позволява нанфирмите да изпращат стандартизирани елек-
тронни фактури директно от техните компютри чрез интернет, в сигурен и 
надежден начин. От 2013 г. това включва изцяло цифрова писмената кому-
никация между публичния сектор и бизнеса. Електронното фактуриране в 
Дания спестява на бизнеса 50милиона евро на година, с дминистрациите, а 
от там и на данъкоплатците спасяването на още 120-150000000евро.124

Всички регистри, свързани симущество, топографски карти, адреси 
и др. са дигитализираниии като част от мрежа от услуги вNSDI. Дания има 
напълно цифровизирана кадастрална система, където частни инспектори са 
отговорни за създаването наннови парцели и промяна на вече съществува-
щите парцели. Налице е пълна и ефикасна инфраструктура за пространстве-
на информация относно гражданската сигурност и аварийната готовност, 
като в Дания службите за спешна помощ, полиция, пожарни и линейка са в 
тясно сътрудничество помежду си.125

Много органи в публичния сектор могат да спестят ресурси чрез из-
ползване на канали, които осигуряват икономически най-ефективно обслуж-
ване на гражданите и фирмите. Ще се спестят голяма част от похарчените 
до момента средства за пощенски разходи/ DKK 800 милиона/с помощта на 
дигитална поща/Digital Post. До 2015 г. тя ще бъде задължителна за гражда-
ните, да използват цифрови решения за комуникация с публичния сектор. 
След като печатните форми и писма се премахнат, всички гражданите ще 
трябва да използват онлайн услугата. Считано от 2014 г., всички граждани 
ще имат своя собствена дигитална пощенска кутия (Digital Post) за корес-
понденция с публичния сектор. Това означава, че вместо да се ограничават 
с работното време на институциите, гражданите ще могат да комуникират с 
публичния сектор, когато им е удобно.126 

В класaциятанна Обединените Нации за е-правителство в световен 
мащаб за 2012 г. Дания заема 4-томясто, а в Европейската класация се нареж-

124 http://www.oecd.org/governance/publicsectorinnovationande-
government/45382552.pdf - DENMARK / EFFICIENT E-GOVERNMENT FOR 
SMARTER PUBLIC SERVICE DELIVERY / OECD e-Government Studies Preliminary 
Copy 3 June 2010 / 

125  http://www.epractice.eu/en/news/5409651

126 http://www.digst.dk/Servicemenu/English/Policy-and-Strategy/eGOV-strategy
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да на 3-томясто ссиндекс -0,8889. За две години от 2010 г. до 2012 г. тя се е 
изкачила с 3 места нагоре в класацията. Докато индекса за е-правителствон-
на нашата страна в същатаакласация за 2012 г. се е понижил с 16 пункта и 
е 0,6132, като в световеннмащаб България е на 60-то място, а за Европа е на 
46-томясто.127

Ирландия

Успехът на Ирландия е резултат от пет национални споразумения за 
социално партньорство, макроикономическото управление, членството в 
ЕС, данъчната реформа, ефективната публична администрация, залагането 
на отворени пазари, половинвековна последователна политика в полза на 
преките чуждестранни инвестиции и др.

През 2008 г, в Ирландия е приета Програма за преобразуване на пуб-
личните услуги, която поставя гражданина/потребителя в центъра на рабо-
тата на администрацията.

През декември 2009 г. е приета Стратегия за електронно правителство 
през 2010 г., в която като основни приоритети се посочват:

 – Подобряване качеството на услугите, предлагани от администра-
цията на гражданите и бизнеса;

 – Идентифициране на възможностите за „споделени подходи“ за 
предоставяне на услуги чрез обединяване и централизиране на 
еднотипни дейности и услуги и предоставянето им по унифи-
циран начин от един източник (което по същество представлява 
принципа „Едно гише“).

От лятото на 2009 г. има нов портал на електронното правителство128, 
който заменя досега действащия. Той е единна точка за достъп до „преобра-
зуваните публични услуги“, предоставя достъп до граждански и до публич-
ни услуги (здравеопазване, обучение, общини, правосъдие).

Белгия

Характерно за Белгия е триезичната поддръжка на портала на елек-
тронното правителство129, наложена от трите официални езика в страната 
(френски, немски и валонски). Порталът е стартирал през 2002 г. като единна 
точка за информация и услуги, като се усъвършенства и от 2008 г. е с нова 
визия и съдържание.

127 http://unpan3.un.org/egovkb/datacenter/CountryView.aspx
128    http://www.onegov.ie/
129    http://www.belgium.be/
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Основните принципи за достигане на целите на портала са:
 – - да се организира доставяне на услуги съобразно потребностите 

на потребителите без оглед на административната структура;

 – - да се направят електронно достъпни всички административни 
процедури;

 – - да се забрани на администрацията да иска от потребителите ня-
колко кратно предоставяне на едни и същи данни от потребители-
те (принцип на еднократно събиране на данни);

 – - да се опростят административните процедури;

 – - да се споделят и обменят данни и информация вътре в самата 
администрация.

Австрия

Австрия работи по проекти за планиране, анализ, проектиране, разра-
ботване и внедряване на електронно правителство от 2000 г. и в момента е 
водеща страна в Европейския съюз по предоставяне на електронни услуги 
на гражданите и бизнеса.

Общото впечатление за предоставяните от Австрия услуги е, че те са 
или на 4-то (транзакция) или на 5-то (персонализация) ниво на предоставяне 
на услуги.

Порталът на електронното правителство130 започва да работи през 
2004 г., като постепенно се разширява кръга на предоставените услуги и се 
предоставя поддръжка на вече изградените услуги. На практика е осъще-
ствено обединяване на едно място на широк спектър от електронни услуги 
за гражданите и бизнеса. Порталът съдържа информация и за цената. Голя-
ма част от услугите се извършват веднага след подаване на заявлението – 
постигната е висока степен на интеграция между институциите и когато из-
даването на документа не зависи от намеса на служител, документът се ге-
нерира веднага. Основни регистри в електронното правителство на Австрия 
са:

•  Граждани: Регистрация на гражданите в Австрия, семейно по-
ложение, издадени лични документи, регистър на чужденците, 
гражданство

•  Бизнес: търговски регистър, регистър на фирмите, регистър на 
обединенията,регистър на предприемачите

130    http://www.help.gv.at/
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•  Администрация: институции, сдружения

•  Кадастър: цифров кадастър, регистър на улиците, регистър на ад-
ресите, регистър на сградите

Достъп до регистрите се дава на всички държавни и обществени 
организации,предоставящи електронни административни услуги за граж-
даните и бизнеса.131

Уебсайтът HELP.gv.at. предлага онлайн услуги, в съответствие с прин-
ципа на „едно гише“132 от 2001 г. насам и продължава последователно раз-
работване на нови услуги. Порталът на електронното правителство (www.
help.gv.at) обединява на едно място широк спектър от предоставяни услуги 
за гражданите и бизнеса. Предоставяните услуги са обединени в групи и 
подгрупи, насочващи потребители, търсещи конкретна услуга към мястото, 
където тя се предлага. 

Великобритания

Стратегията за развитие на електронното правителство на Великобри-
тания е разработена в „Преобразуващо се правителство – възможно чрез 
технологията (Transformational Government – Enabled by Technology)“, пу-Transformational Government – Enabled by Technology)“, пу- Government – Enabled by Technology)“, пу-Government – Enabled by Technology)“, пу- – Enabled by Technology)“, пу-Enabled by Technology)“, пу- by Technology)“, пу-by Technology)“, пу- Technology)“, пу-Technology)“, пу-)“, пу-
бликувана през 2005 г. В този документ се задават възможностите за пре-
образуване на дейността на правителството чрез трите основни предизвика-
телства, които глобализацията поставя пред модерните управления: произ-
водителност на стопанството, обществено правосъдие и реформа на публич-
ните услуги. През 2006 г. е разработен и План в две части:

 – 2007-2011 г. – приоритет е преобразуването на доставката в пуб-
лични централизирани услуги за гражданите и бизнеса и прео-
бразуването на поддръжката в споделени услуги;

 – след 2011 г. – разработване на нови канали за достъп до услуги, 
цифрови къщи.

Порталите за достъп до услуги са два:
 – за граждани133– от 2004 г.;

 – за бизнеса134– от 2003 г. 

131  http://adm.lom.bg/pdf/neka_act.pdf
132  Същността на административното обслужване на принципа „едно гише“ е съз- принципа „едно гише“ е съз-принципа „едно гише“ е съз-

даване на един вход и изход на документи и услуги. Едно място на вход и изход, но чрез 
различни канали – на гише, чрез поща, чрез електронна поща, интернет и др.

133 http://www.direct.gov.uk/
134  http://www.businesslink.gov.uk/
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Швеция

През октомври 2009 г. отговорната за електронното правителство на 
Швеция Делегация за електронно правителство (e-government delegation) 
предлага Стратегия за работата на публичните агенции в областта на елек-
тронното правителство. В този документ се указват пътищата за повишава-
не на ефективността на шведските публични агенции и иновативния потен-
циал на обществото до края на 2014 г. чрез електронното управление. Част 
от интересните предложени идеи са:

 – създаване на единично и унифицирано e ID решение за достъп до 
административните услуги;

 – създаване на Интернет форум, където гражданите и бизнеса могат 
да участват в оформянето на бъдещото електронно управление;

 – установяване на точни срокове с точно определени публични 
агенции за бързо и ефективно разработване на специфични елек-
тронни услуги;

 – ясен механизъм за управление и финансиране на проектите за 
електронно правителство;

 – ефективна поддръжка на услугите и на центровете за споделени 
услуги (service oriented architecture).

Словения

На 5 май 2009 г. ООН (The United Nations Public Service Award UNPSA 
2009) отличи словенски проект e-VEM, представляващ единична точка за 
достъп до електронни административни услуги за бизнеса135 в категория-
та „Подобряване на предоставянето на услуги в публичния сектор“. Про-
ектът прилага нови концепции и идеи за разрешаване на проблемите на про-
зрачността, отговорността и реализацията на „отговор по заявка (response 
to demand)“ в публичната администрация. Порталът за бизнеса е достъпен 
през общия портал на електронното правителство136. 

Характерно за Словения е поддръжката на портала на електронно пра-
вителство и на езиците на малцинствата в страната – на италиански и на ун-
гарски137.

135  http://evem.gov.si/evem/
136  http://e-uprava.gov.si/e-uprava/
137  http://euprava.gov.si/e-uprava/it/portal.euprava
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Обобщение
Достигането на целите на електронното правителство е невъзможно 

без системообразуваща инфраструктура за изпълнение на основното изис-
кване към него, а именно получаване на информация и услуги в резултат на 
еднократно (one – stop) обръщане към електронното правителство.

Изграждането на посочената инфраструктура е тясно свързана с фор-
миране и усъвършенстване на съответната нормативна база, създаваща 
правни предпоставки за широко използване на информационните техно-
логии във всички сфери на обществения живот. Основните задачи в тази 
посока са създаване на правна база за решаване на праблемите свързани с 
електронния документооборот, обезпечаване на равни права за получаване 
на информация чрез общодостъпни информационни системи, прилагане на 
средствата за криптография в сферата на гражданско – правните отношения.

Въпроси за самоподготовка

1.  Определете понятието за електронно правителство.

2.  Какво се разбира под „електронна административна услуга“.

3.  Какъв е правният режим на регистъра за електронни адми-
нистративни услуги.

4.  Запознайте се със Стратегия за развитие на електронното 
управление в РБългария 2014–2020 г. и отговорете на след-
ните въпроси:

-  Какви са основните положения, залегнали в стратегията;

-  Намирате ли разлика между тях и положенията, отразе-
ни в Препоръка 2004/15 ЕС относно електронното упра-
вление. 

5.  Отворете страницата на електронното правителство www.
egov.bg и посочете кои услуги предоставя е-правителство-
то към настоящия момент. 

?
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Тема № 7

Домейн имена

Темата разглежда правната същност на домейн имената. Разделена 
е на две части. В първата част е отделено внимание на технологич-
ната природа на домейн имената, както и на функционалните харак-
теристики на този нов обект на правно регулиране, прави се съпос-
тавка между домейн имената и търговските марки като обект на 
изключителни права. Втората част е посветена на правната регули-
ране на домейн имената. Разглеждат се Правилото „fair use“, прав-
но регулиране на домейна от първо ниво „.eu“., както и субективни 
имена върху домейн имена и прилагането на ст. 1 от Протокол №1 
от конвенцията за защита правата на човека. 

Цели на темата
Целта на темата „Домейн имена“ е да представи същността на домейн 

имената от правна гледна точка. В контекста на тази цел се формулира за-
дачата да се посочат основните функционални характеристики на домейн 
имената, както и тяхното отграничаване от други обекти на изключителни 
права като търговските марки.

Практическо приложение на темата
Практическото значение на темата се свързва с безспорно широкият 

обхват нап равни отношения, свързани с използването на домейн имената, в 
качеството си на адреси на информационните ресурси в Интернет

@



 Въведение 
Словосъчетанието „домейн име“ произлиза от английските думи 

domain – владение, територия, област и name – наименование, т.е. адрес от 
паметта в Интернет, точно идентифициращ субекта, на когото принадлежи 
даден сайт и информацията, съдържаща се в него. Виртуалното проявление 
на домейн името, в качеството на адрес на информационен ресурс, го отли-
чава от аналогичният пощенски адрес в аналоговия свят, който изпълнява 
само функцията адресация.

 Както и пощенския адрес, домейн името трябва да изпълни изисква-
нето за уникалност, неповторимост и това изискване се постига чрез регис-
трацията на домейн име, за което са създадени достатъчен брой правила, 
включително и на техническо ниво. От тази гледна точка самото смислово 
съдържание на домейн името е безразлично – то ще отведе до съответния 
IP адрес. Но ако в реалния свят съдържанието на адреса (неговото словесно 
обозначение) няма съществено значение, то във виртуалното пространство 
този факт има огромно значение и практиката на съдилищата, разглеждащи 
спорове за правомерността на използване в качеството на домейн име на 
търговски марки, фирмени имена и др., потвърждава това.

Фундаментална за Интернет категория като „домейн име“ до момента 
не е получила общоприето правно определение не само в законодателство-
то, но и сред средите на специалистите. В правната доктрина, в това число 
и българската, все още няма единен подход към определяне съдържанието 
на понятието домейн име в качеството му на обект на правно регулиране. В 
същото време националните правни системи на отделните страни, в актове 
на Европейския съюз и международни организации подробно регулират об-
ществените отношения по повод на такива обекти като търговските марки 
и фирмени имена.

  I. СЪЩНОСТ И ПРАВНА ПРИРОДА НА ДОМЕЙН ИМЕНАТА

1. Технологична природа на домейн имената

Едно или друго явление, процес или събитие от действителността ста-
ва предмет на правно осмисляне, по силата на това, че влиза в полето на 
човешките интереси. Не всяко такова явление се нуждае от признаване и 
контрол от страна на обществото, а само тези, които засягат общи социални 
интереси или блага, както е възприето да се определят обектите на правото. 

Ще се съгласим с това, че всеки обект на правно регулиране има прав-
но и извънправно битие. Всеки обект е част от обективната действителност 
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и съществува самостоятелно, независимо от наличието или отсъствието на 
отнасящи се към него правни норми.138 Обекти на правото са онези обекти от 
действителността, които поради своето природно битие придобиват и прав-
но битие, правен статус подчинявайки се на правно въздействие. 

Какво всъщност представлява домейнът и каква е неговата функция.
На тези въпроси, които имат по-скоро технически характер няма да се спи-
раме подробно, а само, с оглед целта на нашата работа ще очертаем неговите 
функции и предназначение в интернет пространството. 

В качеството на форма за комуникация посредством Интернет, субе-
ктите използват даден информационен ресурс, наречен „интернет страни-
ца“, или „сайт“.139 

Сайтът представлява съвкупност от хипертекстови документи, елек-
тронни произведения и програмно обезпечение, необходимо за функциони-
рането на посочените компоненти. Съдържанието на сайта става физически 
достъпно за ползвателите на Интернет след неговото публикуване на ус-
ловен (виртуален) обособен „участък“ в интернет пространството, наречен 
„домейн“.

Системата от домейн имена /Domain Name Sistem/ позволява при из-
ползването на словесни обозначения /домейн имена/ интегрирани с опреде-
лени номера, да се идентифицират свързаните с Интернет компютри.

138 Е.Войниканис, М.Якушев, Информация. Собственость. Интернет.,Wolters Kluwer, 
2004 г.,с.9).

139 Към основните информационни ресурси на Интернет днес могат да се отнесат: 
World Wide Web (WWW, или Web), електронната поща (E-mail), службите FTP за съхранява-
не на файлове и др. Материалният (визуален) способ за фиксация на данните в Интернет са 
т. нар. страници (или сайтове, от англ. Site – местонахождение, местоположение),създадени 
на основата на езика на хипертекстовите препратки HTML (съкр. от англ. HyperText Mark 
–up Language). HTML страниците се разполагат на HTML, или на Web – сървъри (от англ. 
server – служи, обслужва). Web – сървърите се създават от големи организации, учреждения, 
компании– провайдери, осъществяващи на възмездна основа включване на към мрежата на 
Интернет на други ползватели (физически и юридически лица). Услугата по поместване на 
чужд уеб – сайт, даването под аренда на части от сървърно пространство, поддържането 
на работоспособността на ползвателски сайт на уеб – сървъра се нарича хостинг (от англ. 
host – домакин, стопанин). Домейна (от англ. domain – област, територия) е най-голямата 
структурна единица на Интернет. Домейните могат да се подразделят на поддомейни,. По 
международно споразумение на всяка страна е отделено кодово обозначение с дължина 2-3 
букви, което се нарича домейн от първо ниво, или домейн на тази страна (например зоната 
„bg“ или България). Всеки компютър присъединен към Интернет, има IP-адрес (от англ. 
Internet Protokol). Това е уникален адрес на компютъра в Мрежата, имащ дължина 4 байта. 
Обикновено първият и вторият байт определят адреса на мрежата, третият байт определя 
адреса на подмрежата, а четвъртият – адреса на компютъра в подмрежата. На свой ред URL 
– това е адреса на страницата в Интернет. URL се състои от домейна, пътя към страницата 
на сайта и името на файла на страницата. Като правило файловете, съдържащи уеб – стра-
ници, имат разширения.htm или.html
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За съгласуваното използване на домейните е разработена йерархиче-
ска система, основана на това, че всеки домейн влиза в домейн от по-високо 
ниво, обединяващ група домейни от по-ниско ниво. От практическа гледна 
точка под домейн от първо ниво се разбира група компютри, свързани с мре-
жата на една държава (национален домейн), една организация (корпорати-
вен домейн) или към мрежа, обединена по тематиката на информационния 
ресурс (родов здомейн). За целите на индивидуализация на тези домейни 
от първо ниво се използват определени буквени означения. Така например 
национални домейни от първо ниво са „de“ – за Германия, „fr“ – за Франция, 
„it“ – за Италия, „bg“ – за България и т.н. Домейн от първо ниво е и „eu“ – за 
Европейския съюз. Родови домейни от първо ниво за търговски организа-
ции са „com“, за неправителствени организации е „org“, музеи – „museum“ 
и т.н. За да се идентифицира конкретния компютър сред други компютри, 
отнасящи се към същия домейн, всеки компютър получава уникален IP ад-
рес, представляващ последователност от четири числа, отделени с точка. 
Например 82.31.4510 или 134.80.220.195.140 Идентификацията на свързания 
към Интернет компютър по неговия IP адрес прави възможна адресацията 
– получаване от ползвателя на Интернет достъп до публикуваната на инте-
ресуващият го сайт информация в резултат на процеса на обезпечаване вза-
имодействието на неговия компютър с компютъра, на който е разположен 
търсеният сайт.

По-рано, за целите на адресацията е използван непосредствено IP ад-
ресът, но по-късно, поради сложността човешката памет да запомни такова 
количество цифри е създадена вторична по отношение на цифровата систе-
ма имена на домейни, в съответствие с която всеки IP адрес получава име 
(име на домейн).

Функцията по преобразуване на домейн името в IP адрес, изпълняват 
специални DNS (Domain Name System) сървъри. Те представляват присъе-
динени към мрежата програмно – технически устройства, съдържащи ин-
формация за домейна във вид на таблици за съпоставяне, представящи я в 
определена форма, съгласно приетите в Интернет технически изисквания.

След като ползвателят въведе в адресния участък на специалната про-
грама („браузера“) дадено домейн име, DNS сървъра определя съответства-
щия IP адрес и обезпечава достъпа до търсения сайт. Фундаментално усло-
вие за формирането на глобалната архитектура на Интернет е обезпечаване 
уникалността на домейн името, което се състои в това, че съществуването 

140 P.Mockapetris.RFC-1034.domain names – concepts and facilities. ISI, 1997. (http://www.
ietf.org/rfc/rfc1034.txt?number=1034); P.Mockapetris.RFC-1035.domain names –Implementation 
and specification. ISI, 1997. (http://www.ietf.org/rfc/rfc1035.txt?number=1035);
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на две или повече имена на домейни с напълно съвпадащи символи техни-
чески е изключено. Регистрацията на дадено обозначение в качеството на 
име на домейн прави невъзможна регистрацията на същото обозначение от 
други лица, независимо от това къде се намират те в териториалното прос-
транство.

Исторически е възприето, че за обезпечаване универсалността на мре-
жата, в домейни имената се използват само букви от латинската азбука, ци-
фри и символът „дефис“. 141 Максималното възможно такива символи в едно 
име е 63. В зависимост от това на какво ниво е домейн името, то се състои от 
наименованието на домейна от първо ниво, второ, трето и последващо ниво, 
разделени с точки, като домейнът от първо ниво се намира накрая, в ляво на 
домейн името.

Всеки от елементите на името на домейн може да носи в себе си ин-
формация за притежателя на правото върху домейн, в частност за неговото 
наименование, за страната, в която е регистриран, родът или видът дейност, 
която извършва. 

Задължителният елемент „WWW“, който в процеса на използване на 
името на домейн се добавя към последното, не носи каквато и да е иденти-
фицираща функция и само указва прилагането при използването на името 
на домейн на специална програма (протокол) – World Wide Web.

За разбирането на правната природа на Интернет и в частност на обек-
тите в нея е съществено да се знае за отсъствието на каквито и да е между-
народни актове, които да обезпечават централизираното управление на тази 
мрежа на глобално ниво. Саморегулирането от страна на ключови субекти 
на интернет отношенията, разположени в различни страни, поддържа еди-
нообразието в мрежата само на техническо ниво. Преди всичко това се отна-
ся до общи правила за създаване на домейн имена, а така също и до спазване 
на технически изисквания към оборудването и програмното обезпечение, 
използвано за функциониране на мрежата. 

Универсалността на съществуването на мрежата от техническа глед-
на точка се поддържа на основата на договорености между участниците за 
използване на специални програми (протоколи), разработени от такива ор-
ганизации като Internet Engineering Task Force /IETF/, Internet Research Task 
Force и World Wide Consortium. Една от основните организации, които оп-

141  От няколко години тече процес на интернационализиране на домейн имената и 
въвеждане на кирилица. В този контекст на 14.10.2014 г., националният домейн на кирилица 
„.бг“ получи одобрение от международната организация ICANN. По настояване на Евро-
пейската комисия за интернационализиране на домейните в зоната „.eu“ се очаква да бъде 
одобрено използването на кирилица за поддомейни в тази зона./http://www.eur – lex.europa.
eu/
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ределят развитието на системата на домейн имената в мрежата е Internet 
Corporation for Assignet Names and Numbers /ICANN/ -организация с нес-
топанска цел, учредена по калифорнийското право, правоприемник на ор-
ганизацията Internet Assignet Numbers Authority /IANA/. Пълномощията на 
ICANN възникват по пътя на еволюцията, в резултат на съвместни усилия 
на различни субекти, насочени към създаване на единна система на адре-
сация. Тя осигурява и управлението на системата от базови сървъри и на 
системата от от домейни от най-високо ниво.142 

ICANN установява договорен режим с организации от различни стра-
ни, предоставящи услуги по управлението на определена зона от мрежата 
– национален или родов домейн, ставайки нейн администратор. Като цяло 
държавите не се намесват в този процес. Сред основните функции на адми-
нистратора на домейна, както на първо ниво, така и на последващите нива е 
регистрация домейн имена и техническо обезпечаване функционирането на 
домейна. Правилата за регистрация на имената на домейни се установяват 
за всяка от зоните в Интернет самостоятелно. Сред общите черти на про-
цедурата на регистрация в различните зони следва да се отбележи това, че 
политиката и правилата за регистрация на имена на домейни се изработва 
в режим на саморегулиране и в този смисъл в голяма част от случаите е 
резултат от компромис на интересите, постигнат между различни ключови 
субекти на правните отношения в Интернет и преди всичко на интернет 
доставчиците – организации, които обезпечават достъпа до мрежата, а така 
също поддържат нейното постоянно функциониране. 

2. Същност на домейн имената от функционална гледна 
точка  

Словосъчетанието „домейн име“ произлиза от английските думи 
domain – владение, територия, област и name – наименование, т.е. адрес от 
паметта в Интернет, точно идентифициращ субекта, на когото принадлежи 
даден сайт и информацията, съдържаща се в него. Виртуалното проявление 
на домейн името, в качеството на адрес на информационен ресурс, го отли-
чава от аналогичният пощенски адрес в аналоговия свят, който изпълнява 
само функцията адресация. 

Както и пощенския адрес, домейн името трябва да изпълни изисква-
нето за уникалност, неповторимост и това изискване се постига чрез регис-
трацията на домейн име, за което са създадени достатъчен брой правила, 
включително и на техническо ниво. От тази гледна точка самото смислово 

142 Виж. Дело Т-107/06 Lnet Hellas llektroniki lpiresia Pliroforion EPE срещу Европей-
ската комисия, http://eur-lex.europa.eu
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съдържание на домейн името е безразлично – то ще отведе до съответния 
IP адрес. Но ако в реалния свят съдържанието на адреса (неговото словесно 
обозначение) няма съществено значение, то във виртуалното пространство 
този факт има огромно значение и практиката на съдилищата, разглеждащи 
спорове за правомерността на използване в качеството на домейн име на 
търговски марки, фирмени имена и др., потвърждава това.

Фундаментална за Интернет категория като „домейн име“ до момента 
не е получила общоприето правно определение не само в законодателство-
то, но и сред средите на специалистите. В правната доктрина, в това число 
и българската, все още няма единен подход към определяне съдържанието 
на понятието домейн име в качеството му на обект на правно регулиране. В 
същото време националните правни системи на отделните страни, в актове 
на Европейския съюз и международни организации подробно регулират об-
ществените отношения по повод на такива обекти като търговските марки 
и фирмени имена. 

Какво е отношението на домейн имената към тези обекти, имайки 
предвид факта, че голямото число спорове, възникващи във връзка с ре-
гистрацията и ползването на домейн имена е свързано именно с конфликт 
между регистрирано домейн име и обекти на интелектуална собственост 
като търговските марки, например? В научните среди се изразяват различни 
мнения.

Като обект създаден в технологичната среда на Интернет домейнът при-
тежава всички нейни характеристики, което се отнася по принцип за всички 
обекти във виртуалното пространство. От друга страна, обаче, стои социал-
ността на домейна, в качеството му на обект, по повод на който се осъществя-
ва реално взаимодействие между субектите във виртуалната среда. 

Тази двойствена природа на самото интернет пространство и в част-
ност на обектите на социално взаимодействие в него, предпоставят два раз-
лични подхода в неговото дефинитивно интерпретиране, около които се 
обединяват изследователите на правната същност на домейн имената. 

Съгласно единия подход, домейн имената изпълняват единствено 
функцията „адресация“ към определен информационен ресурс и в този сми-
съл правното регулиране следва да се осъществява на техническо ниво, в 
рамките на предварително зададена програмна среда, която изключва въз-
можността от дублиране на два еднакви домейна, като правилата за тяхното 
ползване, както и възникналите спорове за права върху тях се създават и 
решават по пътя на саморегулацията, включваща технически стандарти и 

ОСОБЕНА ЧАСТ200



правила, създадени от организацията, упълномомощена да управлява систе-
мата от домейн имена ICANN.143

Според вторият подход към определяне същността на домейн имена-
та, функцията адресация посочва само техническия аспект на това понятие, 
но тя не е функцията, която доминира при формирането на качествените ха-
рактеристики на обекта. Нещо повече, самото домейн име няма значение за 
адресацията. Дори да няма домейн име, или то да се нарича по друг начин, 
маршрутизацията в интернет прпостранството ще се осъществява по същия 
начин, като се използва функцията на IP адреса. Този подход се споделя и 
обосновава от prof. Sharlot Waelde.144 Според нея не може да се сложи знак на 
равенство между домейн името и функцията адресация. Името на домейна, 
отбелязва тя, не е самият адрес, а е част от този адрес, който има символно – 
смислово значение. „Всеки ресурс в Интернет, като например уеб страница 
или файл има собствен адрес или Uniform Resourse Locator /URL/. Името 
на домейна е част от този адрес“, коментира тя. Очевидно, Waelde провеж-
да разделение между функцията „адресиране“, изпълнявана от протокола и 
домейн името. 

Както беше отбелязано домейн името е един от елементите на по-ши-
рокото понятие Uniform Resourse Locator /URL/ – стандартизиран набор от 
символи, съдържащи освен името на домейн и опреден стандартен прото-
кол, с помощта на който се извършва предаването на информационни ре-
сурси в Интернет като http:// за предаване на текстови документи, ftp:// за 
предаване на файлове и др., освен това URL включва в себе си известната 
абревиатура WWW. 

Очевидно е, че домейна името притежава функцията „адресация“. Но 
дали тази функция е единствена? 

На практика функцията адресация се изпълнява от протокола TCP/IP 
(протоколът осъществява адресацията и преди съществуването на домейн 
имената), а не от домейн името, което е само неговото словесно обозначение. 
Последното, обаче, притежава характеристики, които надхвърлят обикно-
веното адресиране, тъй като изпълняват индивидуализираща функция по 
отношение на конкретен информационен ресурс, на съдържащата се в него 
информация за субекти, стоки и услуги. 

Наличието на тези функции води до отъждествяване на домейн име-
ната с други, съществуващи в реалното пространство обекти със сходни 
функционални характеристики, като търговските марки, фирмени имена и 

143  http://www.icann.com;
144   Charlotte Waelde, Lecturer in Law. University of Edinburgh, Domain names and Trade marks: 

What‘s in a name? http://www.law.ed.ac.uk/it&law/ch4_main.htm
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т.н. От друга страна самото домейн име, се възприема и като информацио-
нен обект, т.е не само като носител на информация, а и като самата инфор-
мация, за което отбелязахме, че ще стане дума по-нататък.145 

Посочените два подхода по своето естество са логично продължение 
или по-скоро отразяват наложената тенденция виртуалното пространство 
да се разглежда като технологична среда, която не се нуждае от специално 
правно регулиране. Очевидно, обаче тя е и социална среда, което на прак-
тика поставя и разглежданите въпроси, а именно за същността на обектите, 
създадени в тази среда и за това какъв следва да бъде подходът към тяхното 
правно осмисляне и правно регулиране. 

Ето защо при формулиране на понятието за домейн имена сложността 
произтича от задачата в него балансирано да се отразят както техническите 
свойства на домейна, така и неговите юридически характеристики.

Определянето на домейн имената като област от пространството йе-
рархически имена в Интернет или област от адресното пространство има 
своето основание. Но тук следва да се отбележи фактът, че употребата на 
определението „адресно“ към термина „пространство“ е твърде абстрактно, 
доколкото неоправдано фокусира вниманието върху вторично свойство – 
наличието на функцията „адресация“, което е обусловено от йерархичната 
архитектура Интернет. Т.е. функцията адресация на домейн имената е необ-
ходимо условие за ефективното функциониране на мрежата, но не е нейна 
самоцел. 

Считам, че схващането за понятието домейн име единствено като 
„средство за адресация“, „част от адресното пространство“, „част от йерар-
хическото пространство на Интернет“ се предпоставя от факта, че поняти-
ята „домейн“ и „име на домейн“ се възприемат като тъждествени от гледна 
точка на технологичния характер на обекта, което навежда на извода, че 
разглеждането на понятието за домейн име, трябва да бъде предпоставено 
от едно важно уточнение, отнасящо се до въпроса за съотношението или по-
точно разграничението между тези две понятия. 

Понятието домейн и домейн име се отнасят като част към цяло. Това 
го налага логиката на виртуалното пространство и очертаващите се ха-
рактеристики на самия обект. Тук също могат да бъдат очертани различни 
гледни точки. Редица изследователи, сред които е и А.Г.Серго, поддържа те-

145  При изследване на въпроса за наличието у домейн името на признаци на обект на 
интелектуална собственост, а именно охраняеми от закона резултати от интелектуална дей-
ност и приравнените към тях средства за индивидуализация на юридически лица, стоки и 
услуги, следва да се отчете, че голямо число от домейните се използват за нетърговски цели, 
при това много от притежателите на права върху домейн имена са физически лица, които не 
са търговци по смисъла на Търговския закон.
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зата, че понятията домейн и име на домейн са синоними.146 Този подход се 
възприема и в международните технически стандарти /RFCs/, определящи 
функционирането на международната компютърна мрежа (в частност, RFC 
– 1034). 147 

От правна гледна точка домейн името е нещо повече от адрес или ус-
ловно място във виртуалното пространство. Това дава основание да се от-
граничат двете понятия – „домейн“ и „домейн име“, както и да се отбележи, 
че предмет на правен интерес е домейн името, в качеството му на обект на 
правно регулиране. Домейн името е част от домейна, разбиран като адрес 
или място за свързване, създадено от протоколите за връзка. 

Освен функцията по адресация на информационния масив, домейн 
имената изпълняват и функции, аналогични на функциите на търговската 
марка – да отличават стоките и услугите на едно лице от тези на други лица 
(чл.9, ал.1 Закон за търговските марки и географски означения). 

Това функционално сходство се засилва с развитието в Интернет на 
браузърите и търсачките, които правят намирането на определени местта 
в Интернет сравнително лесно. Повечето браузъри позволяват чрез напис-
ване на дадено име, което се търси (име на търговец, търговска марка) да 
се намери съответния уеб сайт, като браузъра сам добавя останалата част 
от домейна, т.е от адреса. Например, ако се напише името ябълка „apple“, 
браузърът ще добави останалата част от URL и потребителят директно ще 
получи достъп до началната страница на www. apple.com. 148

Затова много от споровете по повод регистрацията и използването на 
домейн имена са пряко свързани с нарушаване интересите на притежатели-
те на права върху търговска марка. От друга страна дадено домейн име може 
въобще да не е свързано с друго средство за индивидуализация на конкрет-
но лице или негова стока или услуга, а може да е самостоятелно средство 
за индивидуализация. Ако едно лице регистрира домейн име, което до този 
момент не е служило за идентификация на друго лице, стока или услуга и 
е въведено за първи път в гражданския оборот именно като обозначение на 

146  Серго А.,Доменное имя с точки зрения права, Авторское право и смежные права. 
2004.№12, с.45;

147 P.Mockapetris.RFC-1034.domain names – concepts and facilities. ISI, 1997. (http://www.
ietf.org/rfc/rfc1034.txt?number=1034); P.Mockapetris.RFC-1035.domain names –Implementation 
and specification. ISI, 1997. (http://www.ietf.org/rfc/rfc1035.txt?number=1035);

Този подход, заложен в международните технически стандарти и заслужава да бъде 
отбелязан, както и заслужава да се отбележи, че българският Регистър.bg в своите Общи 
условия зарегистрация и поддръжка на домейни в областта.bg и подобластите възприема 
различен от този подход, а именно разграчава понятията домейн и домейн име, като нарича 
последното „интернет име“.

148  Charlotte Waelde, Lecturer in Law. University of Edinburgh, Domain names and Trade marks: 
What‘s in a name? http://www.law.ed.ac.uk/it&law/ch4_main.htm;
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домейн. Информационният ресурс под този домейн добива широка попу-
лярност и се утвърждава именно под това име, което го индивидуализира, 
независимо от характера (търговски или не) на сайта. Например с домейн 
името от второ ниво „BG - mama“, регистрирано в зоната на домейн името 
от първо ниво „com“ се индивидуализира информационен ресурс, насочен 
към определена категория субекти. Около сделката и стойността на неговата 
продажба през 2008 г. беше предизвикан голям интерес,149 което означава, 
че без да е регистрирано като търговска марка, то притежава имуществена 
ценност, която следва да бъде адекватно защитена и тази защита трябва да 
съответства на степента на защита на обектите на интелектуална собстве-
ност. Това от своя страна може да се окаже аргумент в полза на признаването 
на домейн името като обект на интелектуална собственост. 

Тук е необходимо предварително да се направи едно важно уточне-
ние, свързано с това, че съпоставянето на домейн имената с други средства 
за индивидуализация се основава на техните функционални характеристи-
ки, а не в качеството им на обекти, по повод на които се реализират су-
бективни права, на което ще бъде отделено внимание в следващата част на 
изследването. 

3. Домейн имена и търговски марки

Съгласно чл.9 от Закона за търговските марки и географските обозна-
чения (ЗТМГО), „Марката е знак, който е способен да отличава стоките или 
услугите на едно лице от тези на други лица и може да бъде представен гра-
фично. Такива знаци могат да бъдат думи, включително имена на лица, бук-
ви, цифри, рисунки, фигури, формата на стоката или на нейната опаковка, 
комбинация от цветове, звукови знаци или всякакви комбинации от такива 
знаци“

На първо място следва да се има предвид, че домейн имената действи-
телно могат да представляват обозначения, способни да отличават стоките и 
услугите на едни физически или юридически лица, от тези на други такива. 
Но както вече се отбеляза домейн името може да се състои само от огра-
ничено число словесни и изобразителни средства, докато марката може да 

149 Всъщност стойността на домейн името зависи в голяма част от посещаемостта 
на дадения сайт. Той може да няма търговски характер, какъвто е случаят с mama.bg, но 
посещаемостта определя рейтинга на сайта, а оттам и цената на рекламните банери, което 
всъщност определя и цената на самото домейн име. От това се възползват т. нар. Киберску-
отъри, или домейнъри, които регистрират домейн имена близки по смисъл до известни тър-
говски марки или дори самите търговски марки, възползвайки се по този начин да създадат 
високорейтингов сайт или в другия случай да продадат на заинтересования субект домейн 
името на висока цена. 
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бъде изразена в по-широка форма. Това могат да бъдат „думи, букви, цифри, 
рисунки, фигури....или всякакви комбинации от такива знаци. Освен това за 
домейн имената не е свойствено цветовото различие. В същото време чл.11 
на ЗТМГО установява императивни разпоредби по отношение възможността 
за регистрация в качеството на търговска марка на едно или друго словесно 
обозначение. Като абсолютни основания за отказ от регистрация на марка, 
законът посочва случаите, в които тя се състои от знаци или означения, ста-
нали обичайни в говоримия език или в установената в Република България 
търговска практика, когато когато знаците или означенията указват вида, 
качеството, количеството, предназначението, стойността, географския про-
изход на стоките и т.н. Не се допуска регистрация на марка, която противо-
речи на обществения ред или на добрите нрави, която въвежда в заблуж-
дение относно естеството, качеството, географския произход на стоките и 
услугите, марка, която се стои от съкращения или наименования на меж-
дународни междуправителстввени организации и др. Подобно ограничение 
се открива и в Общите условия за регистрация и поддръжка на домейни в 
областта.bg и подобластите на Регистър БГ, където в т.5.4, озаглавена „Не-
подходящи интернет имена“ е посочено, че в качеството на интернет имена 
(вече беше отбелязано, че регистърът възприема този термин вместо домейн 
име) не могат да бъдат регистрирани нецензурни и/или обидни думи или 
словосъчетания, противоречащи на обществения интерес и добрите нрави. 
Също така, когато желаното за регистрация домейн име може да доведе до 
объркване регистрантът трябва да избере друго име.150 

В тази посока на разсъждение може да се отбележи и факта, че пред-
вид екстериториалния характер на Интернет, домейн имената не могат да се 
отнесат кам търговските марки, характеризиращи се с признака териториал-
на обособеност. Нормативните актове, уреждащи търговските марки позво-
ляват множество регистрации на една и съща марка в различни географски 
местоположения, както и за различни стоки и услуги, където е малко веро-
ятно объркване. Обратно, само един човек може да притежава правата върху 
регистрирано домейн име за цялото интернет пространство. В този смисъл 
определен брой физически и юридически лица могат да претендират за пра-
ва върху конкретно домейн име, например „Fellowes“. Това име може да бъде 
регистрирана търговска марка за канцеларски материали във Великобрита-
ния, то може да бъде име на художествена галерия в Пекин, на кухненски 
прибори и т.н., разсъждава Waelde. Може да има различни субекти, които 
имат еднакви права върху тази марка и в други страни, независимо дали те 
работят в същата сфера или не. Това е така, защото правото върху търговска 

150  www.register.bg
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марка има териториален характер.Само един от тези субекти, обаче ще бъде 
в състоянието да регистрира името „Fellowes“. 

И спорът е за това кой получава това име и защо.151

Интересен и разнообразен се оказва отговорът на този въпрос в съ-
дебната практика. Но тъй като детайлното разглеждане на този въпрос би 
ни отдалечил от настоящото изследване за същността на домейн имената 
като обекти на правото, ще си позволя само да отбележа, че първият спор 
за домейн име датира от 1994 г. и е свързан с незаконната регистрация на 
домейн името „mcdonalds.com“. Това всъщност е шега на един журналист, 
който впоследствие предава домейн името на притежателя на търговската 
марка „McDonald“ срещу дарение за едно от училищата в Ню Йорк. Следва-
щите спорове за права върху домейн имена, обаче нямат характера на шега 
и за това свидетелства големият брой съдебни решения, произнесени от раз-
лични национални юрисдикции. 152

В контекста на въпроса за сходството между домейн имена и търгов-
ски марки стои и друг аспект и той се отнася до самата структура на домейн 
имената. Всяко домейн име се състои от имена от различно ниво. От техни-
ческа гледна точка домейн името е пълният интернет адрес (например irina.
bg, където домейн от първо ниво е „bg“, а от второ ниво или зона е „irina“), 
която позиция се поддържа като цяло и в юридическите кръгове, в това чис-
ло намира своето отражение в документите на СОИС (Световната организа-
ция за интелектуална собственост).153 

В този смисъл следва да се зададе въпросът къде трябва да се търси 
идентичността при съпоставката на домейн имена с търговски марки – по 
отношение на цялото домейн име или за домейн имената от различните 
нива и ако е второто – за кое от тези нива. 

Очевидно е, че трябва да се направи уточнение – на какъв принцип 
върви съпоставката между домейн име и търговска марка – за цялото до-
мейн име или за отделни негови нива. Това е изключителлно важен въпрос, 
тъй като в голямата си част споровете за права върху домейн имена са във 
връзка с претендирани права върху търговски марки, което е допълнителен 
аргумент в полза на тяхното функционално сходство. При решаването на 
тези спорове възниква необходимостта от обективна преценка за това нару-

151  Charlotte Waelde, Lecturer in Law. University of Edinburgh, Domain names and Trade marks: 
What‘s in a name? http://www.law.ed.ac.uk/it&law/ch4_main.htm

152 Темата за решаването на спорове за права върху домейни е изключително актуал-
на и нейното разглеждане би се оказало навременно, още повече в контекста на събиране и 
обезпечаване на доказателства оносно факти и обстоятелства възникващи и развиващи се 
във виртуалното пространство. Затова тя заслужава специално внимание като предмет на 
самостоятелно изследване;

153  http://www. wipo.int;
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шава ли регистрацията на дадено домейн име правото върху търговска мар-
ка. По този въпрос в юриспруденцията все повече се утвърждава позицията, 
че за сравнение между домейн име и търговска марка или друго средство за 
индивидуализация не следва да се взема под внимание домейнът от първо 
ниво, а словесното обозначение или домейнът от второ ниво. 

Тази техническа особеност, отбелязва Charlotte Waedle има две 
посоки. От една страна това е свързано с критериите, по които ще 
се оценява функционалното сходство между домейн име и търговска 
марка. Дали това сходство ще се търси в цялото домейн име или в 
конкретна негова част.Очевидно е, че потребителят не се интересува 
от домейна от най-високо ниво или от неговите поддомейни, дали той 
ще е „.com“, „.co.uk“ и т.н. 

Субективният интерес е насочен към ключовата дума, в случая 
„apple“, която съдържа определени очаквания за съдържанието, намиращо 
се под това домейн име. В този смисъл очертаващото се сходство във функ-
циите между домейн име и търговска марка се състои именно във второто 
ниво на домейна. На второ място тази ключова дума често е част от самата 
търговска марка. И ако за потребителите това не е проблем, а пестене на 
време, то за притежателите на търговски марки, които други лица са успели 
да регистрират като част от домейн, това вече е проблем.154 

Разглеждайки сходството между търговски марки и имена на домейни 
да погледнем от още един ъгъл, а именно през призмата на термина „словес-
но обозначение“. Имената на домейни са в повечето случаи словесни обо-
значения, те могат да бъдат изразени и с цифри или символа дефис. Търгов-
ските марки също могат да бъдат словесни. Тази прилика, обаче не ги прави 
идентични, защото както вече се отбеляза те изпълняват различни функции 
в гражданския оборот. Само факта че домейн името има словесен харак-
тер не е достатъчно за признаване на тъждественост на указаните понятия. 
Както отбелязва А.Осокин155 изправени сме пред „юридически омоними“, 
когато символите са тъждествени, но изпълняват различни функции в граж-
данския оборот. В подобни ситуации, отбелязва още той, може да се говори 
само за използването в домейн имената на словесни знаци, идентични с тези 
на търговска марка. 

Според Ю. Немец156, домейн името не е просто буквен адрес, съответ-
стващ на цифров адрес в мрежата. То притежава всички признаци на търгов-

154  Charlotte Waelde, Lecturer in Law. University of Edinburgh, Domain names and Trade marks: 
What‘s in a name? http://www.law.ed.ac.uk/it&law/ch4_main.htm

155 А. А. Осокин, Правовой статус доменных имен /http://www.conf.3.parkmedia.ru/;
156 Ю. Немец, Новый объект права интелектуальной собствености, Хозяйство и пра-

во, №5,, 2001, с.47;
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ската марка, представлявайки обозначение, способно да различи стоките и 
услугите на едни юридически и физически лица от еднородни стоки и услу-
ги на други. Следователно може да се говори, че определени домейн имена 
имат даже „тройствена природа“, изпълнявайки функцията „адресация“ в 
мрежата, бидейки цифрова форма на изразяване на търговска марка, а така 
също и да съществува като „виртуална“ търговска марка. 

Такава позиция също изглежда крайна. Един такъв подход към раз-
решаване на въпроса би поставил в невъзможност регистрирането на до-
мейн име без регистрирана търговска марка. Практиката показва, че това не 
е така. 

На второ място търговската марка идентифицира определени сто-
ки или услуги. Нейното използване винаги е свързано с конкретна стока 
или услуга, за която е регистриран този знак, докато домейн името може 
да съществува само за себе си, без да е обвързано с каквато и да стока или 
услуга. Тази особеност предпоставя и още един аргумент в полза на това, 
че домейн името и търговските марки притежават известно функционално 
сходство, но не могат да бъдат разглеждани като идентични. Това е фактът, 
че регистрация в качеството на търговска марка се допуска за едно и също 
словесно обозначение по отношение на различни видове стоки и услуги и на 
името на различни притежатели. В този смисъл възможно е съществуване-
то на няколко тъждествени обозначения, в качеството на търговски марки, 
идентифциращи стоки и услуги от различни класове съгласно Международ-
ната класификация на стоките и услугите за регистрация на марки /Ницка 
класификация/157 

Мисля, че привържениците на признаването на домейн имената за 
търговски марки допускат съществена логическа грешка, смесвайки поня-
тията „търговска марка“ и „словесно обозначение“. Същността на „знака“ се 
състои в това, че един обект встъпва в качеството на представящ друг обект. 

Следователно, различието на „знаците“ е обусловено от различието 
на функциите на обозначените от тях обекти. В този смисъл различието на 
самите „знаци“ от своя страна се обуславя от различните функции, които те 
изпълняват в гражданския оборот. 

Затова, въпреки известните функционални прилики, изразяващи се 
преди всичко във свойството индивидуализация, не може да се постави знак 
на тъждественост между понятията търговска марка и домейн име. Не е ясно 
защо домейн името трябва да се разглежда като синоним на търговската мар-
ка. Въпреки това е вярно, че адреса на компютъра в Интернет предизвиква 
ниво на очакване за качество и произход и идентичност на стоки и/или ус-

157 Виж на сайта на Българското патентно ведомство:http://www.bpo.bg; 
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луги. Например името „clothes com“ ни кара да мислим, че сайтът предлага 
дрехи и стоки, които ще бъдат на определено качество, което се очаква. И 
тъй като в този смисъл домейн имената предлагат информация за качество, 
произход и идентичност, те могат да функционират като търговски марки. 
Въпреки това домейн имената и търговските марки не трябва автоматично 
да се разглеждат като синоними.158

 
4. Правна същност на домейн имената като обект на 
правото

Търсенето на отговор на въпроса за същността на домейн имената и 
техните функционални характеристики, дали те притежават само функци-
ята адресация или са средство за индивидуализация е не по-малко сложно 
занимание от определянето на самото понятие за домейн име. 

Проблемът се състои в това, че посочените тези се изграждат на ос-
новата на съпоставка между домейн имена и други съществуващи обекти 
на интелектуалната собственост и най-вече с търговските марки, на което 
сходство и аз, признавам, се изкуших да обърна специално внимание, като 
причините за това посочих по-горе. 

Това се оказва на практика не най-точният подход, тъй като сме из-
правени пред обект на гражданското право, който до появата на Интернет 
не е съществувал. Може да се предположи, че домейн името е едно от тези 
елементи, които свързват „виртуалния свят“ на международната компютър-
на мрежа и „реалния свят“ на отделните държави, всяка от които със свое 
национално законодателство. Домейн имената се намират на границата на 
две области на човешкото знание: техника и юриспруденция (каквото впро-
чем и е цялото виртуално пространство) и основавайки се на това, следва да 
се подходи към определяне понятието за тяхната същност. 

Очевидно е, че основният теоретичен въпрос по отношение на домейн 
имената е тяхната правна природа. Съществуващите позиции варират от 
разглеждането на имената на домейни само като средство за адресация, до 
утвърждаването на това, че домейн имената са начин, способ за въвеждане 
в гражданския оборот на различни средства за индивидуализация – търгов-
ски марки, фирмени имена, имена на лица и др. Последната гледна точка е 
очевидно погрешна, доколкото на практика домейн имената може въобще да 
не са свързани с регулиран от правото обект. Домейн името концептуално 
може да се разглежда като разновидност на средствата за индивидуализа-
ция, но в широкия смисъл на това понятие.

158 Charlotte Waelde, цит. Съч;
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Разнообразието на представените тези потвърждава нееднозначнот-
та на подходите към определянето на такъв специфичен обект като домейн 
имената и като че ли предпазва от прибързани опити да бъде дадена дефини-
ция на изследвания обект, на основание само на факта на неговото присъст-
вие в обществените отношения. 

Както отбелязват Е. Войниканис и М. Якушев159, свидетели сме на 
усвояване и осмисляне на философията на това, което носи със себе си ин-
формационния век, което от своя страна не трябва да води до прибързани 
изводи, както и до необосновано екстраполиране на въпроса. 

Легалното определение за домейн имената може да бъде неутрално и 
да допускат сравнително широко тълкуване, позволяващо да се реформира 
законодателството, без да се засягат негови основни положения. Безспорно 
домейн имената са особени информационни обекти в Интернет, които имат 
социална и техническа страна, което е характерно за всички обекти Интер-
нет и се подчиняват на комплексно правно регулиране.

От друга страна следва да се отбележи, че домейн имената са пред-
назначени за индивидуализация на домейна и разположения в този домейн 
информационен ресурс, но той обективно погледнато не може да бъде при-
равнен към резултатите от интелектуална дейност, поне докато не се състои 
промяна в действащото към момента законодателство. А трябва ли да бъде 
осъществена такава. Надявам се настоящото изследване на даде отговор на 
този въпрос. 

Тук е необходимо да се посочи, че домейн имената, за разлика от при-
знатите от гражданското право средства за индивидуализация имат двой-
ствена природа. „Те често изпълняват едновременно две функции – индиви-
дуализират информационния ресурс в мрежата и косвено индивидуализират 
лицата, публикували дадена информация в Интернет“160 Докато търговски-
те марки, фирмени наименования служат за индивидуализиране на субекти, 
на стоки, услуги, т.е носят информация за тях, домейн имената служат за 
индивидуализиране на масива информация и косвено за индивидуализация 
на субектите, публикували тази информация. Т.е. домейн имената едновре-
менно индивидуализират както информацията, така и субектите, като съще-
временно служат като средство за адресация.

Ако от техническа гледна точка домейнът трябва да осигури достъпа 
до определен сървър, чрез конкретна протокол, то неговото словесно обо-
значение в гражданския оборот вече има имуществена ценност, благо по по-

159  Цит. Съч,с.6;
160 Я.Б.Пискунов, Понятие доменного имени и возможности юридической защиты от 

киберсквоттинга, http//www.ifap.ru/pi/piskunov.htm;
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вод на която се осъществява реално взаимодействие между правни субекти 
и се реализира определен субективен интерес. 

Това не променя виждането, че домейн името е единен обект, който 
притежава както технически, така и социални характеристики, но правил-
ното разбиране и определяне на подхода към неговото правно регулиране 
следва да се основава на тяхното ясно разграничение. Домейнът осъществя-
ва техническата индивидуализация на компютъра, а домейн името – граж-
данскоправната индивидуализация на лицата, стоките, услугите. Обект на 
правно регуларане е домейн името, а домейна се регулира с технически про-
токоли правила, създадени по пътя на саморегулацията. Доколкото домейн 
името влиза в социалния оборот, то е обект на правото, чиято същност е 
предмет на правния интерес, а домейна само до долкова, доколкото допълва 
фунционалните характеристики на самото домейн име.

И така, следва ли за новите информационни обекти в Интернет да 
бъде установен механизъм за правно регулиране и домейн имената да бъдат 
възприети като нов, самостоятелен вид изключителни права или да бъдат 
използвани съществуващите механизми за регулация, които могат да се ока-
жат не по-малко ефективни от новосъздадените, като се подчинят на ком-
лексно правно регулиране, в това число посредством нормите на вещното 
право и правото на интелектуалната собственост.161 

На този въпрос предстои да се отговори. 

  II. ПРАВНО РЕГУЛИРАНЕ НА ДОМЕЙН ИМЕНАТА

1.Регулиране на субективни права върху домейн имена 
и режими на закрила на обекти на интелектуална 
собственост (Правилото „fair use”)

Black’Law Dictionary определя интелектуалната собственост като „ка-
тегория нематериални права, които защитават продукти на човешкия ин-
телект, имащи търговска ценност. Дадената категория включва в себе си 
преди всичко търговски марки, авторско право и патентни права, а така и 
права, свързани с търговската тайна, рекламната дейност, възмездяване за 

161  Вече такъв подход съществува при правната охрана на друг информационен обект 
– програмните продукти, който съчетава комулативна охрана както от нормите на авторско-
то, така и на патентното право. 
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морални вреди и защита от недобросъвестна конкуренция“ Очевидно доста 
широко понятие. 

Тук няма да се спирам на полемиката между привържениците на про-
приетарната концепция за интелектуална собственост и нейните противни-
ци, а ще отбележим само факта, че те са единодушни по отношение на едно. 
Независимо от степента на взаимовръзка между двете понятия, те прите-
жават функционално сходсво – изключителните права по своята същност 
изпълняват същата функция, както и правото на собственост. 

От друга страна безспорно е и това, че обектите на охрана от двата ин-
ститута, с оглед техните функционални характеристики, притежават еднак-
ва висока степен на обществена значимост, което предпоставя абсолютния 
характер на правата върху тях.

В този смисъл очевидно е сходството във възприетите нормативни 
решения по повод защитата на обекти интелектуална собственост – автор-
ски права, търговски марки и т.н и нормите на саморегулиране във връзка с 
правата върху домейн имена. Достатъчно е си спомним понятието „добро-
съвестно ползване“ (fair use), за да се убедим, че на практика всеки закон за 
авторското право, търговските марки, патенти и т.н. съдържа критерий и/
или ситуации и обстоятелства, когато безпрепятственото ползване на обек-
ти на интелектуална собственост се признава за допустимо и правомерно. 

В основата на регулирането на домейн имената стоят правилата на 
ICANN, разработени и приети в рамките на СОИС. Тук се наблюдава една ин-
тересна колизия. От една страна международната организация категорично 
определя правата върху домейн имена като относителни права, възникващи 
и развиващи се в рамките на облигационна връзка между регистраторите на 
домейн имена и притежателите на същите, а от друга, при управлението на 
домейн имената и в частност създаването на правила за решаване на споро-
ве във връзка с конфликти между домейн имена и обекти на интелектуална 
собственост, тя се опира именно на класически възприетия режим на защи-
та на абсолютните права върху обекти на интелектуална собственост, чрез 
прилагане на формулата „fair use“ (добросъвестно използване). 

През 1999 г. ICANN приема „Единна политика за разглеждане на спо-
рове за домейн имена“ (Политика за решаване на спорове)162, на основата 
на която, като ефективен механизъм за решаване на тези спорове са приети 
Единни правила за разрешаване на домейн спорове. (Правилата).163 

Целта на създадените правила е от една страна да бъдат защитени из-
ключителните права върху търговски марки от незаконното им използване в 

162  www.icann.com;
163 Пак там;
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наименования на домейни, а от друга да защитят притежателите на домейн 
имена от неоснователно оспорване и отнемане на правата върху тях. Прави-
лата представляват административна система за регулиране на спорове за 
домейн имена. Легитимността на тези правила се обезпечава чрез стандарт-
на клауза в договора за регистрация на домейн име, че притежателят им дава 
съгласие за подобен роз разглеждане. 

Тези Правила са неразделна част от договорите, сключвани между 
ICANN и регистрите с предоставени права за администриране на домейн 
имена от първо ниво. В тях се съдържа указание за това, че при възникване 
на спорове за домейн имена, същите ще бъдат разглеждани в един от специ-
ално създадените международни центрове, които към настоящия момент са 
четири – Арбитражен и посреднически център към Световната организация 
за интелектуална собственст, Национален арбитражен форум (щата Мине-
сота, САЩ), Азиатски център за рашаване на спорове за домейни и Инсти-
тут CPR по разрешаване на спорове (Ню Йорк). 

Същият принцип е проведен и в Регламент (ЕО) № 874/2004 г. на Ко-
мисията относно определяне на правилата на обществена политика за въ-
веждането и функциите на.eu домейн от най-високо нива и принципите, 
които ръководят регистрирането. Съгласно чл.5 от посочения Регламент 
„договореностите между регистратора и титуляра на регистрацията на име 
на домейн не могат да предвиждат като приложим закон друг закон, освен 
закона на една от държавите – членки, нито могат да определят като компе-
тентен орган за решаване на спорове друг орган, освен избрания от Регис-
търа в съответствие с чл.23, нито пък арбитражен съд или съд разположен 
извън Общността“. Всички спорове между притежатели на домейн имена 
в „eu“ могат да бъдат заведени пред доставчика на услуга за алтернативно 
решаване на спорове – Арбитражния съд в Прага (Чешки арбитражен съд 
към Стопанската камара на Чешката република и Земеделската камара на 
Чешката република).164

Ще се спра на най-важните положения в Правилата, на основата на 
които се решават домейн споровете в Интернет. На основание п. 4 (а) от 
Правилата ищецът е длъжен при разглеждане на спора да докаже наличието 
на следните факти: 

 – че наименованието на домейн името е тъждествено или сходно до 
степен на смесване с търговска марка, правото върху която при-
надлежи на ищеца;

164 www.EURid.eu;
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 – притежателят на домейн името няма права или законни интереси 
по отношение на оспорваното домейн име;

 – домейн името е регистрирано и се използва недобросъвестно. 
Вече имах възможност да обърна внимание на това какви биха могли 

да бъдат критериите и по отношение на коя точно част от домейн името 
следва да се установява сходство или тъждественост между търговска марка 
и домейн име. 

В кои случаи, обаче притежателят на домейн името има законни права 
и интереси по отношение на спорното домейн име. Отговорът на този въ-
прос дава п.4 (с) от Правилата, където отново откриваме принципа fair uses. 
Това могат да бъдат следните обстоятелства. Ако до момента на оспорване 
на домейн името, притежателят му го е използвал или имал явното намере-
ние да го използва за добросъвестно предлагане на стоки и услуги. Или, ако 
той е придобил известност благодарение на спорното домейн име, без зна-
чение на това, че то не е било регистрирано като търговска марка. И накрая, 
ако осъществява законно, без търговска цел, добросъвестно използване на 
домейн името, като не въвежда в заблуждение ползвателите и не разпрос-
транява сведения, опорочаващи притежателя на права върху тъждествени 
или сходни до степен на смесване търговски марки. 

По отношение на второто обстоятелство следва да се отбележи, че в 
дадения случай домейн името се явява основно средство за индивидуали-
зация, а не търговска марка. Това потвърждава изводът, че самата ICANN, 
с този текст косвено признава, че домейн името не е само буквен адрес, съ-
ответстващ на цифровия адрес в интернет, а то придобива всички признаци 
на търговска марка, установявайки се като обозначение способно да отличи 
стоките и услугите на едно лице от стоките и услугите на друго лице. 

В Правила за решаване на спорове на ICANN е указано при какви об-
стоятелства следва да се приеме, че притежателят на домейн име действа 
недобросъвестно. Тези обстоятелства са посочени в п. 4 (b), а именно: При-
тежателят на домейн име е недобросъвестен, ако неговата основна цел за 
регистрация на даденото домейн име е възможната му продажба на прите-
жателя на тъждествена и сходна до степен на смесване търговска марка или 
осъществяване на такива действия по отношение на конкурентната търгов-
ска марка за сума, превишаваща разходите по регистрация на домейн името. 
На второ място домейн името е регистрирано с цел да блокира възможност-
та на притежателя на права върху търговска марка да регистрира последната 
в качествто на домейн име. Трето, домейн името е регистрирано с цел да се 
нанесе вреда на деловите интереси и репутацията на конкурентната тър-
говска марка. И накрая, използвайки домейн името, неговият притежател 
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умишлено се е опитвал, с цел да извлече печалба, да привлече ползвателите 
на Интернет на своя сайт, създавайки вероятност на смесване на търговската 
марка с домейн името. 

Практиката показва, че 80% от исковете срещу регистрация на домейн 
имена от притежателите на права върху търговски марки се удовлетворяват, 
което говори за високата ефективност на дадения способ. Но не може да 
не се отбележи и факта, че присъединяването към Правилата в този вид, в 
който се предлага за националните домейни и в частност за домейна „bg“, 
означава предаване на споровете по отношение на тези домейни под чужда 
юрисдикция, което би могло да се осъществява от националната съдебна 
система и подобни спорове да бъдат отнасяни до националните съдилища. 

Идентичен с разгледаните до тук решения в Правилата на ICANN е и 
възприетият подход, който се открива в правната рамка на интернет домей-
на от първо ниво „.еu“, който съгласно Доклад на Комисията до Европейския 
парламент и Съвета от април 2011 г. е деветият по големина домейн от първо 
ниво в световен мащаб и петият по големина код на държава, с над 3.3 ми-
лиона регистрации.

Домейнът от първо ниво „.еu“ е създаден по силата на два правни акта 
Регламент (ЕО) №733/2002 г. на Европейския парламент и съвета относно 
въвеждането на.еu домейн от най-високо ниво “рамковия регламент“ и Ре-
гламент (ЕО) № 874/2004 г. на Комисията относно определяне на правилата 
на обществена политика за въвеждането и функциите на.eu домейн от най-
високо ниво и принципите, които ръководят регистрирането.165 

Регламент (ЕО) №733/2002 г. съдържа общите правила за прилагане 
на.eu домейна от най-високо ниво, включително определянето на регистър 
(към момента EURid) и установяване на структурата на общата политика, в 
която ще действа регистърът. Съгласно съображение 16 от този регламент 
„одобряването на обща политика по отношение на спекулацията и злоупо-
требата с регистриране на наименования на домейн имена трябва да гаран-
тира, че притежателите на предходни права, признати или установени от 
националното законодателство и/или от законодателството на Общността, и 
обществените организации ще се възползват от определен период от време 
(sunrise period), през който регистрирането на имената на техните домейни 
е запазено изключително за тези притежатели. „Член 5, параграф 1, буква б) 
от посочения регламент предвижда, че Комисията приема правила, включ-
ващи обществена политика при спекулативно регистриране и регистриране, 
с което може да се злоупотреби с домейн имена, включително възможност 
за регистрация на домейни по етапи, за да се гарантират подходящи време-

165  http://eur-lex.europa.eu;
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ви възможности за притежателите на предходни права, признати от съот-
ветното законодателство да се регистрират техните имена. Тази обществена 
политика се прилага по-специално в чл.21 от Регламент №874/2004 г., който 
по същество предвижда отнемането на име на домейн, регистрирано спеку-
лативно или неправомерно. 

В Регламент (ЕО) № 874/2004 г. на Комисията, европейският законода-
тел ясно е дефинирал случаите на конфликт между домейн имена и търгов-
ски марки, отделяйки достатъчно внимание на възможностите за отнемане 
на домейн име, в случаите когато е налице „спекулативна“ или „неправо-
мерна регистрация“. 

Следва да се отбележи факта, че въпреки декларираното от Комитета 
на министрите на страните в ЕС желание166 за стесняване кръга на отноше-
нията, регулирани от националните законодателства и даване възможност 
за разширяване на саморегулаторните механизми на регулиране на отно-
шенията в интернет пространството, Комисията, а и Европейският парла-
мент и Съвета, приемайки Регламент (ЕО) №733/2002 г.относно въвеждане-
то на.еu домейн от най-високо ниво /“рамковия регламент“/, дават детайлна 
уредба на тези отношения, в която липсва всякаква следа от нихилистично 
отношение и в този смисъл на практика виждаме реализиране на политика 
на стесняване на саморегулецията по отношение зоната.eu. Една такава по-
литика, считам за приемлива и по отношение на създаване на правна рамка 
за домейна от първо ниво „.bg“ и „бг“.

Съгласно чл. 21 от Регламент 874/2004 г. на Комсията, регистрирано 
име на домейн се отнема, в рамките на извънсъдебна или съдебна процеду-
ра в следните три хипотези. Когато това име е идентично или объркващо 
подобно на име, по отношение на което е признато или установено право от 
националното законодателство и/или от законодателството на Общността. 
В случаите когато домейн името е било регистрирано, без титулярът му да 
е имал право или законен интерес върху името, и кагато то е било регистри-
рано или използвано недобросъвестно. 

Текстовете като цяло интерпретират решенията, възприети от ICANN, 
придържайки се към принципа на регулиране на изключителните права в 
традиционното законодателство, като създават ясни правила по отношение 
законовата възможност за използване на защитен обект на интелектуалната 
собственост, на основание критерия добросъвестност. Тук отново под „за-
конен интерес“ от използване на домейн име се откриват обстоятелствата, 

166  Виж. Декларация на Комитета на министрите относно принципите за управление 
на Интернет  (приета от Комитета на министрите на 21 септември 2011 г. на 1121-та среща на 
представителите) http://www.mtitc.government.bg/text/page.php?category=495&id=3605
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визирани в Единните правила на ICANN, именно, ако титулярът на домейн 
името, преди откриване процедурата за извънсъдебно решаване на спорове 
е използвал това име или съответно на него, в рамките на предлагане на сто-
ки и услуги, или може да докаже, че се е подготвил за това. Ако титулярът 
на домейн име е бил известен под това име, включително и при отсъствие-
то на права, признати или установени от национално право и/или правото 
на Общността. И трето, ако титулярът на домейн име осъществява законно 
нетърговско използване на домейн име, без намерение да заблуждава потре-
бителите или да вреди на репутацията на име, върху което е било признато 
или установено право право от национално законодателство или от законо-
дателството на Общността. 

В Регламент № 874/2004 г. са детайлизирани и обстоятелствата, кои-
то изключват добросъвестното ползване на домейн име и в този смисъл са 
основание за отнемане на домейн име. Това са случаите, при които домейн 
името е било регистрирано или придобита с цел продажба, отдаване под 
наем, или прехвърляне по друг начин на титуляра на име, върху което има 
признати признати права от национално или Общностно законодателство. 
Също така ако домейн името е било регистрирано, за да се попречи на титу-
ляра на такова име да регистрира домейн под същото име, при положение, 
че: това поведение от страна на регистриращия може да бъде доказано, или 
името на домейн не е било използвано по съответен начин в продължение 
на най-малко две години от датата на регистрацията му. Извън добросъвест-
ното регистриране и ползване на домейн имена попадат и случаите когато 
домейн името е регистрирано, с цел предимно да се попречи на професио-
налните действия на конкурент, или то е използвано целенасочено, за да се 
привличат потребители на Интернет за реализиранена търговска печалба, 
като се създава вероятност от объркване на името с името, върху което има 
признати права от националното или Общностното законодателство, със 
стока или услуга на интернет страницата, с местонахождението на титуляра 
на домейн името и т.н. 

Посоченият Регламент внася ново положение във връзка с обстоятел-
ствата за недобросъвестно регистриране на домейн имена, в сравнение с 
Правилата наICANN, като предвижда отнемане на домейн име в зоната „.eu“ 
и в случаите когато регистрираното домейн име е собствено име, за което не 
може да се докаже, че съществува връзка между името на титуляра и реги-
стрираното домейн име. 

Европейският законодател си служи с термина предходни права, кое-
то включва inter alia, регистрирани национални търговски марки и търгов-
ски марки на Общността, географски указания или означения за произход, 
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и доколкото те са защитени от националното право на държавите членки, 
където се притежават, имената на нерегистрирани марки, търговски наиме-
нования, идентификаторите на предприятия, имената на компании, фамил-
ните имена и точните заглавия на защитени литературни и художествени 
творби. 

Независимо от детайлния подход при формулиране критериите за 
добросъвестност, европейският съд вече е имал възможност да разгледа и 
да се произнесе с тълкувателно решение, което се отнася до прилагането 
именно на чл. 21 Регламент (ЕО) № 874/2004 г., уреждащ правилата за доб-
росъвестност при регистрация на домейн имена в зоната.eu. Решението на 
съда, заедно с мотивите е показателно за нарастващата роля на прецедента 
в континенталното право, като възможвост за попълване на празноти в пра-
вото.167

2. Правно регулиране на домейна от първо ниво „.eu” 

Посочените особености на правна регулация на виртуалното прос-
транство са ясно изразени в създадения режим на регулиране на домейна 
от първо ниво.eu, който съчетава елементи на саморегулиране и норми, съз-
дадени от европейския законодател. Правната рамка на.eu домейна от първо 
ниво се състои от два Регламента. Регламент ЕО №733/2003 на Европейския 
парламент и на Съвета, относно въвеждането на.eu домейн от най-високо 
ниво (“Рамковия регламент“) и Регламент ЕО №874/2004 на Комисията от-
носно определяне на правила на обществена политика за въвеждането и 
функциите на .eu домейн от най-високо ниво и принципите, които ръково-
дят регистрирането (“Регламент относно правилата на обществената поли-
тика“). 

Регистрацията на.eu домейн се осъществява от служба по регистра-
ция, определена от Комисията. Това е EURid (Европейска служба по регис-
трация на интернет домейни), отговаряща за организацията, администри-
рането и управлението на „.eu“. Тя е независима организация, която взема 
самостоятеллно всички необходими решеня, в съответствие с Рамковия ре-
гламент. Комисията извършва надзор над работата на службата по регис-
трация, без да се намесва в ежедневната и дейност. Този модел на разделяне 
на задълженията е съобразен с принципите на ненамеса, самоуправление и 
саморегулиране, на които се базира Интернет.168 

167 Подробно за предмета на делото и отговорът по преюдициалното запитване: http://
eur-lex.europa.eu; ОВ L162, стр.40; Специално издание на български език, 2007 г., глава 13, 
том 45, стр.71.

168 Доклад на Комисията на Европейския ппарламент и Съвета относно изпълнението, 
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Домейнът „.eu“ не е получен чрез обикновена процедура по делеги-
ране на домейни от най-високо ниво от ICANN. През 2003 г. Европейската 
комисия, след покана за изразяване на интерес определя EURid169 за служба 
по регистрация в „.eu“и на 12 октомври 2004 г. Комисията и EURid сключ-
ват концесионен договор за услуги за период от пет години с възможност 
за подновяване. През 2009 г. концесионният договор е подновен с още пет 
години, до 2014 г. 

Създадената от европейския законодател правна рамка на домейна оч-
ертава ясни принципи и политики както при въвеждането, така и при адми-
нистрирането на домейна „.eu“. В нея действително са инкорпорирани реди-
ца от правилата за администриране на домейни, въведени от ICANN и в този 
смисъл на практика е придадена юридическа сила на правила, създадени по 
пътя на саморегулацията. 

Отчитайки факта, че всяка намеса от страна на националните правни 
системи и в частност на европейската правна система в регулиране на отно-
шенията във виртуалното пространство среща мигновена реакция от страна 
на интернет обществото, европейският Съвет и Комисията много деликатно 
подхождат към регулиране на пространството „.eu“, декларирайки призна-
ването на принципите на ненамеса, самоуправление и саморегулиране на 
Интернет. Същевременно, същественото тук е, че на практика въвеждането 
и администрирането на домейна се осъществява под надзора и контрола на 
Комисията. 

В пункт 9 от Регламент 733/2002 Европейският парламент и съвета 
декларират, че управлението на Интернет обикновено се базира на принци-
пите на ненамеса, самоуправление и саморегулиране. Тези принципи следва 
също да се прилагат към.eu ccTLD във възможна степен и без да се нарушава 
законодателството на Общността. 

Прилагането на.eu TLD, се казва още може да вземе предвид най-до-
брите практики във връзка с това и може да бъде подкрепено с добровол-
ни насоки и кодове за поведение (codes of conduct), когато е подходящо или 
казано по друг начин, да, ние ще се съгласим да не се намесваме, но само 
тогава и доколкото позволява нашият интерес. Българският законодател би 
могъл да почерпи опит при формирането на политиката в областта.б г. 

Паралелно със заявеното намерение в пункт 9, в пункт 11 се очертават 
целите на посочения регламент, а именно да се създадат условия за прила-

функционирането и ефективността на интернет домейна от първо ниво „.eu“./СОМ/2011/0616 
окончателен/ http://eur.europa.eu).

169 Организация с нестопанска цел за цяла Европа със седалище в Белгия и регионал-
ни офиси в Стокхолм, Прага и Пиза. Главните сървъри се намират в Брюксел и Амстердам)
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гане на.eu TLD, да осигури обозначаване на службата по регистрация и да 
създаде рамка за обща политика, в чиито обсег ще работи службата по ре-
гистрация. Службата по регистрация е институцията, на която е възложена 
организацията, администрирането и управлението на.eu TLD, включително 
поддръжката на съответната база данни и свързаните обществени служби за 
проучване, акредитация на регистраторите, регистрацията на наименовани-
ята на домейни. 

След публикуване на покана за изразяване на интерес в Официален 
вестник на Европейските общности, Комисията следва, на базата на откри-
та, прозрачна и недискриминационна процедура за избор, да посочи служба 
по регистрацията. В чл.1, т. 1 се казва, че целта на настоящия регламент 
е да приложи националните домейни (.eu country code Top Level Domain – 
ccTLD) в Общността. В този смисъл Регламеннтът установява условията за 
такова прилагане, включително обозначението на службата по регистрация, 
и установява структурата на общата политика, в която ще действа службата 
порегистрация. 

В т.2 е посочено, че регламентът се прилага без да нарушава разпоред-
бите на държавите – членки по отношение на националните TLD. В Бълга-
рия такива разпоредби отсъстват. В чл. 3 от регламента се установява прави-
лото, че единствено в правомощията на Комисията е да установи процедура 
за обозначаване на службата по регистрация, да сключи договор с избраната 
служба по регистрация като осъществява надзор върху оррганизирането, 
администрирането и ръководенето на.еu ccTLD код, както и е указано, че 
службата по регистрация няма да приема регистрации, докато не бъде въве-
дена политика по регистрация. 

Тази политика се въвежда се от Регламент № 874/2004 на Комисия-
та относно определяне правила за обществена политика, която също вече 
разгледахме по-горе. Предмет на посочения Регламент, формулиран в член 
1 е да установи правилата на обществена политика относно въвеждането и 
функциите на.eu домейн от най-високо ниво и принципите на общата поли-
тика по отношение на регистрирането, посочени в чл.5, параграф1 от Регла-
мент (ЕО) №733/2002 г. 

В Регламента се определят принципите на регистрирането, установя-
ват се правила за кредитиране на регистраторите, въвежда се принципа на 
поетапно регистриране с оглед защита на притежателите на предходни пра-
ва. Установяват се правила относно прехвърляне и наследяване на домейни, 
които описахме по-горе, както и политика за отнемане права върху домейн 
имена и решаване на спорове. 
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Показателна за общата европейската политика по отношение регулира-
нето на домейн е Декларация на Комитета на министрите относно закрилата 
на свободата на изразяване и информация и свободата на събиране и сдру-
жаване във връзка с имената на домейни и имената на стрингове в Интернет 
(Internet domain name and name strings), приета на 21 септември 2011 г.170 

В документа е отразено виждането на Комитета на министрите за 
връзката между свободата на изразяване и правото да се получава и раз-
пространява информация в Интернет, с наименованията на уеб сайтовете 
като имена на домейни и имената на стрингове, които „не трябва a priori“ да 
бъдат изключени от обсега на правните норми относно свободата на изразя-
ване и правото да се получава и разпространява информация. Те трябва да 
се ползват по презумпция в техен интерес. 

В контекста на това разбиране Комитета декларира няколко основни 
принципа, които държавите членки следва да спазват при регулиране на на-
ционалните домейни. На първо място е посочена необходимостта държави-
те членки да признаят нуждата от прилагането на гаранциите за основните 
права към управлението на домейн имената, като обръща специално вни-
мание на риска за свободата за изразяване и правото да се получава и раз-
пространява информация, който може да последва от свръх регулирането 
на домейн имената и имената на стрингове, като форма на намеса, „тъй като 
всяко регулиране трябва да отговаря на условията на чл.10 и чл.11 от ЕКПЧ 
и съответната практика на ЕСПЧ“. Това ни препраща към едно интересно 
решение на Европейския съд по правата на човека.

3. Субективни имена върху домейн имена и прилагането на 
ст. 1 от Протокол №1 от конвенцията за защита правата 
на човека (Едно решение на Европейския съд за правата на 
човека) 

Важно от концептуална гледна точка е решението на Европейския съд 
по правата на човека /ЕСПЧ/ по делото Paeffgen GMBH v. Germany (Паефф-
ген против Германия), в чиито мотиви се разглежда природата на правата 
върху домейн имена.171 В решението на ЕСПЧ се разглеждат въпроси за 
съотношението на правата върху домейни и правата върху търговски марки 
и други средства за индивидуализация, а така също се изразява позицията, 
че правата върху домейн имена по своята природа са права на собственост 
(или по-точно права върху имущество), тъй като представляват икономиче-
ска ценност. 

170  http://eur-lex.eu
171  http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-82671
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Накратко за историята на това дело пред германския съд. Заяви-
телят (пред ЕСПЧ),търговец на строителни материали осъществява 
електронна търрговия, като през 1997 г. и 1998 г. е регистрирал ня-
колко домейн имена, „frеundin – online.de“, „ad-acta.de“, eltern-online.
de“ и „duck.de“. Съгласно споразумението с администратора „DENIC“ 
той придобива изключителното право да използва регистрираните до-
мейн имена. Впоследствие няколко компании и частни лица завеждат 
съдебни дела срещу заявителя за това, че регистрацията и използване-
то от него на определени домейн имена нарушават техни права върху 
търговски марки и фирмена наименования. 

Първата инстанция на съда в Мюнхен, позовавайки се на пар. 3 и пар.4 
на раздел 15 от Закона за търговските марки (Markengesetz)172 удовлетворява 
искането на ищците. Той установява, че името на списанието „frеundin“ е 
широко известно търговско име, тъй като това дамско списание е известно 
на широката публика под това име повече от 30 години. Освен това, ищецът 
публикува съдържанието на това списание и неговите услуги на интернет 
сайта „frеundin.de“. Отчитайки, че заявителят не е могъл да обясни защо не 
е използвал домейн името „frеundin – online.de“, а на сайта е било написано 
„under construction“ (в стадий на разработка) в продължение на няколко го-
дини, съдът решава, че домейн името е регистрирано с цел да бъде продаде-
но на ищеца. Също така заявителят не е могъл да обясни какъв точно сайт е 
имал намерение да създаде под дадения домейн и в този смисъл съществува 
риск от това заявителят да използва сайта по един от многобройните спосо-
би за нарушаване правата на ищеца. Съдът е възприел, че заявителят недо-
бросъвестно е използвал различителната способност на обозначението на 
ищеца за своята дейност в Интернет без основание и го осъжда да преуста-
нови използването на домейн името „frеundin – online.de“, като го задължава 
да подаде заявка за анулиране на регистрацията. Решението на съда в Бон е 
потвърдено от Апелативния съд, който отбелязва, че заявителят не може да 

172 Параграф 2, Раздел 15 от немския Закон за търговските марки определя, че трето 
лице не може да използва търговско или сходно обозначение без наличието на правни осно-
вание в търговската дейност, чрез способ, който може да доведе до смесване с охраняемите 
търговски обозначения.

Съгласно §3, Раздел 15 от Закон за търговските марки, който се отнася до търгов-
ски обозначения, които са шипоко известни на територията на своята държава (Германия), 
указва, че трети лица нямат право да използват такива търговски обозначения или сходни 
на тях в търговската си дейност, даже да няма опасност от смесване по смисъла на пар.2, но 
такова използване представлява недобросъвестно използване или пречи на различителната 
способност и репутация на охраняемото обозначение, без наличие на правни основания.

В съответствие с пар.4 от раздел 15, притежателят на охраняемо търговско обозначе-
ние може по съдебен ред да иска прекратяване на всяко използване на същото илии сходно 
на него обозначение, което противоречи на пар. 2 или 3.

ОСОБЕНА ЧАСТ222



го убеди че може да използва спорното домейн име, не нарушавайки правата 
на ищеца, както и от Федералния съд. 

Като се основава на ст.1 от Протокол №1 от Конвенцията за защита 
правата на човека, заявителят обжалва решението на националната юрис-
дикция пред ЕСПЧ. Той обжалва забраната за използване на спорното до-
мейн име, което твърди, че се явява негова собственост, като сочи също, че 
задължението не само да се въздържа от използването и разпореждането с 
домейн името, но така също и задължението да подаде заявка до регистрато-
ра за неговото анулиране, вместо задължението само от въздържане от кон-
кретни действия, нарушаващи правата на ищеца върху името и търговската 
марка, несъразмерно ограничава неговото право на собственост. 

Съгласно ст.1 от Протокол №1 от Конвенцията „Всяко физическо и 
юридическо лице може свободно да ползва и да се разрорежда със своето 
имущество. Никой не може да бъде лищен от своето имущество, освен кога-
то интересите на обществото налагат това и при условията, предвидени в за-
коните и общите принципи на на международното право“. В своето решение 
европейският съд отбелязва, че теорията за „собствеността“, отразена ст.1 
от Протокол №1, има самостоятелно значение, което не се отраничава само 
до материалните вещи и което не зависи от формалната класификация в на-
ционалното право. Други конкретни права и интереси, образуващи имуще-
ство, също могат да се разглеждат като „право на собственост“, а съответно 
и като „обекти на собственост“ за целите на дадената статия.173

При разглеждането на въпросите, свързани с характера на нематери-
алното имущество, съдът отчита в частност засягат ли се финансови права и 
интереси, а съответно има ли икономическа ценност 174. В този смисъл съдът 
признава, че интелектуалната собственост като търговските марки, автор-
ските и сродните права175, лицензии за използване на имуществото по опре-
делен способ (като лицензии за продажба на алкохолни напитки176, също се 
явяват обекти на собственост. 

Това, което заслужава особено внимание е изводът на съда, който се 
състои в следното. Договорът с регистратора на домейн име е позволил на 
заявителя срещу определена цена да използва без ограничение в срока на ре-
гистрация домейн имената. Вследствие на това заявителят може да предло-
жи на Интернет посетителите под своето домейн име реклама, информация 

173  Цит. Решение по Gasus Dosier – und Fordertechnik GmbH v. the Netherlands, поста-
новление от 23 февруари 1995, Серия А, № 306 – В, с.46,§53;

174  Цит. Решение по казус Anheuser – Busch Inc. V. Portugal /GC/,№ 73049/01,§63, §76, 
§78,ECHR;

175  Пак там:Melnychuk v. Ukraine (dec.), №28743/03, ECHR 2005-IХ;Anheuser – Busch 
Inc. V. Portugal /GC/,№ 73049/01, §72, §78,ECHR;

176  Също Alatulkkila and Others v. Finland,№ 33538/96,§ 66, 28 юли 2005 г.;
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или услуги, възможно, и на възмездна основа, или може да продаде правото 
на използване на домейн името на трето лице. В този смисъл, изключително-
то право на използване на спорното домейн име има икономическа ценност. 

Отчитайки указаното свойство, това право се явява „право на собстве-
ност“, което е било засегнато от съда при забраната за използване на домейн 
името. 

Ако се обобщи казаното от европейския съд по повод същността на 
правата върху домейни, то могат да се оформят няколко основни тези. 

На първо място, за определянето на това дали един обект е обект на 
правото на собственост, е необходимо да се установи засягат ли се при не-
говото използване финансови интереси и има ли този обект икономическа 
ценност. 

Следвайки тази логика, ЕСПЧ отнася към обектите на собственост и 
обектите на интелектуалната собственост, а така също и лицензиите. (про-
приетарна теория). 

На следващо място притежателят на домейн име може самостоятелно 
да определя способите за неговото използване (да публикува реклама, да 
създаде сайт за предлагане на стоки и/или услуги, да определи условията 
за достъп, да продаде домейн името или да прехвърли ползването на трето 
лице). Затова изключителното право на използване на домейн име има ико-
номическа ценност, и в този смисъл това право се явява право на собстве-
ност по смисъла на ст.1 от Протокол №1 към Конвенцията за защита правата 
на човека и основните свободи. 

Не на последно място, при съотношението на права върху домейн имена 
и правата върху търговски марки и други обозначения е необходимо да се из-
следва във всеки конкретен случай, възможно ли е използването на спорното 
домейн име без това да нарушава правата върху средства за индивидуализа-
ция и какво да бъде използването на домейн името, ако неговата регистрация 
не се анулира. Това ще позволи да се предприемат справедливи мерки за пре-
сичане и предотвратяване на нарушения в бъдеще, без да бъде нарушавано 
правото на собственост на притежателя на домейн име върху самото име. 

От тази гледна точка може обосновано да се направи извода, домейн 
името може да се разглежда като част от тези „други конкретни права и 
интереси, образуващи имущество“, притежаващо икономическа ценност, 
поради което представлява обект на собственост, а правото върху него се 
разглежда като право на собственост.177 

177  По силата на своята специфика домейн името може да има и доста висока цена. Едни 
от най-скъпо продадените домейни са Sex.com (12.5 млн. долара), Porn.com (9.5 млн. долара), 
Diamond.com (7.5 млн. Долара), Business.com (7.5 млн. Долара), Casino.com (5.5 млн долара).
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Обобщение
Ако от техническа гледна точка домейнът трябва да осигури достъпа 

до определен сървър, чрез конкретна протокол, то неговото словесно обо-
значение в гражданския оборот вече има имуществена ценност, благо по по-
вод на която се осъществява реално взаимодействие между правни субекти 
и се реализира определен субективен интерес. 

Това не променя виждането, че домейн името е единен обект, който 
притежава както технически, така и социални характеристики, но правил-
ното разбиране и определяне на подхода към неговото правно регулиране 
следва да се основава на тяхното ясно разграничение. Домейнът осъществя-
ва техническата индивидуализация на компютъра, а домейн името – граж-
данскоправната индивидуализация на лицата, стоките, услугите. Обект на 
правно регуларане е домейн името, а домейна се регулира с технически про-
токоли правила, създадени по пътя на саморегулацията. Доколкото домейн 
името влиза в социалния оборот, то е обект на правото, чиято същност е 
предмет на правния интерес, а домейна само до долкова, доколкото допълва 
фунционалните характеристики на самото домейн име.

Въпроси за самоподготовка

1.  Каква е разликата между „домейн“ и „домейн име“.

2.  Определете функционалните характеристики на домейн 
имената.

3.  Каква, според Вас е основната функция, която изпълняват 
домейн имената.

4.  Определете сходствата между домейн имена и търговските 
марки.

5.  Разгледайте посоченото Решение на ЕСПЧ и определете ос-
новните характеристики на домейн имената като субективни 
права.
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Тема № 8

Електронна търговия

Темата разглежда основните понятия и нормативни актове, свърза-
ни с електронната търговия. Резделена е на две части, които после-
дователно представят общи положения, свързани със същността, 
основните модели на електронната търговия и електронните сделки. 
Разглеждат се основните положения на българския Закон за елек-
тронната търговия. 

Цели на темата 
 Целта на темата е да даде основни познания за същността на услугите 

на информационното общество, наричани с общия термин електронна тър-
говия, с моделите на електронна търговия, както и нормативните актове на 
международно и европейско ниво, които регулират този род отношения. В 
контекста на горните цели е отделено внимание и на националното законо-
дателство като Закона за електронната търговия

Практическо приложение на темата 
 На практика разглежданите в настоящата тема въпроси и получени-

те знания могат да бъдат в ежедневното общуване, свързано с ползването 
на различни услуги на информационното общество и сключването на елек-
тронни сделки.

 Въведениe 
 Към настоящият момент голям дял от правните отношения, опосред-

ствани от използването на новите информационни технологии са в сферата 

@



на организацията на търговската дейност като все по-голямо значение при-
добива електронната търговия.

Усиленото развитие на електронната търговия през последните годи-
ни и декларираният от правителствата на РБ принцип за приоритетно раз-
витие на използването на информационните технологии, поставят въпроса 
за регулирането на тази сфера.

За нормалното функциониране и развитие на електронната търго-
вия възниква необходимостта от нормативно определяне на механизма на 
сключване на сделки посредством използването на Интернет и легализация 
на използваните способи за електронен обмен на данни и електронни раз-
плащания.

 

  I. ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ – СЪЩНОСТ И ОСНОВНИ МОДЕЛИ

1.Общи положения 

Към настоящият момент голям дял от правните отношения, опосред-
ствани от използването на новите информационни технологии са в сферата 
на организацията на търговската дейност като все по-голямо значение при-
добива електронната търговия. Това не е случайно, тъй като при липсата на 
нормативна установеност механизмите на саморегулация се възпроизвеж-
дат най-адекватно в среда от договорен характер. 

Договорното право се развива през вековете по пътя на саморегула-
цията, съдебните решения и законодателни реформи. В традиционните тър-
говски отношения неурегулираните сектори се развиват по-бързо, като е не-
обходимо да се отчете и факта, че такова развитие е възможно благодарение 
на натрупания опит, формиран от обичая на деловия оборот в продължение 
на продължителен период от време. 

Договорното право е относително определено и предсказуемо и в този 
смисъл търговските решения могат да бъдат вземани в правна среда, коя-
то гарантира високо равнище на определеност. Това ниво на определеност 
е важно за компаниите да бъдат убедени, че сделките, които сключват ще 
имат обвързващ характер. Всеки опит сериозно да се измени законодател-
ството намалява тази степен на определеност, внасяйки допълнително ри-
скове. Освен това прилагането на съществуващото право към електронната 
среда трябва да съхрани основополагащите принципи на осъществяване на 
търговска дейност. 

Основният правен принцип в електронната търговия се състои в 
това,че страните не могат да поставят под съмнение законността и дейст-
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вителността на сделката само на основание на това, че тя е сключена с по 
електронен път.

В такъв смисъл чисто договорният подход към електронния обмен на 
данни, наред с такива преимущества като гъвкавости разнообразие на въз-
можните условия, не е в състояние изцяло да преодолее правните препят-
ствия за използването на електронен обмен на данни.

Освен това, страните по такъв договор не могат ефективно да регули-
рат правата, задълженията и отговорността на третите лица – посредници 
между автора и получателя на електронни съобщения. Посредникът, който 
не е страна по такова споразумение всъщност е важен участник в „електрон-
ната сделка“. 

 Решаването на редица въпроси на правното регулиране на електрон-
ната търговия, е свързано с едно от ключовите понятия в тази сфера, „елек-
тронен обмен на данни,“ което се възприема като предаване на унифици-
рани по установена схема данни между различни информационни системи 
посредством електронна връзка. Това е базово от юридическа гледна точка 
понятие. 

Електронната търговия в юридически смисъл има широко тълкува-
не и обхваща въпроси, възникващи във връзка с осъществяването на отно-
шения от търговски характер, които включват (но не се ограничават с тях) 
следните сделки: покупко – продажба, факторинг, лизинг, инвестициони до-
говори, застраховане, банкови услуги и т.н.

Регулирането на електронната търговия може да представи и до из-
вестна степен практически същността на механизма на регулиране на ин-
тернет пространството въобще и това е другата причина, която прави акту-
ално разглеждането на правните въпроси свързани с този вид отношения. 

Системата от правни норми, регулиращи бизнеса, в това число и елек-
тронния бизнес е многостранна. Тук следва да отбележим нормите на ин-
тернет правото, което както както беше отбелязано образуват комплексен 
правен институт, включващ норми от различни правни отрасли.

За нормалното функциониране и развитие на електронната търго-
вия възниква необходимостта от нормативно определяне на механизма на 
сключване на сделки посредством използването на Интернет и легализация 
на използваните способи за електронен обмен на данни и електронни раз-
плащания. Във връзка с това възниква необходимостта от:

 – Признаване на юридическа сила на сделките, сключени в елек-
тронна форма;

 – Създаване на нормативни условия за електронен документообо-
рот, т.е. потвърждаване на автентичността и авторството на елек-
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тронния документ посредством използването на електронни под-
писи;

 – Определяне на правният режим на информацията, разпространя-
вана посредством Интернет;

 – Решаване на въпросите, свързани с информационната безопасност 
и др;

За последните години в резултат на работата на множество специа-
листи, международни организиции е формиран общ подход към правните 
проблеми, свързани с използването на информационните технологии.

 Юридическите и техническите въпроси свързани с електронните 
сделки възникват на няколко равнища. На обикновеният въпрос за това 
може ли да бъде признато, че електронното съобщение има юридическа сила 
като писмено съобщение вече е даден отговор. Отделен е въпросът за това 
какви електронни техники ще се приемат в качеството на юридически екви-
валент на ръкописният подпис. 

Решаването на тези въпроси зависи до голяма степен от изискванията 
на съответната правна система.

 Първите сериозни стъпки в тази посока правят международните орга-
низации с разработването на типови закони. 

На 30 януари 1997 г. с Резолюция на Генералната Асамблея на ООН е 
приет разработеният през 1996 г. от Комисията на ООН по международно 
търговско законодателство (УНСИТРАЛ) Типов закон „За електронна тър-
говия“. Това е първата стъпка в областта на развитието на международното 
право регулиращо сферата на електронната търговия. Даденият документ 
носи рамков и препоръчителен характер и е предназначен на първо място 
за използване от държавите като основа за разработване на националните 
законодателства.

В него са заложени правните основи на дейността в сферата на елек-
троната търговия, дадени са определения на основни понятия като „елек-
тронен документ“, „електронен подпис“, „автор на електронен документ“, 
„информационна система“, призната е юридическата и доказателствена сила 
на документите в електронна форма, предявени са условията, към електрон-
ните подписи като средство за потвърждаване на автентичността и целостта 
на електронния документ, разграничени са стадиите на сключване на елек-
тронен договор и т.н. 

Наред с нормотворческата дейност на ООН, във формирането на меж-
дународното право в областта на електронната търговия активно участиее 
взема и ЕС. 
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През 1998 г. е прието Предложение за Директива на Европейския пар-
ламент и Съвета на ЕС „За някои аспекти на електронната търговия на въ-
трешния пазар“. 

Основна задача на дадената Директива е гарантиране на условията за 
надлежно функциониране на международната електронна търговия между 
държавите – членки на ЕС. В сравнение Типовия закон на УНСИТРАЛ да-
дената Директива представлява достатъчно обширен документ, определящ 
насоките за правно регулиране на ззначителен кръг обществени отношения 
в сферата на електронната търговия. Освен общите положения документа 
съдържа комплекс от норми детайлно регулиращи отделни аспекти на елек-
тронната търговия. В частност е регламентирана дейността на доставчиците 
на информационни услуги, установени са правилата за отговорността на ин-
формационните посредници и условията при които органите на съответни-
те национални съдебни власти могат да възлагат задължения по контрол и 
изискване на факти, указващи незаконен характер на дейността. Достатъч-
но детайлно е установен механизма на сключване на електронни договори, 
определени са изискванията, на които трябва да отговарят, установени са 
правила за определяне момента на сключване на договора.

Вторият, но не по-малко важен документ формиращ европейското 
право за електронна търговия е приетата през декември 1999 г. Директива на 
ЕС за „Правните аспекти на Обществото за използване на електронни под-
писи“. В документа се установяват изискванията по отношение на електрон-
ните подписи, определят се принципите за тяхното използване, регулирана 
е дейността на сертифициращите органи, определен е редът за предоставяне 
на сертификационни услуги.

 Посочените законодателни актове като цяло отразяват изходното ус-
ловие, че електронната търговия ще се развива, ако на частният сектор бъде 
разрешено да разработва решения, продиктувани от конкуренцията и па-
зарните механизми. Същевременно международните модели осъждат всяка 
интервенция на държавата, която може да ограничи развитието на пазара на 
услугите на електронните подписи. 

Международните модели оставят много въпроси. Технологичната не-
утралност не позволява да бъде обезпечена адекватно достоверността и за-
това много законодателства приемат по-регулативна система. 

 
2. Електронна търговия. Същност и основни модели

Направеният общ анализ на насоките на създадените механизми на 
регулация на елестронните сделки не може да бъде основателно интерпре-
тиран без да бъде отделено внимание на същността на самото явление „елек-
тронна търговия“. 
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Първите примери за електронна търговия могат да се открият в банко-
вите операции и процесите, получили името „телеграфни преводи“. В този 
процес купувачът упълномощава банката да извърши телеграфен превод на 
сметката в друга банка. 

Такъв процес включва движение на парични средства извън страната 
и обикновено се използват от големи предприятия и други самостоятелни 
търговски организации. Телеграфните преводи се сменят от електронните 
средства за предаване на финансова информация.

Първоначално от възможностите на електронната търговия се ползват 
главно държавните органи, крупни финасови организиции и предприятия. 
Затова движеща сила за формирането на електронната търговия стават ком-
паниите емитенти на кредитни карти. Фирми като Visa International използ-
ват частни търговски мрежи за връзка за санкциониране и гарантиране чис-
тотата на финансовите операции с кредитни карти.

В средата на 80-те години търговски оперативни информационни 
служби – такива като „CompuServ“ и „Sors“, разрешават на своите ползвате-
ли оперативно (в диалогов режим) да придобиват стоки и услуги, след което 
завеждат стойността на извършените сделки в своите месечни отчети, които 
често се разпращат посредством дебитни карти.

Глобалният пазар на електронната търговия се развива с бързи темпо-
ве и по оценки на компанията Форестър Рисърч през 2003 г. нейният размер 
се оценява на 1.4 трилиона долара в САЩ. За същият период в Европа тя се 
оценява на 340 млрд долара, като годишното нарастване на обема е в пъти 
повече от предходни периоди.

Наред с посочената статистика, обаче последните проучвания относно 
развитието на електронната търговия, изграждат становището, че виртуал-
ните пазари няма да изместят традиционните, въпреки че преодоляват раз-
личията в географското положение. 178 

Все по-голяма подкрепа среща и мнението, че „хибридният подход“ 
(комбинация между виртуален и физически контакт) дава най-големи пре-
димства за успешното развитие на еелектронната търговия.

За продължаване развитието на електронната търговия и компаниите 
и потребителите следва да бъдат уверени, че действат в безопасна среда.

В страните с преходна икономика в това число и България електрон-
ната търговия се възприема като съществен елемент от структурната рефор-
ма на икономиката, административната реформа и успешната интеграция на 
страната в Европейската инфраструктура за електронна търговия, обявена 
в документа СОМ /97/157 на Комисията на Европейския съюз „Европейска 

178  Stienfield & Klain./1999/.Local versus Global Electronic Commerce).
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инициатива за електронна търговия“ и в Декларацията на Бонската минис-
терска конференция.

Ако се говори за „електронна търговия“ като понятие, то трябва да 
отбележим обстоятелството, че на този етап отсъства единно разбиране в 
теорията на правото.

Съществуват много и разнообразни определения на понятието „елек-
тронна търговия“. Някои автори го определят като производство, реклама и 
обмен на стоки, осъществявани между юридически и физически лица, по-
средством комуникационни мрежи179 

В този случай става дума за тясно разбиране на понятието електронна 
търговия.

Типовият закон на УНСИТРАЛ, в чл. 1 указва, че терминът „търговия“ 
следва да се тълкува широко, обхващайки всички отношения от търговски 
характер. Широко разпространение получи определението на електронната 
търговия като комплекс от сделки, извършени посредством цифрови сред-
ства за връзка.180

 В националната стратегия за електронна търговия, одобрена с Реше-
ние № 362 от 2000 г. на МС на РБ е формулирано следното определение: 
„Електронната търговия е непрекъснат процес на обработка и обмен на дан-
ни, чрез който се осъществява унифицирано и интегрирано информацион-
но осигуряване на участниците в цялостната търговска транзакция, неза-
висимо от сферата на дейност, отрасъла, държавата и пр.“ или това е всяка 
форма на търговска транзакция, при която участниците взаимодействат по 
електронен път, вместо чрез физически обмен или пряк физически контакт 
(дадено от Програмата ESPRIT на Европейската комисия).

За целите на настоящата работата ще използваме термина „електрон-
на търговия“ в широк смисъл като „икономически процес на обмяна на сто-
ки и услуги с помощта на електронни средства за комуникация“181 

 На основата на това определение можем да обобщим, че електронната 
търговия включва обществени отношения, установени по повод обмена на 
стоки и услуги посредством „електронни средства за комуникация“

Такъв подход се съгласува и с мнението на експертите на Междуна-
родната търговска организация (МТО), което се основава на виждането, че 
електронната търговия несъществува като нещо отделно. Всички сделки, 

179 Baillet F. Internet:le droit du cybercommerce. Strategies./
180 Le commerce electronique:aspects juridiques sous la direction de Alain Bensoussan.P.,1998
181  /Operkent A. Global Economy & Electronic Commerce – London: Business School 

Press,1999.-P.14/
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извършвани по електронен път не притежават никакви други особености, 
освен тази, че се опосредстват от електронни средства за телекомуникация.

Икономически електронната търговия се разглежда като отделни сег-
менти (модели), в зависимост от икономическите субекти, които участват в 
тях и формите на взаимодействие помежду им. 

Най-популярни са двете системи за електронна търговия: сектор 
„бизнес-бизнес“ (business –to-business, B2B) и сектор бизнес – потребител 
(business – to – consumer, B2C).

Секторът бизнес – бизнес представлява широк спектър от отноше-
ния на корпоративно ниво. С помощта на различни приети международ-
ни стандарти за електронен обмен на данни като EDIFACT (Electronic Data 
Interchange for Administration, Commerce and Transport) или EDINT (EDIFACT 
over Internet), компаниите могат да осъществяват своята дейност, обменяйки 
електронни съобщения, които имат юридическа сила. През 1997 г. към вече 
съществуващите стандарти се прибавя още един – OBI (Open Buying on the 
Internet).

Някои автори акцентират вниманието на това, че секторът бизнес – 
бизнес е етап от еволюцията на електронната търговия, следващ развитието 
на сектора бизнес – потребител. Това става в следствие от изменението на 
формите на възприятие на принципите на съществуване на електронната 
търговия. 

Същността на В2В моделите се състои в това,че с развитието на Ин-
тернет се появява възможност за създаване на обединени информационни 
търговски мрежи вече не на равнището на отделни компании, а на макро-
равнище – отделни отрасли (така нар. вертикален бизнес – модел) или група 
еднородни компании (хоризонтален бизнес – модел).

При това самата реализация на на В2В системата може да бъде най-
различна – започвайки от различни сайтове (предоставящи информация по 
специализирана тематика) и системи, обединяващи в единно цяло промиш-
лени корпорации. 

Най-важната предпоставка за успешно развитие на В2В системите, ко-
ето ги отличава коренно от В2С е това, че по принцип те позволяват активно 
да се прилагат и развиват в страни като нашата, на сегашния етап на разви-
тие на телекомуникациите.

За успешното развитие на В2С моделите е необходимо да има голямо 
число частни ползватели, формиращи достатъчен покупателски интерес. В 
такъв смисъл е необходимо не само развитие на съответстващата мрежа, но 
така също и наличие на развити платежни системи, наличие на изискуемо 
законодателно регулиране на този вид правни отношения. Пример за успеш-
но развиваща се концепция В2С е сайтът Amazon.com (www.amazon.com). 
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В случая В2В – моделът е свързването към Интернет на ограничен и по-
рано известен кръг от корпоративни ползватели, участващи в реализацията 
на конкретен проект. При това схемата не изисква създаване на допълнителни 
разчетни и транспортно – логически системи (за разлика от моделите В2С.). 

Отношенията от първият вид предполагат дълготрайна връзка между 
страните на договорна основа, докато при В2С сделките са еднократни и не 
обвързват страните в бъдещи отношения. При тях като правило сделките се 
сключват онлайн, докато в сегмента В2В само 1/3 от сайтовете позволяват 
сключването на сделки по иинтернет, а останалите целят да предизвикат 
транзакции офлайн182. 

В много В2В – модели ситуацията е различна, доколкото системите 
като правило се създават на принципа на тясна специализация и при строг 
подбор на потенциалния кръг от клиенти. 183 

 В най-общ вид реализираните по настоящем бизнес – модели могат да 
бъдат разделени на следните: 

 1.   Вертикални; 
 2.   Хоризонтални; 
 3.   Смесени; 
 4.   Инфраструктурни (включващи програмно обезпечаване за В2В); 
 5.  Рекламни и маркетингови; 
Най-интересните модели, реализиращи в чист вид преимуществата 

на моделът В2В, са вертикалните и хоризонталните. Останалите, по-скоро 
могат да се разглеждат като модификация на анологичен бизнес в В2С за 
корпоративни ползватели. 

Вертикалните модели действат в границите на избрани отрасли. 
Една от най-показателните компании, прилагащи даденият мо-

дел е Healtheon /WebM, която създава системата VHN (Virtual Healthcare 
Networks), позволяващи безопасно да се обменя информация между не-
съвместими информационни системи в здравеопазването. Системата VHN 
поддържа широк диапазон операции, включващи въвеждането на регистри, 
проверка наавтентичността, искане за лабораторни и диагностични тестове, 
попълване на клинична информация и др.

Като резултат системата свързва лечебни, фармацевтични и застра-
хователни компании и дава възможност за автоматизиране на процеса на 
обработка на документи.

182  в-к Капитал, приложение КапиталNet, бр.9, март 2001 г.
183  Виж Общи условия за участие в Първия български електронен пазар 

„BUSINESS TO BUSINESS)“ за машини и съоръжения www.b2b-bg.net.
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В такъв смисъл вертикалните схеми позволяват да се решат специ-
фични въпроси на конкретен отрасъл, в който е характерна взаимосвърза-
ност между субектите – участници. 

Вторият интересен модел, активно прилаган на практика е хоризон-
талния. Неговият смисъл е обединяване на група компании, принадлежащи 
към различни отрасли, но решаващи сходни задачи.

В качеството на пример може да се приведе съвместния проект 
CommerceOne (CMRC) и General Motors (GM) при участието на Cisco system, 
който се състои в прилагането на платформата BuySite за създаването на 
единна система, целяща да повиши ефективността на взаимодействието на 
GM с нейните филиали.

Често тези модели се прилагат в смесен вид, като например случая с 
компанията VerticalNet (VERT), управляващ четиридесет и седем търговски 
системи в четиридесет и седем отрасли, които обхващат целия спектър на 
делова активност, от продажбата на миещи препарати до нааучни изследва-
ния и биотехнологии.

Изборът на конкретната бизнес – схема зависи от спектъра стоки, 
произвежданн от компанията, от покупателната способност на компании-
те в определен отрасъл. Ако компанията произвежда много видове стоки, 
то следва да създаде sell-сайт, който ще използват ползвателите на нейната 
продукция. 

Ако компанията има висока покупателна способност, тя създава buy 
– сайт. Този вариант се използва от компании като General Motors, Ford, 
Chrysler в САЩ. Използвайки възможностите на Интернет, тези компании 
способстват за ръст на ефективността на сделките.

Алтернатива за останалите участници на пазара са електронните тър-
говски площадки. Компаниите могат да не произвеждат голям асортимент 
от стоки, но притежават достатъчно висока покупателна способност и стават 
участници във вертикален електронен пазар. Ефективността от използване-
то на електронната площадка зависи от отрасъла и от вида производствена 
дейност, както и от силното фрагментиране на пазара, където по принцип 
няма доминиращи продавачи и ползватели. 

Освен в класическите В2В и В2С, съществуват и други стратегии на 
електронен бизнес като като например С2С (customer-to- customer) – потре-
бител – потребител. 

Това са интернет базираните търгове. Пример за подобни аукциони са 
e Bay (www.ebay.com), Yahoo (www.yahoo.com), Okazion (www. okazion.bg). 

Може да се посочи и друга концепция С2В (потребител – бизнес), като 
в случаят инициативата се поема от потребителите под формата на търсене 
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на стоки и услуги в зададен от потребителя периметър. Пример за това е 
сайтът на Pricelin.com (www.pricelin.com) 

Новите информационни отношения намират отражение и в специфич-
ната схема „бизнес – държава“ или „бизнес – правителство“ (business – to 
– government, B2G), която стои в основата на концепцията за „електронно 
правителство“

В такъв смисъл, компаниите, желаещи да реализират конкретни стоки 
и услуги в Интернет, могат да използват различни схеми на водене на елек-
тронен бизнес в зависимост от спецификата на отрасъла, в който те работят. 
Те могат да съчетават различните модели на електронен бизнес и схеми на 
традиционна делова активност. Заедно с това, могат да бъдат отделени общи 
проблеми на бизнеса, свързани с процесите на обмяна на стоки и услуги, а 
така също и специфични проблеми, характерни именно за обмена на данни 
с използване на електронни средства за комуникация.

Редица официални документи, научни и публицистични работи, а 
така също и деловата практика позволява да се определят три основни про-
блема, оказващи влияние на развитието на електронната търговия, които са 
взаимозависими един от друг и не могат да бъдат разглеждани самостоятел-
но, а именно:

 1.  Социално – икономически – недостатъчен процент на потребите-
лите, включени към глобалната мрежа;

 2.  Юридически въпроси – недостатъчна регулативна определеност 
на придаването на юридическа сила на действията, извършени с 
помощта на електронни средства за връзка;

 3.  Технически въпроси – гарантиране оперативността и безопас-
ността на работата с информационните системии при осъществя-
ване на електронна търговия.

 Социално – икономическите и техническите особености до голяма 
степен са предпоставящи по отношение на юридическите. Това намира от-
ражение както в развитието, така и в регулацията на електронната търговия. 
Както вече споменахме, повечето нормативни актове в тази област устано-
вяват и развиват конкретни технологични правила. От друга страна тази 
техническа специфика на проблема до голяма степен изисква нормативна 
определеност, с оглед сигурността и правните гаранции за гражданския 
електронен оборот.

В световната практика търговските транзакции се управляват от ком-
плексна система от нормативни актове, установени от националните законо-
дателства и инструментите на саморегулиране. 
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Утвърдената практика е непрекъснатият преход на утвърдилите се са-
морегулиращи инструменти в писани закони и правила. От друга страна 
държавното регулиране трябва да е интернационално координирано, тъй 
като прилагането на специфично национално законодателство ограничава 
възможностите на страната за участие в „единния глобален пазар“.

Независимо от начините и моделите на водене на електронна търговия 
обаче, при всички случаи нейното осъществяване се свежда до съвкупност 
от електронни сделки.

За практическите цели на настоящата работа е важно да се изясни 
какво представлява електронната сделка, отличава ли се тя принципно от 
традиционните гражданско – правни сделки. 

Едва след отговора на този въпрос може да се отговори на въпросите 
свързани с правното регулиране на електронните сделки и на електронната 
търговия въобще.

  II. ПРАВНА УРЕДБА НА ЕЛЕКТРОННАТА ТЪРГОВИЯ

1. Същност и форма на електронната сделка 

Необходимо да се отчете, че електронният бизнес представлява ико-
номически процеси на пазарен обмен и разпределение на материални бла-
га, които юридически се опосредстват от сделките. Електронната търговия 
всъщност се свежда до съвкупност от електронни сделки. С други думи 
принципите на правното регулиране на електроннния бизнес се съдържат в 
институтите на общата и особената част на гражданското право. 

За практическите цели е необходимо да се изясни какво представлява 
електронната сделка, отличава ли се тя принципно от традиционните сдел-
ки.Едва след отговора на този въпрос може да бъде проведен анализ на прав-
ното регулиране на електронните сделки.

Сделката е изключително правно понятие. Съгласно българската граж-
данскоправна теория сделката е ЮФ, съществена съставна част на който е во-
леизявление на едно или повече лица, пораждащо гражданскоправно действие, 
определено по начало от съдържанието на волеизявлението.184 Т.е чрез сделките 
се установяват, изменят или прекратяват граждански права и задължения.

Под електронни сделки могат да се разбират сделки, сключени с помо-
щта на електронни средства за връзка. Т.е юридическата същност на сделка-

184  Таджер,В., Гражданско право на НРБ, 1979 г.
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та не се променя и в този смисъл понятието „електронна сделка“ е от юри-
дическа гледна точка условно макар,че неговото използване да е допусти-
мо, ако се разглежда юридическата страна на този институт. Електронните 
сделки, както и традиционните могат да бъдат от различен вид – възмездни, 
безвъзмездни, консенсуални и реални (с известна угорка), формални (съсза-
коноустановени изключения) и неформални, алеаторни, комутатимни, сдел-
ки под условие и т.н. Те могат да бъдат модифицирани от страните – чрез 
новация, цесия, делегация ит н.

В перспектива сферите на разпространение на електронните 
сделки непрекъснато ще се увеличава. Има области, където главните 
преимущества на електронните сделки (бързина, отпадане на прос-
транствените бариери, удобство при съхраняване на голямо количе-
ство електронни документи) еднозначно предпоставя техния избор. 
Сега е трудно да си представим фондовия пазар или междубанковите 
отношения без прилагането на електронни сделки.

В същото време не винаги е целесъобразно да се прибягва към 
електронна форма на сделката, тъй като за това е необходимо съот-
ветсващо програмно и техническо оборудване. Присъства и психоло-
гическия фактор – навикът подписването на важен договор да се осъ-
ществява в традиционната,хартиена форма – делова традиция, ритуал. 
Освен това в случай на възникване на спор хартиеният носител би уп-
ростил процедурата по доказване в съда на сегашния етап (все още не 
е изработена нормативната база съгласно разпоредбата на чл.41, ал.2 
ЗЕДЕП за приемането и издаването на електронни документи, подпи-
сани с универсален електронен подпис в съдебната система)

Създаването на законови условия и признаването на правна сила на 
електронните сделки, адекватна на сделките, осъществявани посредством 
традиционните способи на изявление, с произтичащите от тях правно реле-
вантни последици е свързано с въпросът за формата на сделките, сключвани 
по електронен път.

В частност проблема се идентифицира с гарантиране сигурността на 
предаваната информация,със защитата на данните и идентификацията на 
субектите в електронната мрежа.

Под форма на сделката като правило се разбира един или друг способ 
за волеизявление, признат от законодателството, че е достатъчно сигурен за 
това да се счита, че волеизявлението се е състояло.Формата на сделките се 
установява от закона (формални) или по волята на страните (неформални).

Действащото българско законодателство признава две основни форми 
на сделките – устна и писмена, като всяка от тях има разновидности. За уст-
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ната форма това са мълчанието (в строго определени случаи) и фактически-
те действия, от които може недвусмислено да се изведе воля (конклудентни 
действия). За писмената – обикновена писмена и квалифицирана писмена 
форма – с нотариална заверка на подписите, нотариален акт.

Тъй като законодателството не предвижда в изрични разпоредби спе-
циална „електронна форма“, актуален става въпроса за действителността на 
сделките, сключвани по електронен път. В тази посока съществуват две въз-
можности за придаване на юридическа сила на тези сделки.

Първата от тях е електронната форма да бъде възприета като отде-
лен нов вид на волеизявление, отличаваща се от досега същесвуващите, а 
втората тя да бъде приравнена към една или друга от вече съществуващите 
форми, установени както с оглед условие за действителност (ad substantiam), 
така и като условие за доказване на волеизявлението (ad probationem), като 
се вземат предвид спецификите на материализацията му в електронен вид. 

ЗЕДЕП възприема и развива втората възможност, която се е наложила 
като общо възприет принцип в международните актове и национални зако-
нодателства. Това произтича от факта, че разменяните по електронен път 
изявления, не изискват радикални законодателни решения и установяване 
на нов вид форма на сделките, което би създало затруднения, при нейното 
прилагане да бъдат ползвани всички достижения на доктрината и практика-
та, по отношение на действието, доказването, оспорването и признаването 
писмените изявления и саморъчния подпис. 

Сключването на сделки в електронна форма, както и сключването им 
в обикновена писмена форма е само по себе си изразяване на волята на су-
бектите с помощта на писмената реч, по пътя на съставянето на документ, 
изразяващ нейното съдържание, който се подписва от лицата, извършващи 
сделката или упълномощени от тях лица. В този смисъл чл.3, ал.2 ЗЕДЕП 
установява принципа, че „писмената форма се смята спазена, ако е съставен 
електронен документ.“ 

Този подход следва да се разглежда като определен способ в юриди-
ческата техника, допускащ, че под писмена форма на сделката следва да се 
възприемат всички способи на извършване на волеизявленията, включител-
но по електронен път, които отговарят на условията, пряко предвидени от 
закона. В случая под писмена форма се разбира обикновена писмена форма. 
Законът не се прилага за сделки, за чиято валидност се изисква квалифи-
цирана форма (чл.1, ал.2,т.1 ЗЕДЕП), и когато държането на документа или 
екземпляр от него има правно значение – ценни книжа, товарителници и др. 
(чл.1,ал.2,т.2. ЗЕДЕП)
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 Условията, които трябва да удовлетворява електронната сделка и 
електронния документ са насочени към обезпечаване на традиционните 
функции, присъщи на писмените сделки, извършени на хартия. На това е ос-
нован т. нар. функционално – еквивалентен подход, въведен в легалния обо-
рот от Законът – модел за електронната търговия на УНСИТРАЛ и възприет 
в голяма част от националните законодателства, включително и в ЗЕДЕП.

От посочените законодателни решения в международните актове 
може да бъде избран най-реалистичният подход, но с няколко нови акцента.

Първият и основен принцип на реалистичната правна база е „автоном-
ност на страните“, също известен като „свобода на договаряне“. Същността 
на този принцип се състои в това субектите в електронните правни отноше-
ния да разрешават въпросите за автентификацията чрез договаряне с тради-
ционни средства при сключване на електронни сделки.

Така например, ако компания създава онлайн система за закупуване 
за своите доставчици тя посочва една от формите за удостоверяване на ли-
чността – ще бъде ли това обикновен идентификационен номер или криптог-
рафска технология – законът и съдът е необходимо да гарантират спазването 
на споразумението, постигнато вътре в тази система, независимо от това от-
говаря ли тази технология или не на специални технически стандарти. 

Второ, доколкото целите на електронната търговия се достигат чрез 
създаване на среда за конкуренция и следва да се избягва прилагането на 
държавното лицензиране като бариера за иновациите, то вероятно електрон-
ното правителство следва да се разглежда отделно. За правителството е не-
обходимо създаването на стандарти за идентификационни технологии, кои-
то да се използват за осъществяване както на административните функции, 
така и за осъществяване на сделки с частни ЮЛ и ФЛ.

Тези два елемента – частният сектор на електронна търговия и изис-
кванията спрямо електронното правителство обхващат голяма част от елек-
тронните правни отношения.

 На практика се получава така, че в контекста на електронната търго-
вия, осъществявана в сферата „бизнес към бизнес“ (В2В), проблемът с дове-
рието между непознати лица възниква рядко, доколкото субектите не са не-
познати. След като бъдат установени с традиционни средства личността на 
субектите и доверието помежду им се осъществява онлайн сделката. Такава 
сделка може да доведе, а може и не до използването на електронен подпис на 
основата на криптографията. Ръководството по прилагане на типовия закон 
на УНСИТРАЛ по електроннен подпис признава това установявайки в чл. 
111, че „на практика решенията на юридическите проблеми, произтичащи 
от използването на съвременните средства на комуникация, по принцип се 
разрешават в самия договор“ 
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Страните определят средствата, които ще използват при идентифика-
ция и това може да бъде както обикновена парола, така и идентификационен 
номер или криптографска технология. 

Принципът за бизнес избора не се ограничава само до сделките В-В. 
Някои сделки В-Р (бизнес – потребител)са основани също на такива модели. 

По принцип банковите електронни услуги са достъпни, ако клиентът 
има офлайн сметка. Банката и клиента вече са удостоверили личността един 
на друг в тази степен, в която е необходимо за традиционните способи, а 
така също са сключили договор с ръкописен подпис, поставен лично или по-
средством обмяна на документи по пощата. Дори „виртуалните банки“, при 
които няма офисни помещения, не откриват онлайн сметка докато подписа-
ния на хартия договор не бъде изпратен по поща или факс. Например една 
от лидерите на банковия онлайн пазар – Първа интернет банка, която не 
разполага с офиси, където клиентите могат да сключат сделка присъствайки 
лично, изискват те да изпращат нареждания за плащане в традиционен вид 
по пощата или факса. 185 

Затова всички онлайн операции между банката и клиента, при използ-
ване на системата, която банката е създала и на която клиентът се е съгласил 
трябва да бъдат признати за юридически обвързващи.

Всъщност тук се отразява системата на сърегулирането, при която 
механизмите на саморегулация се гарантирантират от законодателството, 
придавайки им обвързваща сила.

И Типовият закон на УНСИТРАЛ и Директивата на ЕС включват 
принципа за саморегулация или автономност на волята (бизнес избора), но 
той е изложен опосредствено. В първият се казва, че „Положенията на насто-
ящия закон могат частично да бъдат отменяни, или тяхното действие може 
да се модифицира със споразумения, ако такива споразумения имат юриди-
ческа сила в съответствие с действащото законодателство“ Преамбюла на 
Директивата на ЕС гласи, че „регулативната база не е нужна за електронни 
подписи, използвани изключително вътре в системи,които са създадени на 
основата на доброволни споразумения между определен кръг участници;.....
юридическата сила на електронните подписи използвани в такива системи 
и тяхната допустимост в качеството на доказателства, в хода на съдебните 
разбирателства трябва да се призна“ (параграф 16). 

В някои случаи принципът на бизнес – изборът се признава само вътре 
в „частните“ системи или „корпоративните информационни системи“ или 
системи, които не взаимодействат със мрежите за общо ползване. Видът на 
комуникационната мрежа не е най-важният определящ фактор, доколкото 

185  http://www.firstib.com/apply/personal.html
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много частни или корпоративни системи взаимодействат с мрежите за общо 
ползване и даже функционират вътре в тях. 

Важното условие тук е – дали тази система служи за осъществяване 
на сделки между ограничен кръг лица, обвързани да изпълняват правилата 
на тази система в съответствие с договора, който те са подписали с тради-
ционни способи.

 Изключението от принципа, че технологиите използвани за иденти-
фикация не трябва да се подчиняват на строга регулация се свързва с осъ-
ществяване на функциите на електронното правителство.

За страните, в които обикновено се прилага строга система за пот-
върждаване на личността на тези, които осъществяват контакт с държавни 
органи по електронен път, е прието правителството да въвежда стандарти за 
идентификация на автора на документи изпращани по електронен път.

Няма изискване тези стандарти да отговарят на техническите стандар-
ти, указани в Директивата за електронния подписна ЕС. Всяко правителство 
само решава на какво равнище е достатъчна определена идентификация. 

ЗЕДЕП възприема двата двата принципа – от една страна неутралност 
на технологията и автономност на волята на страните въпреки, че тексто-
вете не са съвсем категорични като степен на юридическа защита, която се 
гарантира в различните случаи и принципът на регулиране на технологиите 
когато субект на правните електронни отношения е правителството.

Преимуществата от създаване на система за идентификация за прави-
телствата отделно от идентификационната система за за електронна търго-
вия са много.

Защитата на личните данни и информация може да бъде повишена, 
ако частните лица и организации имат възможност за различни форми на 
онлайн идентификация, всеки от които идентифицира ползвателя в различ-
ни сфери на осъществяване на електронна дейност.

Двата принципа описани дотук – са адекватна база за широкоприлага-
не на електронната търговия и електронното правителство.

Отбелязаните проблеми е невъзможно да бъдат разгледани детайл-
но в рамките на настоящата работа, поради тяхната специфика, но смятаме 
за важно да бъде осъществено задълбоченото им изучаване, което изисква 
комплексно изследване на всички възникващи въпроси.

Що се отнася тясно до въпроса за електронните сделки анализът на 
българската договорна практика може да се сведе до констатиране нали-
чието на същите проблеми, както и в страните със значително по-развито 
прилагане на електронен обмен на данни, които най-общо могат да бъдат 
формулирани като: 
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 – неопределеност на юридическата сила на положенията в договора, 
предвиждащи достатъчно неформализирана процедура за елек-
тронно сключване на сделки, в случаите на съдебноспоразумение;

 – отсъствието на строги указания (или ограничения) на закона от-
носно това, какви документи могат (или не могат) да бъдат из-
ползвани в търговския оборот във вид на електронни съобщения 
и изискванията към структурата и формата на такива съобщения.

 – отсъствие на пряка обвързаност на посредниците по доставяне-
то на електронни услуги, в частност в търговските системи – да 
съхраняват, да предоставят по запитване от страните или офици-
алните органи, а така също и да потвърждават автентичността на 
създадените и предадени с тяхна помощ електронни документи;

 – липса на създадени правила за установяване на действителен про-
изход на съобщението (извън автентификацията на съобщението).

 Както на международно ниво несъгласуваността и противоречията в 
нормативните актове представляват реални правни препятствия за развитие 
на съвременните средства за предаване на данни в сферата на правното ре-
гулиране на търговската дейност.

В различните страни тези проблеми се решават повече или по-малко 
успешно. Част от тези проблеми, българският законодател решава с приема-
нето на Закона за електронната търговия. 

2. Закон за електронната търговия 

Правната уредба на електронната търговия се съдържа в Закона за 
електронната търговия (ЗЕТ)186, Закона за електронния документ и елек-
тронния подпис (ЗЕДЕП, както и в Закона за задълженията и договорите 
(ЗЗД) и в Търговския закон (ТЗ). Законът за електронната търговия въвежда 
във вътрешното ни право Директива 2000/31 ЕО187, поради което двата акта 
да се разглеждат в тясна връзка. 

В предметния обхват на Закона за електронната търговия са общест-
вените отношения, свързани с осъществяването на електронна търговия. 
Електронна търговия по смисъла на този закон е предоставянето на услуги 
на информационното общество, които легално са дефинирани в чл.1, ал.3, 

186  Обн. ДВ, бр. 51 от 2006 г., изм. ДВ, бр. 105 от 22.12.2006, в сила от 24.12.2006 г. 
187 Directive 2000/31/EC of the European Parliament and of the Council of 8 June 2000 

on certain legal aspects of information society services, in particular electronic commerce, in the 
Internal Market (Directive on electronic commerce) OJ L 178, 17/07/2000 P. 1-16. По-нататък ще 
се нарича само „Директивата за електронна търговия“ или „Директивата
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като такива услуги, включително предоставяне на търговски съобщения, 
които обикновено са възмездни и се предоставят от разстояние чрез използ-
ването на електронни средства след изрично изявление от страна на полу-
чателя на услугата. Законодателят изрично е почил отношенията, които не 
се включват в обхвата на регулиране от ЗЕТ, а именно, при предоставяне на 
услуги на информационното общество, свързани със:

1.  установяването и събирането на публичните вземания;

2.  защитата на личните данни, включително в областта на електрон-
ните съобщения;

3.  споразуменията, решенията и съгласуваните практики по смисъ-
ла на чл. 9 от Закона за защита на конкуренцията;

4.  нотариалната дейност и други професионални дейности, свърза-
ни с осъществяване на публични функции;

5.  процесуалното представителство;

6.  хазартните игри.
Свободата при предоставяне на услуги на информационното обще-

ство е провъзгласен в принцип, подчиняващ регулацията на тези обществе-
ни отношения, освен ако в закон е предвидено друго.

Субекти на правните отношения по повод осъществяване на елек-
тронната търговия са „доставчик“ и „получател“. Съгласно чл.3 на ЗЕТ, 
доставчик на услуги е физическо или юридическо лице, което предоставя 
услуги на информационното общество, а получател на услуги е физическо 
или юридическо лице, което ползва услуги на информационното общество 
с професионална или друга цел, включително за нуждите на търсене на ин-
формация или предоставяне на достъп до нея.

Сключването на договора по електронен път е свързано с определени 
действия от страна доставчика и получателя на услугата. Доставчикът на 
услуги следва да осигуряви подходящи, ефективни и достъпни технически 
средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждане на инфор-
мация, преди получателят на услугата да направи изявление за сключване 
на договора. След като получателят реши да приеме услугата, доставчикът 
на услуги без неоправдано забавяне потвърждава чрез електронни средства 
получаването на изявлението за сключване на договора (чл. 10, ал. 2 ЗЕТ). 
За съжаление законът не уточнява какво се разбира под „неоправдано заба-
вяне“. 

Изявлението за сключване на договора и потвърждаването за негово-
то получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възмож-
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ност за достъп до тях (чл. 11 ЗЕТ). Очевидно е, че става дума за норма, която 
има технически характер и е необходима по-голяма яснота по отношение 
на това, какво се разбира под „възможност за достъп“. Отговор на въпроса 
откриваме в чл. 10, ал. 1 от Закона за електронния документ и електронния 
подпис, съгласно който електронното изявление ще се смята за получено с 
постъпването му в посочената от адресата информационна система (т.е. сър-
въра). Ако адресатът не е посочил информационна система, изявлението ще 
се смята за получено с постъпването му в информационната система на ад-
ресата, а ако адресатът няма информационна система – в информационната 
система, в която изявлението е постъпило. Ако е уговорено потвърждаване, 
електронното изявление е получено с изпращането на потвърждаване от ад-
ресата за получаването му (ал.2). 

Доставчикът на услуги на информационното общество е длъжен да 
предоставя безпрепятствен, пряк и постоянен достъп на получателите на 
услугите и на компетентните органи до следната информация: 

1.  името или наименованието си;

2.  постоянния си адрес или седалището и адреса си на управление;

3.  адреса, на който упражнява дейността си, ако е различен от адре-
са по т. 2;

4.  данни за кореспонденция, включително телефон и адрес на елек-
тронна поща, за осъществяване на пряка и навременна връзка с 
него;

5.  данни за вписване в търговски или друг публичен регистър;

6.  информация за органа, осъществяващ контрол върху дейността 
му, когато тази дейност подлежи на уведомителен, регистрацио-
нен или лицензионен режим; 

7.  когато осъществява регулирана професия – информация за ка-
марата, професионалния съюз или организацията, в която дос-
тавчикът членува или е регистриран, професионалното звание 
и държавата, в която то е предоставено, както и препратка към 
приложимите разпоредби относно правото на упражняване на за-
наята или професията и указания за достъпа до тях; 

8.  съответно указание, ако е регистриран по Закона за данък върху 
добавената стойност; 

9.  друга информация, предвидена в нормативен акт.
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Когато при предоставянето на услуги на информационното общество 
се посочват цени, те трябва да се обозначават по ясен и разбираем начин. 
Доставчикът на услуги е длъжен да указва дали цените включват данъци, 
такси и разноски, които формират крайната цена.

За неспазването на изискването за предоставяне на информация Ко-
мисията за защита на потребителите, която осъществява контрол по изпъл-
нението на разпоредбите на ЗЕТ, може да наложи глоба на ФЛ или имущест-
вена санкция на ФЛ или едноличен търговец, ако деянието не представлява 
престъпление. 

В чл. 5 от ЗЕТ е въведено понятието „търговски съобщения“, които по 
смисъла на закона са рекламни или други съобщения, представящи пряко 
или косвено стоките, услугите или репутацията на лицето, извършващо тър-
говска или занаятчийска дейност или упражняващо регулирана професия.

Самостоятелното използване на информация, осигуряваща директен 
достъп до дейността на лицето, като наименованието на неговия домейн или 
адрес на електронна поща и съобщения за стоките, услугите или репутаци-
ята на лицето, информацията за които е събрана по независим начин, без за 
това да е заплатено не представляват търговски съобщения. 

Изискванията, на които трябва да отговарят търговските съобщения, 
които са част от услуга или представляват услуга на информационното об-
щество, са изрично изброени в чл. 5, ал. 3 от ЗЕТ, и те са:

1.  да бъдат лесно разпознавани като търговски;

2.  да позволяват ясна индентификация на физическите или юриди-
ческите лица, от името на които са направени;

3.  да определят ясно и недвусмислено условията за ползване на про-
моционни предложения, като отстъпки, премии и подаръци, ако 
включват такива;

4.  да осигуряват лесен достъп до ясни и недвусмислени условия за 
участие в състезания и игри с обявени награди, ако съдържат та-
кава информация;

5.  да съдържат и информацията, предвидена в други нормативни ак-
тове.

Съгласно разпоредбата на чл. 6, ал. 1 от ЗЕТ доставчик на услуги, кой-
то изпраща непоискани търговски съобщения по електронната поща /позна-
ти ни като„СПАМ“/, без предварително съгласие на получателя, е длъжен 
да осигури ясното и недвусмислено разпознаване на търговското съобщение 
като непоискано още с постъпването му при получателя.
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Комисията за защита на потребителите води електронен регистър на 
електронните адреси на юридическите лица, които не желаят да получават 
непоискани търговски съобщения, по ред, определен с наредба на Минис-
терския съвет. На това основание се забранява изпращането на непоискани 
търговски съобщения на електронни адреси, вписани в регистъра. Забраня-
ва се изпращането на непоискани търговски съобщения на потребители без 
предварителното им съгласие.

С Наредба за водене на електронен регистър на електронните адреси 
на юридическите лица, които не желаят да получават непоискани търговски 
съобщения (Наредбата) се урежда редът за водене на електронен регистър на 
електронните адреси на юридическите лица, които не желаят да получават 
непоискани съобщения.

В регистъра на електронните адреси на юридическите лица, които не 
желаят да получават непоискани търговски съобщения, се вписват:

1.  юридически лица;

2.  чуждестранни юридически лица.
Информацията в регистъра на електронните адреси на юридически-

те лица, които не желаят да получават непоискани търговски съобщения, е 
публична.

От гледна точка на съществуващата практика по прилагане на тек-
стовете от ЗЕТ, свързани с непоисканите търговски съобщения, може да се 
посочи Становище на Комисията за защита на личните данни по въпроси, 
касаещи прилагането и тълкуването на чл. 6 от Закона за електронната тър-
говия (ре г. № П-7552/2014). 

Комисията е сезирана по компенентност със следния казус: При извър-
шена проверка, в електронния регистър на електронните адреси на юриди-
ческите лица, които не желаят да получават непоискани търговски съобще-
ния е констатирано, че в случаите, когато юридическо лице е регистрирало 
домейн в регистъра, всички пресонални e-mail адреси на отделни лица (в т.ч. 
физически лица), които ползват същия домейн, също фигурират в регистъра. 
Поставят се въпроси за правата на потребителите – в т.ч. физически лица във 
връзка с тълкуването и прилагането на чл. 6 от Закона за електронната тър-
говия, а именно налице ли е нарушение на изискванията на Закона за защита 
на личните данни (ЗЗЛД), когато регистрацията на персонални електронни 
адреси на физически лица в регистъра – извършена при условията на чл. 6 
от Закона за електронната търговия (ЗЕТ), е следствие от регистрация на 
домейн и тази регистрация (на персонален адрес на физическо лице) е извър-
шена без изрично желание (искане) за защита и регистрация в регистъра от 
конкретното физическо лице
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В отговор на направено искане, Комисията се произнася със Станови-
ще, в което се посочва: 

1. Информацията относно персоналния e-mail адрес на дадено физи-
ческо лице (без да е придружена от друга лична информация, идентифици-
раща същото лице) не съставлява лични данни по смисъла на чл.2, ал.1 от 
ЗЗЛД, Обстоятелството, че персоналният e-mail адрес не може да се приеме 
за лични данни, идентифициращи конкретно физическо лице, не изключва 
необходимостта от превенция на злоупотреби с тази информация, доколко-
то тя е свързана с личния социален живот на всеки човек. Целесъобразно е 
доставчиците на он-лайн услуги (в конкретния случай юридически лица, 
които са регистрирали домейн в Електронния регистър на електронните ад-
реси на юридическите лица, които не желаят да получават непоискани тър-
говски съобщения) да информират своите потенциални клиенти в процеса 
на тяхната регистрация относно последващото включване на техните e-mail 
адреси в регистъра.

2. Поради обстоятелството, че посочената в т.1 от настоящото стано-
вище информация не съставлява лични данни, регистрацията на персонал-
ни e-mail адреси на физически лица в Електронния регистър на електронни-
те адреси на юридическите лица, които не желаят да получават непоискани 
търговски съобщения не представлява нарушение на ЗЗЛД188

При сключване на договори с електронни средства, доставчиците са 
задължени:

1. Да предоставят предварително информация на получателя на услу-
гата по ясен, разбираем и недвусмислен начин относно: 

-  техническите стъпки по сключването на договора и тяхното прав-
но значение;

-  дали договорът ще бъде съхраняван от доставчика на услугата и 
какъв е начинът за достъп до него;

-  техническите средства за установяване и поправяне на грешки 
при въвеждането на информация, преди да бъде направено изя-
влението за сключване на договора;

-  езиците, на които договорът може да бъде сключен.
Доставчикът на услуги е длъжен да указва начина за достъп по елек-

тронен път към етичен кодекс за поведение, към който се придържа.

188 Подробно текста на Становището: https://www.cpdp.bg/?p=element_view&aid=1209
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2. Да предоставят на получателя на услугата общите условия и съ-
държанието на договора по начин, който позволява тяхното съхраняване и 
възпроизвеждане.

3. При изявление за сключване на договор доставчикът на услуги 
осигурява подходящи, ефективни и достъпни технически средства за ус-
тановяване и поправяне на грешки при въвеждане на информация, преди 
получателят на услугата да направи изявление за сключване на договора. 
Доставчикът на услуги без неоправдано забавяне потвърждава чрез елек-
тронни средства получаването на изявлението за сключване на договора.

Тези изисквания се спазват задължително, когато получател на услу-
гата е потребител. 

Към тези законови положения, свързани с отношенията търговец – по-
требител се прилагат и разпоредбите на Закона за защита на потребителите 
(ЗЗП). С измененията от юли 2014 г. бяха въведени допълнителни изисква-
ния към търговците при сключването на договори от разстояние (чл.45 и 
сл.), с което се цели по-висока степен на защита на потребителите. 

Тук е мястото да посочим и пределите на юридическа отговорност на 
доставчиците на услуги на информационното общество, като правим пре-
пратка и допълнение към разгледаната вече тема за отговорността на инфор-
мационните посредници. Съгласно разпоредбите на ЗЕТ:

а) При предоставяне на достъп до или пренос през електронна съоб-
щителна мрежа доставчикът на услуги не отговаря за съдържанието на пре-
даваната информация и за дейността на получателя на услугата, ако:

1.  не инициира предаването на информацията;
2.  не избира получателя на предаваната информация, и
3.  не избира или не променя предаваната информация.
Предоставянето на достъп до или пренос през електронна съобщител-

на мрежа по смисъла на ал. 1 включва автоматично, междинно и временно 
съхраняване на предаваната информация, извършено единствено с цел осъ-
ществяване на преноса през електронна съобщителна мрежа, като инфор-
мацията не се съхранява за срок, по-дълъг от обикновено необходимия за 
осъществяването на преноса.

б) В случаите, когато доставчик предоставя услуги, осигуряващи ав-
томатизирано търсене на информация, не отговаря за съдържанието на из-
влечената информация, ако: 

1.  не инициира предаването на извлечената информация;

2.  не избира получателя на извлечената информация, и 

3.  не избира или не променя извлечената информация.
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в) При междинни запаметявания (кеширане), доставчикът на услуги 
който пренася информация, въведена от получателя на услугата в електрон-
на съобщителна мрежа, не отговаря за автоматичното, междинното и вре-
менното съхраняване на информацията, необходимо за нейното ефективно 
предаване към други получатели на услугата по тяхно искане, ако:

1.  не изменя информацията;

2.  спазва изискванията за достъп до информацията;

3.  спазва общоприетите правила за актуализация на информацията;

4.  правомерно използва общоприетите технологии за получаване на 
данни за използване на информацията;

5.  незабавно премахва информация, която е съхранил, или преуста-
новява достъпа до нея с узнаването на факта, че:

–  информацията е била отстранена от мрежата на първоначал-
ния източник или достъпът до нея е бил преустановен, или

–  е налице акт на компетентен държавен орган за премахване на 
информацията или преустановяване на достъпа до нея, когато 
това е установено със закон.

г) При съхраняване на чужда информация (хостинг) и за електронни 
препратки към чужда информация (линкинг) доставчикът на услугата пред-
ставляваща съхраняване на предоставена от получател на услугата инфор-
мация, не отговаря за нейното съдържание, както и за дейността на получа-
теля на услугата, ако:

1.  не е знаел за противоправния характер на дейността или инфор-
мацията, или 

2.  не са му били известни фактите или обстоятелствата, които пра-
вят дейността или информацията явно противоправна. 

Горното ограничение на отговорността на на доставчика не се прила-
га, ако 

1.  получателят на услугата е свързано с доставчика на услугата лице;
2.  доставчикът е узнал или е бил уведомен за противоправния ха-

рактер на информацията или е бил уведомен от компетентен дър-
жавен орган за противоправния характер на дейността на полу-
чателя и не е предприел незабавни действия за преустановяване 
на достъпа до нея или за премахването й; това не освобождава 
доставчика от произтичащо от закон задължение да запази инфор-
мацията. 
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По искане на компетентен държавен орган в случаите, установени със 
закон, доставчикът е длъжен да предостави всяка информация относно по-
лучателя на услугата и дейността му. 

Доставчикът на услуги не е длъжен да извършва наблюдение на ин-
формацията, която съхранява, пренася или прави достъпна при предоставя-
не на услуги на информационното общество, нито да търси факти и обстоя-
телства, указващи извършването на неправомерна дейност.

Обобщение
Електронният бизнес представлява икономически процеси на па-

зарен обмен и разпределение на материални блага, които юридически се 
опосредстват от сделките. Електронната търговия всъщност се свежда до 
съвкупност от електронни сделки. С други думи принципите на правното 
регулиране на електроннния бизнес се съдържат в институтите на общата и 
особената част на гражданското право.

Въпроси за самоподготовка

1.  Очертайте основните понятия, свързани с електронната тър-
говия –„електронен обмен на данни“ и „услуги на информа-
ционното общество“

2.  Посочете задълженията на доставчиците на информационни 
услуги;

3.  Какви са основните разлики между електронна и аналогова 
електронна сделка.

?
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Тема № 9

Авторски права в Интернет

Темата разглежда спецификата на авторските права в Интернет. 
Разделена е на три части. В първата част е отделено внимание на 
обектите, субекти и съдържание на авторското право. Акцентът е 
поставен върху „новите обекти“ на авторското право като „сайт“, 
„компютърни програми“, „бази данни“. Втората част е посветена 
на отделни международни и европейски актове в областта на ав-
торското право и имащи отношение към разглежданата тематика. 
В последната част се разглеждат въпросите, свързани със т. нар. 
свободни лицензии. 

Цели на темата
Целта на темата „Авторски права в Интернет“ е да представи същ-

ността на авторските права и тяхната правна закрила. В контекста на тази 
цел се формулира задачата да се посочат основните предизвикателства, кои-
то Интернет поставя пред доктрината и практиката във връзка със защитата 
на авторските права при условията новите комуникационни реалности. 

Практическо приложение на темата.
Практическото значение на темата се свързва с безспорно широкият 

обхват на правни отношения, свързани със защита на авторските права в 
Интернет.

@



Въведение
В края на ХХ век, мащабите на развитие на Интернет като глобално 

явление поражда нови задачи пред авторското право, имащи исторически 
паралел с ХV – ХVI век, когато след широкото разпространение на книго-
печатането, прогресивните държави в Европа се залавят да го „облекат“ в 
правна рамка. Всъщност, в наши дни иновацията е не толкова в новите тех-
нологии, а в леснодостъпните, неограничени тиражи на обектите на автор-
ски права. Ако преди векове за един калиграфски документ са били необ-
ходими огромно количество висококвалифициран труд и всяко ново копие 
става рядък артефакт (да си припомним как се е разпространявала Паиси-
евата „История славянобългарская“) имащ ограничено разпространение и 
висока самостоятелна ценност, то след печатната машина на Гутенберг и 
Интернет скоростта на книжния оборот и разпространението на информа-
ция придобива ново ниво на ефективност и нова архитектура. 189 

  I. ОБЕКТИ, СУБЕКТИ И СЪДЪРЖАНИЕ НА АВТОРСКОТО 
ПРАВО В ИНТЕРНЕТ

1. Обекти на авторското право в Интернет

Правният режим на авторското право в националното ни законодател-
ство е съобразен с изискванията на международните норми в областта на 
на закрилата на авторските права, като най-важните сред тях са Конститу-
цията на Република България и Закона за авторско право и сродните права 
(ЗАПСП).

Съгласно чл.3, ал.1 от ЗАПСП, обект на авторското право е всяко про-
изведение на литературата, изкуството и науката, което е резултат на твор-
ческа дейност и е изразено по какъвто и да е начин и каквато и да е обективна 
форма. Законът не дава легално определение на понятието „произведение“. 
Приема се, че всеки обект на авторското право трябва да притежава едновре-
менно три признака:

 – да е резултат от творческа дейност. 
 – да е изразен по какъвто и да е начин и в каквато и да е обективна 

форма. В този смисъл под понятието „форма“ се разбира „всяко 
външно изразяване на мисли, идеи, образи, по начин да могат да 
се възприемат от други лица“. 

189 МacQueen,Hector,L., Charlote Waeide and Graeme T Laurie (2007), Contemporaru 
Intellectual Property: Law and Policy. Oxford University Press,p.34
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 – да е произведение на литературата, изкуството и науката. 
Законът примерно изброява обектите на авторско право:
1.  Литературни произведения, включително и произведения на на-

учната и техническата литература, на публицистиката и компю-
търните програми. Всяко словесно произведение, независимо от 
неговата форма, е литературно произведение. Законодателят е 
уточнил, че произведенията на научната, техническата литерату-
ра и на публицистиката също са литературни произведения. 

2.  Музикални произведения.
3.  Сценични произведения – драматични, пантомимични, хорео-

графски. Пантомимичните и хореографските произведения са са-
мостоятелен обект на АП, отделно от либретото и музиката. 

4. Филми и други аудио-визуални произведения.
Филмът включва различни други произведения – драматично, музи-

кално, художествено. Обект на АП е всеки филм без оглед на съдържанието 
и предназначението му. Той може да бъде самостоятелно литературно про-
изведение или негова преработка. Законът съдържа редица отделни разпо-
редби за носителите на авторски права върху аудиовизуални произведения.

5. Произведения на изобразителното изкуство, включително произ-
ведения на приложното изкуство, дизайна, народните художест-
вени занаяти. Дизайнът заема особено място сред обектите на за-
крила. Понятието „дизайн“, използвано от закона, може да бъде 
преведено най-просто със синонима оформление. 

6.  Реализирани произведения на архитектурата и приложени ус-
тройствени планове. В Допълнителните разпоредби, ЗАПСП дава 
легално определение на понятието „произведение на архитекту-
рата“ по следния начин: „сградите и други съоръжения и елемен-
ти от тях, трайните обекти на синтеза на архитектурата с други 
изкуства, както и оформленията на интериори с траен характер, 
които отговарят на общите условия по чл. 3, ал. 1. Произведенията 
на вътрешната архитектура се закрилят само ако имат „траен ха-
рактер“. Според т. 8 от чл. 3, ал. 2 „проекти, карти, схеми, планове 
и други, отнасящи се до архитектурата“, са обект на авторскоп-
равна закрила.

7.  Фотографски произведения и произведения, създадени по начин, 
аналогичен на фотографския. 
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8.  Проекти, карти, схеми, планове и др., отнасящи се до архитек-
турата, териториалното устройство, географията, топографията, 
музейното дело и която и да е област на науката и техниката.

9.  Графично оформление на печатно издание. 
10.  Компютърните програми. Под влияние на хармонизираното АП 

на ЕС законът предвижда закрила като за литературни произведе-
ния.

Съгласно ЗАПСП, обекти на авторското право са също производни 
произведения като: 

1. Преводи и преработки на съществуващи произведения и фол-
клорни творби. Превод се нарича новото произведение, което се 
създава в резултат на преводаческата дейност и може да се извър-
ши само с разрешение на автора на оригиналното произведение. 

2. Аранжименти на музикални произведения и на фолклорни твор-
би.

3. Периодични издания, енциклопедии, сборници, антологии, биб-
лиографии, бази данни и други подобни, които включват две или 
повече произведения или материали.

Законодателят прави изрично уточнение и кои произведения не попа-
дат под режима на обектите на авторско право, а именно: 

1. Нормативните индивидуални актове на държавни органи за упра-
вление, както и официалните им преводи. 

 Смисълът да бъдат изключвани е целта на тези актове. Те са пред-
назначени да бъдат ползвани от широк кръг граждани, като ре-
гулират тяхното поведение. Въпреки че не са изрично посочени, 
към тази категория се отнасят актовете на органите на съдебната 
власт. 

2. Идеите и концепциите. Идеите могат да бъдат използвани от раз-
лични творци като материал за художествено пресъздаване.

3. Фолклорните творби: народни приказки, песни, поговорки, гатан-
ки, шевици, носии, танци и пр. 

4. Новините, фактите, сведенията и данните от различен характер, 
които трябва да бъдат общодостъпни поради принципа на свобо-
дата на информацията, също са извадени от кръга на обектите.
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Отчитайки природата на Интернет като универсално информацион-
но поле, можем да твърдим, че в това поле се реализират всички посочени 
обекти, като начина на реализация, разбирана като способ за визуализация 
и представяне, е съвършено различен от досега познатите начини за фор-
мализиране на обекти на авторското право. Това съществено влияе върху 
ефективността на съществуващите правни механизми за защита на автор-
ските права, съдържащи се в редица международни актове и националните 
законодателства на отделните страни. С част от тях ще имаме възможност 
да се запознаем във втората част на настоящата тема. 

 Освен традиционните обекти на закрила от авторското право, в Ин-
тернет откриваме нови обекти, типични само за виртуалното пространство, 
като сайт и домейн име. Интерес представлява и правната закрила на ком-
пютърните програми и бази данни. 

Тъй като на домейн имената обърнахме специално внимание в тема 
№7, тук ще се спрем на другия характерен за Интернет обект – сайтът. 

Сайтът – обект на авторското право от нов тип
Най същественият и най-разпространен обект на авторското право в 

Интернет – това е сайтът. По принцип под сайт се разбира съвкупност от хи-
пертекстови документи, обединени под обща цел. Природата на сайта като 
обект на авторското право е дуалистична, т.е. той се определя като сложен, 
съставен обект на авторското право, съчетаващ в себе си обособени произ-
ведения на интелектуалния труд като уеб дизайн, търговска марка, сървър-
ни програми, съдържание и т.н. Това са резултати на интелектуалния труд 
от различни области: графичен дизайн, програмиране, литературно твор-
чество, фотография, маркетингови изследвания и т.н. 

Възможно е сайтът да се възприема като сбор от отделни обекти на 
авторското право, особено, ако всеки от тях се създава от отделен автор. 
Но по-скоро сайтът следва да се разглежда като съвкупност от отделни еле-
менти, обекти на закрила от авторското право, които представляват единно 
цяло, или като комплексен обект на авторското право.  
Този комплексен обект обикновено включва: 

 – средства за индивидуализация (домейн име, търговска марка, 
лого и т.н.)

 – съдържание – текстове, графически, фото -, видео-, аудио – обекти 
на авторското право;

 – свързване на набрания материал на страници HTML XML,CSS;
 – оформление и интерфейс (интерактивност, функционалност на 

сайта);
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 – скриптова основа на сайта;
 – база данни;
 – маркетинг и реклама на сайта.

Според техния формат и задачи сайтовете могат да бъдат:
 – сайтове на интернет магазини – прадлагане на стоги и услуги с 

търговска цел;
 – социални мрежи и други тематични форуми;
 – мрежови игри;
 – сайтове за съвместно попълване на съдържание, в рамките на за-

даден от собственика на сайта формат;
 – официални сайтове на учреждения и организации;
 – мрежови СМИ, развлекателни издания и т.н.

Очевидно е, че докато в традиционното авторско право всеки обект 
има свой автор, то в интернет сайта, като типичен обект на авторското пра-
во в Интернет се съдържат резултати от съвместен интелектуален труд на 
множество автори, което по смисъл на ЗАПСП представлява съавторство, 
уредено в чл. 8 на същия.

При усъвършенстване на законодателството, регулиращо авторските 
права в Интернет, е необходимо да се отчита появата на на подобни нови 
(полиморфни) обекти на авторското право с подчертана множественост на 
съавторството. 

Това вече е направено по отношение на компютърните програми и ба-
зите данни.

Авторски права върху компютърни програми. 
Както вече посочихме, ЗАПСП изрично посочва компютърните про-

грами като обект на закрила на закрила на авторското право, заедно с ли-
тературните произведения. По този начин българският закон отговаря на 
международноправната уредба на защита компютърни програми (Повече за 
международните актове за защита на авторските права, ще намерите във 
втората част на темата). 

Използването на компютърни програми е уредено с диспозитивни и 
императивни правила, съответно в текстовете на чл.70 и чл.71 от ЗАПСП. 

Съгласно чл. 70 от ЗАПСП, ако не е уговорено друго, се счита, че ли-
цето, което законно е придобило правото да използва компютърна програ-
ма, може:
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 – 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. 

Посочените действия могат да се извършват само, ако са необходими 
за постигане на целта, заради която е придобито правото да се използва про-
грамата, включително и за отстраняване на грешки.

Лицето, което законно е придобило правото да използва компютърна 
програма, може без съгласието на автора и без заплащане на отделно възна-
граждение:

1.  да изготвя резервно копие от програмата, ако това е необходимо за 
съответния вид използване, за който е придобита програмата;

2.  да наблюдава, изучава и изпитва начина на действие на програ-
мата за определяне на идеите и принципите, които са залегнали в 
който и да е неин елемент, ако това става в процеса на зареждане-
то на програмата, изобразяването й върху екран, изпълняването 
й, предаването й на разстояние или съхраняването й в компютър-
ната памет при условие, че той има право да извършва тези дейст-
вия в съответствие с чл. 70;

3.  да превежда програмния код от една форма в друга, ако това е 
безусловно необходимо за получаване на информация за постига-
не 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. Получената инфор-
мация не може да бъде използвана за създаване и разпространение 
на компютърна програма несъществено отличаваща се от програ-
мата, чийто програмен код се превежда, както и за каквото и да 
е друго действие, което може да накърни авторските права върху 
програмата.

 Авторски права върху бази данни
 И тук, както по отношение на компютърните програми, законодате-

лят не е дал легална дефиниция на понятието „база данни“. В синхрон с 
международното законодателство те са приравнени на литературните про-
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изведения от рода на периодичните издания, енциклопедиите, сборници, 
библиографии и т.н.

Носител на правото е производителят на базата данни.
Производител на база данни е физическото или юридическото лице, 

което е поело инициативата и риска за инвестиране в събирането, сверява-
нето или използването на съдържанието на база данни, ако това инвестира-
не е съществено в количествено или качествено отношение.

 Производителят на база данни има право да забрани:
1.  извличането чрез постоянно или временно пренасяне на съдържа-

нието на базата данни или на негова съществена в количествено 
или качествено отношение част върху друг носител по какъвто и 
да е начин и под каквато и да е форма;

 2.  повторното използване на съдържанието на базата данни или на 
негова съществена в количествено или качествено отношение 
част чрез разгласяване под каквато и да е форма, включително 
разпространение на копия, отдаване под наем или предоставяне 
по цифров път.

Даването в заем не е извличане или повторно използване.
Първата продажба на територията на държавите членки на Европей-

ския съюз на материално копие от база данни от носителя на правото по чл. 
93в ЗАПСП или с негово съгласие води до прекратяване на правото му да 
контролира по-нататъшните продажби на копието от нея на тази територия.

Когато база данни се предава в цифрова форма, включително в кому-
никационна мрежа, правото по чл. 93в ЗАПСП не се прекратява по отноше-
ние на материализираните копия от базата данни, направени от получателя 
със съгласието на носителя на това право.

Правната уредба на авторските права върху сайт, компютърна програ-
ма, база данни отново поставя въпроса за необходимостта от концептуална 
рамка, върху която да се приемат нормите заа регулиране на отношенията, 
свързани с използването на Интернет и информационните технологии. Ос-
новно място в тази рамка следва да заеме развитието на единен понятиен 
апарат и легално дефиниране на новите понятия, свързани с развитието на 
технологиите. В контекста на настоящата тема, това се отнася до понятия-
та „компютърна програма“, „софтуер“ /Повечето международни актове из-
ползват този термин/, база данни, сайт и др. 190

190  За правния режим на компютърните програми и бази данни, виж повече: Костов, 
А., Хипотези в авторското право. Теория и практика., Фенея, С.,2010 г.
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2. Субекти на авторското право

Автор
Според чл. 5 от ЗАПСП автор е физическото лице, в резултат на чиято 

творческа дейност е създадено произведение. Други физически или юриди-
чески лица могат да бъдат носители на авторско право само в предвидените 
от закона случаи. От това определение могат да се направят два основни 
извода: 1. автор, по смисъла на закона може да бъде само физическо лице; и 
2. понятията „автор“ и „носител на авторското право“ не винаги съвпадат, 
защото след смъртта на автора авторските права не се прекратяват, а преми-
нават за определен период от време върху наследниците на автора. В пред-
видените от закона случаи и юридическите лица могат да бъдат носители на 
авторското право, но не могат да бъдат автори, понеже творческата дейност 
е присъща само за физическите лица. В тези случаи авторското право за 
юридическите лица възниква по изключение, а именно:

1. чл. 10 от ЗАПСП – авторското право върху периодични издания 
и енциклопедии принадлежи на физическото или юридическото 
лице, което осигурява създаването и издаването на произведение-
то;

2. чл. 11, ал.1 от ЗАПСП – авторското право върху сборници, антоло-
гии, библиографии, бази данни и други подобни принадлежи на 
лицето, което е извършило подбора или подредбата на включени-
те произведения;

3. чл.14 от ЗАПСП – авторското право върху компютърни програми 
и бази данни, създадени в рамките на трудово правоотношение, 
принадлежи на работодателя. 

Специфична уредба съществува и по отношение на обектите на автор-
ско право създадени по поръчка или в рамките на трудово правоотношение. 

При трудовото правоотношение основният принцип е уреден в чл. 41, 
ал. 1 от ЗАПСП, който предвижда, че авторското право върху произведе-
ние, създадено в рамките на трудово правоотношение, принадлежи на ав-
тора, освен ако в този закон не е предвидено друго. Това друго всъщност е 
в цитирания по-горе чл.14 от ЗАПСП, според който авторското право върху 
компютърни програми и бази данни, създадени в рамките на трудово право-
отношение, принадлежи на работодателя. 

Съгласно чл.41, ал.2 от ЗАПСП работодателят има изключително пра-
во без разрешение на автора и без заплащане на възнаграждение, доколкото 
в трудовия договор не е уговорено друго, да използва произведенията съз-
дадени в рамките на трудово правоотношение за свои цели. Работодателят 
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може да упражнява това право по начин и до степен, съответстващи на оби-
чайната му дейност, като такава е дейността, която практически работодате-
лят осъществява, а не всички дейности, които са официално регистрирани. 

ЗАПСП въвежда оборима презумпция за авторство. Според нея до до-
казване на противното за автор на произведението се смята лицето, чието име 
или друг идентифициращ знак са посочени върху произведението по обичай-
ния за това начин. Всеки, който има основание за това, може да докаже, че е 
автор на дадено произведение, независимо, че върху него е изписано друго 
име. Когато авторът на едно произведение не желае да разкрие истинското 
си име, ЗАПСП дава възможност на автора да си послужи с псевдоним или 
да остане анонимен. В тези случаи до разкриване личността на автора него-
вото авторско право се упражнява от физическото или юридическото лице, 
което със съгласието на автора е разгласило за първи път произведението.  

Съавторство
Когато едно произведение е създадено от две или повече лица, те ста-

ват съавтори. Според чл. 8, ал.1 от закона авторското право върху произве-
дение, създадено от две или повече лица, им принадлежи общо независимо 
дали произведението е неделимо цяло или се състои от части, които имат 
самостоятелно значение. 

В резултат от съавторството възникват редица правни последици: 
 – За всяко използване на произведението и за преработването му е 

необходимо съгласието на всички съавтори. При липса на съгла-
сие между съавторите въпросът се решава от съда;

 – След като е дадено съгласие за използване на произведението по 
определен начин или има решение на съда за това, никой от съав-
торите не може без основателна причина да се противопостави на 
следващото му използване по същия начин;

 – Възнагражденията, дължими на съавторите за използване на про-
изведението, се разпределят помежду им в дялове, определени по 
съгласие между тях. При липса на съгласие смята се, че всеки от 
съавторите има равен дял. При спор дяловете се определят от съда 
съобразно приноса на всеки от съавторите. 

 – Когато произведението, създадено от съавтори, се състои от части 
със самостоятелно значение, всеки от съавторите може да разре-
ши самостоятелното използване на своята част, ако между съав-
торите не е уговорено друго и това не пречи на използването на 
общото произведение. 
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С появата на Интернет възникват някои изменения в субектния състав 
на правните отношения по повод реализацията на авторските права. Така, 
например, допреди 30-40 г. професията дизайнер се свързва с промишлен 
дизайн, вътрешен дизайн, художник. Към момента тази дума предизвиква 
повече асоциации с „уеб дизайн“. В авторското право се появяват нови обек-
ти на интелектуалното творчество, а заедно с това и нови видове правни 
отношения. 

Принципно новият кръг лица, участващи в състава на авторските от-
ношения в Интернет се свързва с ролята, които тези лица играят в системата 
от отношения по повод упражняване и защита на авторските права в глобал-
ното информационно пространство. 

Субектите, участващи в реализацията на авторски права в Интернет 
могат да бъдат класифициране в следните групи:

1.  автори – лица, създаващи обекти на авторско право, както в тра-
диционните форми – литература, живопис и т.н., така и характер-
ни за Интернет: сайт, цифрова живопис и графика, компютърни 
програми и бази данни и т.н.;

2.  притежатели на права – кръг от ФЛ или ЮЛ, притежаващи изклю-
чителни права върху резултати от интелектуална дейност;

3.  собственици на сайтове; 

4. технически специалисти – информационни посредници, хостъри, 
администратори, регистратори и т.н.;

5.  потребители – лица, които ползват резултатите от интелектуален 
труд в Интернет.

3. Съдържание на авторските права 

Съгласно ЗАПСП основание за възникване на авторското право е на-
личието на обект на авторското право в обективна форма, без значение дали 
е публикуван или не. За осъществяване и защита на авторските право не се 
изисква регистрация или друг вид формалност. 

Авторът може да предостави изключителното право върху резултат 
от интелектуална дейност на трето лице по силата на договор. То може да 
премине върху други лица по силата на различни основание (завещание, на-
следство по закон) предвидени в закона.

Важна особеност на авторските права е, че те не зависят от правото 
на собственост върху материалния носител (вещ), върху който е материали-
зиран резултат от интелектуална дейност. Личните неимуществени права 
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на автора са неразривно свързани с личността на автора и са неотчуждими. 
Те принадлежат на автора, независимо от имуществените права, които той 
може да предостави на трети лица (ст. 6 bis Бернска конвенция)191 

Прието е авторското право да има следното съдържание:

Лични неимуществени права
Авторът има право:
1.  да реши дали създаденото от него произведение може да бъде 

разгласено и да определи времето, мястото и начина, по който да 
стане това, с изключение на обектите по чл. 3, ал. 1, т. 4, 6 и 8, при 
които това право се уговаря по договор;

2.  да иска признаване на неговото авторство върху произведението;

3.  да реши дали произведението му да бъде разгласено под псевдо-
ним или анонимно;

4.  да иска името му, псевдонима му или друг идентифициращ го ав-
торски знак да бъдат обозначавани по съответния начин при всяко 
използване на произведението;

5.  да иска запазване на целостта на произведението и да се проти-
вопоставя 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, предви-
дено в този закон;

8.  да спре използването на произведението поради промени в убеж-
денията си, с изключение на реализираните произведения на ар-
хитектурата, като обезщети за претърпените вреди лицата, които 
законно са придобили правото да използват произведението.

191  Бернска конвенция за защита на литературните и художествени произведения от 
1886 г.
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 Имуществени права
Авторът има изключителното право да използва създаденото от него 

произведение и да разрешава използването му от други лица освен в случа-
ите, за които ЗАПСП разпорежда друго.

За използване по смисъла на създадено произведение се смятат дейст-
вия 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 изку-
ство и на произведение, създадено по фотографски или аналоги-
чен 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 про-
изведението, както и използването на произведението за създава-
не на ново, производно от него произведение;

9.  реализирането на архитектурен проект чрез построяване или из-
работване на обекта, за който той е предназначен;

10.  предлагането по безжичен път или по кабел на достъп на неогра-
ничен 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 произведе-
нието в търговско количество, независимо дали са произведени 
законно или в нарушение на правото по т. 1.
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  II. МЕЖДУНАРОДНИ И ЕВРОПЕЙСКИ АКТОВЕ В ОБЛАСТТА НА 
АВТОРСКОТО ПРАВО

Историята на авторското право като правен отрасъл се отнася към 1709 
г., когато във Великобритания влиза в сила първият нормативен акт, даващ 
правна защита на авторите, познат под името „The Statute of Anne,Copyright 
Act“ 1709. (Статут на кралица Ана).192 Оттук произлиза и термина „Copyright“ 
– право да се създават печатни копия. Ключовите положения в Статута са 
две: първо, той делегира на авторите съществена част от обема права, които 
по-рано са се считали за притежание на издателите и търговците на книги и 
в този смисъл дава начало на разцвета на класическата британска литерату-
ра; второ, той установява ограничен срок на действие на правото върху вече 
публикувани произведения, след изтичането на който, те стават обществено 
достояние, за разлика от преди, когато те са се установявали в безсрочна 
собственост на издателствата.

Така стигаме и до редица правни актове актове в областта на автор-
ското право.

1.Международни споразумения и конвенции

Бернска конвенция
Бернската конвенция за защита на литературни и художествени про-

изведения е приета през 1886 г. в Берн. Тя е изменяна осем пъти, като по-
следното изменение е от 1979 г. Конвенцията е първият значим междунаро-
ден акт в областта на авторското право. Тя продължава да бъде в сила, като 
в момента се администрира от Световната организация по интелектуална 
собственост (СОИС). 

Бернската конвенция установява редица принципи на международно-
то авторско право:

 – Принцип на националния режим в съответствие с който всяка 
страна, присъединила се към Конвенцията предоставя ня граж-
даните на другите страни същия обем авторски права, както на 
своите граждани;

 – Принцип на независимост на защитата – защитата на обектите 
на авторското право във всяка страна не зависи от тяхната защита 
в другите страни, в т.ч. и в страната на произход на обекта. От 
принципа има едно изключение: защитата на авторското право се 

192  Факсимиле и разшифровка на Copyright Act“ 1709 на езика на оригинала: http://
copyrighthistory-com/anne.html)
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прекратява, ако срокът за защита е изтекъл в страната, където е 
неговия произход;

 – Принцип на автоматична охрана – за използването на авторско-
то право не се изискват каквито и да е било прадварителни фор-
малности (регистрация, разрешение и т.н.) и възниква за автора в 
момента на фиксацията на резултата от интелектуална дейност в 
материална форма или първата публикация;

 – Презумпция за авторство – при отсъствие на доказателства за 
обратното, за автор се счита този, чието име или псевдоним са 
указани на обложката.

Конвенцията установява минималното ниво на защита на авторското 
право, които държавите – членки по Конвенцията са длъжни да предоставят 
на автора през целия му живот от момента на създаване на произведението 
и 50 години след неговата смърт. 

Съгласно Конвенцията, термините „литературни и художествени 
произведения“ обхващат всички резултати/продукти в областта на литера-
турата, науката и изкуството, независимо от способа и формата на тяхното 
изразяване. 

Духа на това положение на Конвенцията подсказва, че обектите, спе-
цифични за информационната революция в края на ХХвек. и Интернет, 
също попадзат под неговото действие. Потвърждение за това е и ст. 11bis от 
Конвенцията, който гласи: „Авторите на литературни и художествени про-
изведения се ползват от изключителното право да разрешават излъчването 
на своите произведенияхв ефир или.... по всеки друг способ за безжично 
предаване на знаци, звук или изображение“

Международна конвенция за авторското право (Женевска конвенция)
Международната конвенция за авторското право е подписана през в 

Женева през 1952 г. Действащата редакция на Конвенцията е от 1971 г. в 
Париж. 

Поради големия брой държави, които не са се присъединили към Берн-
ската конвенция, заради нейните строги изисквания по отношение нивото 
на защита на авторското право, тя се превръща в алтернативна възможност 
за тези страни и им позволява да участват в международното споразумение. 
Конвенцията е под ръководството на ЮНЕСКО.

Конвенцията предвижда същите двустранни защитни механизми за 
чуждестранни произведения като Бернската. Минималният срок на защита 
на авторските права е 25 г. след смъртта на автора. За първи път с Конвен-
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цията е въведен символът „©“, както и изискването този символ, името на 
собственика на авторското право и годината на публикуване да се отбеляз-
ват върху произведението.

Договор на Световната организация за интелектуална собстве-
ност (СОИС) в областта на авторското право (ДАП).193

Договорът на СОИС, приет през 1996 г. в Женева допълва традици-
онните международни споразумения в областта на защитата на авторско-
то право и основно на Бернската конвенция. Появата му е предизвикана от 
бързите промени в дигиталните технологии и Интернет. В него за първи 
път се предвижда защита на компютърните програми, като те са отнесени 
към „литературните произведения, независимо от способа или формата на 
тяхното изразяване“, а на базите данни, като „резултати на интелектуалното 
творчество“. 

В ДАП е дадена по-широка трактовка на понятието „право на публич-
но съобщаване“ като авторите на произведения на литературата и изкуство-
то имат изключителното право да разрешават публичното съобщаване на 
техните произведения по жичен или безжичен път, включително да предос-
тавят публично техните произведения по такъв начин, по който за неогра-
ничен кръг от лица да е възможно да имат достъп до тези произведения от 
място и по време, индивидуално избрани от тях. (чл.8 ДАП) 

Трябва да отбележим, че понятието „достъп“, заложено в междуна-
родните документи е слабо развито. 

Споразумение за търговските аспекти на правото на интелекту-
ална собственост (TRIPS) 194 

Световната търговска организация развива съществуващите в рам-
ките на СОИС механизми, свързани с авторското право и сродните права. 
Споразумението ТРИПС е прието през 1994 г. То се отнася не само за автор-
ските права, а и за търговските марки, патентите и други права, свързани с 
интелектуалната собственост.

Приблизително две години преди Договора за авторското право на 
СОИС (ДАП), ТРИПС признава, че компютърните програми са литератур-
ни произведения, които трябва да бъдат защитени от Бернската конвенция. 
Споразумението също установява минимални стандарти в областта на за-
щита на интелектуалната собственост, които предвиждат граждански, ад-
министративни и наказателни мерки за защита.

193  www.wipo.int
194  www.wto.org/english/stratop_e/trips_e/t_adm2_e.htm
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Съвременни проекти на международни споразумения
Не отдавна Интернет обществото беше провокирано сериозно от се-

кретно подготвяното Международно споразумение за борба с нарушенията 
на авторското право (ACTA)195, което предлагаше безпрецедентни мерки, 
крайно тежки изисквания. в това число задължения на интернет достав-
чиците за частично разгласянате на информация, свързана с дейността на 
ползвателите в Интернет. 

Многочислените съвременни спорове произтичат от нарушаването на 
баланса между равата на авторите и свободното движение на информация. 
На дадения етап не съществува еднозначен и ясен изход от този конфликт. В 
световен мащаб не е намерена точката на компромес, който да удовлетвори 
всички заинтересовани страни.

2. Право на ЕС в областта на закрила на авторското право 
в Интернет

В правото на ЕС се съдържат няколко директиви, регулиращи едни 
или други отношения в областта на авторското право:

- Директива на Съвета 91/250/ЕИО относно правната защита на ком-
пютърните програми. 

Целта на Директивата е да уеднакви защитата на компютърните про-
грами в рамките на ЕС. За целите на директивата изразът „компютърни про-
грами“ включва програми в каквато и да е форма, включително и тези, които 
са инкорпорирани в хардуер; като има предвид, че този израз също включва 
и подготвителната проектна дейност, водеща до създаването на компютърна 
програма, при условие че естеството на подготвителната дейност е такова, 
че на един по-късен етап може да се получи компютърна програма от нея. 

Директивата посочва, че компютърните програми се защитават като 
литературни произведения, както е предвидено в Бернската конвенция. За-
щитата се прилага към всяка форма на компютърна програма, но не и към 
идеите, заложени в програмата.Компютърните програми се защитават 50 
години след смъртта на техния автор, когато той е ФЛ, и 50 години след като 
програмата е станала достояние на публиката, ако автор е ЮЛ.

195 През януари 2012 г. на специална церемония в Токио, Япония, 22 страни членки 
подписаха това споразумение. В това число влезе и България. Този акт доведе до вълна от 
протести в цяла Европа. Под техния натиск на 11 февруари страната ни замрази ратифици-
рането на документа, докато не стане ясна общоевропейската позиция по въпроса. На 4-ти 
юли Европейският парламент отхвърли приемането на ACTA при съотношение на гласовете 
– 478 „против“, 146 „въздържали се“ и едва 39 „за“. 
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- Директива на Съвета 96/9/ЕО на Европейския парламент и на Съвета 
за правна закрила на базите данни.

Директивата дефинира „база данни“ като съвкупност от литературни, 
художествени, музикални или други сбирки от произведения или сбирки от 
други материали като текстове, звуци, изображения, цифри, факти и данни; 
...обхваща сбирки от самостоятелни произведения, данни или други матери-
али, които са системно или методично подредени и могат да бъдат достъпни 
по индивидуален начин. Запис на аудиовизуално, филмово, литературно или 
музикално произведение като такова не попада в обхвата на директивата. 

Директивата осигурява защита на авторските права върху базите дан-
ни както на литературните произведения. Директивата създава sui generic – 
изцяло нови права, които защитават базите данни и които не са под защита 
на авторското право. Тя защитава базите данни от нелоялно използване за 
период от 15 години.

- Директива 2001/29/ЕС на Европейския парламент и Съвета за хармо-
низиране на някои аспекти на авторското право и сродните права в инфор-
мационното общество.196 

С тази Директива на практика ЕС, от името на своите държави – член-
ки се присъединява към Договора на Световната организация за интелекту-
ална собственост в областта на авторското право (ДАП). В Директивата се 
посочва, че е необходимо да се постигне справедлив баланс между интере-
сите на собствениците на авторски права и потребителите.

В съответствие с разпоредбите на Директивата, държавите – членки 
са длъжни да предоставят на авторите и притежателите на сродни права 
изключителното право:

 – на възпроизвеждане пряко или непряко, временно или постоянно, 
със всякакви средства и във всяка форма, изцяло или в части. В 
дадения случай под „възпроизвеждане“ се разбира копиране;

 – на публично разгласяване на техни произведения по жичен или 
безжичен път, включително предоставяне на публично разполо-
жение на техни произведения по такъв начин, че всеки може да 
има достъп до тях от място и във време, самостоятелно избрани 
от него. 

 – на разпространение по отношение на оригинала на техните произ-
ведения или на техни копия изключителното право да разрешават 

196 Тези и други европейски документи и Директиви, във връзка със защита на ав-
торските права и интелектуалната собственост могат да се открият на адрес: www. eur-lex.
europe.eu
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или забраняват всякаква форма на публично разпространяване 
чрез продажба или по друг начин. разпространение на произведе-
нието или негово копие във всякаква форма – чрез продажба или 
по друг начин. 

Изключения и ограничения в Директивата са: временно копиране за 
технически цели или правомерно използване (fair use).

Държавите следва да предвидят изключения и за следните цели:
 – възпроизвеждане на хартиен или сходен носител (без музика), при 

условие, че авторът получава справедлива компенсация;
 – възпроизвеждане от ФЛ за лични цели, които нито пряко, нито 

косвено са търговски, при условие, че авторът получава компен-
сация за това;

 – възпроизвеждане в библиотеки, в случаи когато целите нито пря-
ко, нито косвено са търговски по своя характер.

 – дава се право на архивите за изработване на неограничен брой ко-
пия, ако копирането не носи икономически или търговски облаги 
и предимства и т.н..

Сред особеностите на Директивата можем да посочим отграничаване-
то на понятията: „reproduction right“ – възпроизвеждане на права, „right of 
communication to the public“ – право на публично разгласяване, а така също 
и „making available to the public“ –право на публично разположение. (Чл.3 
от Директивата). (Бел. Тук е цитиран официалният превод на документа на 
български език)

Положенията в Директивата са изцяло възприети в българския 
ЗАПСП. 

3. Закон за авторското право в цифровата епоха (САЩ)

Посоченият закон, познат като DMCA (Digital Millennium Copyright 
Act)197, реализира положенията в посоченият ДАП, но той отива значително 
напред, като повишава отговорността за нарушаване на авторски права в 
Интернет и в същото време защитава информационните посредници от от-
говорност за действията та потребителите. 

DMCA въвежда забрана за преодолявяне системите за защита от ко-
пиране и искажение на информация за управлението на авторските права. 

197 www.copyright.gov/legislation/dmca.pdf
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Такова нарушаване на технологичната защита на обект на авторнското пра-
во се разглежда в две форми: неавторизиран достъп и взлом на защитата 
от копиране. Забранява се създаването или продажбата на устройства или 
услуги, които позволяват да се преодолее защитата от копиране или да се 
осъществи неавторизиран достъп.

Също така, както в разглежданата директива на ЕС, са предвидени и 
редица изключения: библиотеки, архиви, образователни цели, изследвания 
в областта на криптографията, защита на непълнолетните и т.н.

За разлика от международните споразумения и в частност Договора на 
СОИС, съгласно DMCA, авторското право може да бъде предварително (пре-
ди публикуването) регистрирано с депониране на екземпляр в US Copyright 
Office, към библиотеката на Конгреса на САЩ. Регистрацията дава редица 
преимущества и преди всичко обезпечава доказателствата при евентуален 
бъдещ иск. DMCA изключва регистрацията на чуждестранни обекти на ав-
торското право. Институтът за предварителна регистрация на авторското 
право, възприет от DMCA, все пак, остава необичаен. 

За нарушаване на авторските права се установява гражданска и нака-
зателна отговорност. 

  III. СВОБОДНА ЛИЦЕНЗИЯ В ИНТЕРНЕТ

Тук ще разгледаме алтернативи на обичайното разбиране за автор-
ските права, даващи не техните притежатели изключителните права върху 
своите произведения. (Бел. Тук откриваме саморегулацията в Интернет и 
организациите, способстващи за това. В контекста на авторското право ясно 
се очертава принципа на сърегулиране на виртуалното пространство).

1. Свободна лицензия GNU 

Въвеждането на свободните лицензии е тясно свързано с разработва-
нето и използването на т. нар. „свободен софтуер“, за който идеята се за-
ражда през 70 г. на ХХ век. Автор на термина „free software“ и основател на 
движението в негова подкрепа е Ричарт Столман, автор и на концепцията 
„copyleft“. През 1985 г. е учреден Фонд за свободен софтуер (“Free Software 
Fondacion / FSF/“). Едно от направленията в работата на Фонда е проекта 
GNU.198 

198 http://www.gnu.org/gnu/manifesto.html
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В рамките на проекта са са разработени известните и използвани днес 
в Интернет свободни лицензии: 

 – GNU General Public License (GNU GPL);

 – GNU Lesser General Public License (GNU LGPL);

 – GNU Affero General Public License (GNU AGPL);

 – GNU Free Dokumentation License (GNU FDL). 
Една от най-известните лицензии е GNU GPL (Генерална публична 

лицензия). Тя се основава на следните четири свободи:
 – Свобода за пускане и действие на програмата за всякакви цели;

 – Свобода за изучаване на програмата и нейните модификации (за-
дължително условие се явява предоставянето на достъп до нейни-
те изходни данни);

 – Свободно разпространение на копие от праграмата;

 – Свобода за усъвършенстване/подобряване на програмата и раз-
пространение (разпространението на модифицираната програма 
задължително се извършва само при условията на GNU GPL.)

Трябва да отбележим, че свободният софтуер не означава, че той не-
пременно е безплатен. Свободен софтуер може да се разпространява както 
безплатно, така и срещу заплащане. Това безспорно произтича от двусмис-
леното значение на английската дума „free“, която може да бъде преведена и 
като „свободно“ и като „безплатно“. 

До известна степен GPL има характера на „вирус“, поради факта, че 
резултатите от интелектуалната дейност, създадени с използването на раз-
пространявани на основата на GPL интелектуални продукти, също се раз-
пространяват при условията на дадената лицензия. 

2. Creative Commons – лицензии разрешаващи свободното 
копиране 

Свободният софтуер се различава от програмите с отворен код (open 
sourse software). Автори на този термин са Ерих Реймънд и Брюс Перенс.Про-
грамата с отворен код се разпространява на основата на лицензия Creative 
Commons, което може да се преведе като творчески общества. 

Първите лицензии са разработени от едноименната организация.199 
За разлика от GNU GPL, лицензиите Creative Commons допускат превод на 

199  http://www.creativecommons.org
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други езици и адаптация към законодателството. Лицензията е узаконена в 
повече от 70 страни. Засега, те остават извън рамките на българската правна 
система независимо от широкото им разпространение и използване.

Лицензиите Creative Commons са по-гъвкави в сравнение с GNU GPL 
и позволяват на авторите да запазят както изключителните права в пълен 
обем, така и напълно или частично да се откажат от тях. В следствие на това, 
не всички лицензии Creative Commons са свободни.

Сред свободните лицензии Creative Commons могат да се отделят 
следните:

 – Attribution (by) – лицензия „с посочване на авторството“. 
Лицензията позволява да се разпространява и преработва произведе-

нието (включително и с търговски цели), при условие, че се посочва авторът 
на произведението. Това е най-свободната лицензия, от гледна точка на това, 
възможнстите, които имат ползвателите.

 – Attribution – ShareAlike (by – sa) – лицензия с указване на автор-
ството –и съхраняване на условията. 

Лицензията позволява преработване на произведението, в това число 
за търговски цели, при условия на посочване на авторството и лицензиране 
на производните произведения при същите условия.

Несвободни лицензии Creative Commons са следните:
 – Attribution – NonCommercial (by – nc) – лицензия „с посочване на 

авторството – нетърговска“. 
Лицензията позволява преработване на произведението на нетъргов-

ска основа, със задължително посочване на автора. При това не се изисква 
лицензиране на производните произведения при аналогични условия.

 – Attribution – Non – commercial – ShareAlike (by – nc-sa) – лицензия 
с „посочване на авторството – нетърговска – при съхраняване на 
условията“. 

Лицензията позволява промяна на произведението на нетърговска ос-
нова, със задължението за посочване на автора, като производните произве-
дения се лицензират п ри същите условия;

 – Attribution – NoDerivs (by – nd) – лицензия с „посочване на автора 
– без производни“.  
Лицензията изисква посочване на автора и препратка към него. 
Забранява се преработването и внасянето на изменения в произ-
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ведението, но се позволява то да бъде разпространявано както за 
търговски, така и за нетърговски цели;

 – Attribution – Non –commercial-No Derivatives (by – nc – nd) – лицен-
зия „посочване на авторството – нетърговска – без производни“. 

Тя позволява на ползвателите загружат произведение, като посочват 
автора и се позовават на него. Забранено е внасянето на изменение в произ-
ведението и използването му за търговски цели. 

За софтуерът с отворен код са характерни следните 10 критерии:
 – Свободно разпространение – лицензията не трябва да огранича-

ва възможността софтуерът да бъде продаван.

 – Изходен код – компютърната програма трябва да съдържа изходен 
код. В случай, че програмата се разпространява без изходен код е 
необходимо да се посочи източника, откъдето може да се получи 
изходният код. Работата с изходния код чрез Интернет трябва да 
се осъществява безплатно.

 – Лицензията трябва да позволява внасяне е на изменения и създа-
ване на производни произведения, както и да разрешава тяхното 
разпространение при същите условия, както и изходната програ-
ма;

 – Цялостност на изходния код – изразява се в това, че лицензията 
може да ограничава разпространението на изходния код, с внесе-
ните в него изменения само в случаите, когато лицензията позво-
лява разпространение на „patch file“ (спомагателна програма на 
системата UNIX, предназначена за пренос на изменения между 
различни версии на текстови файлове) с изходния код. Лицензия-
та може да съдържа и изисквания за посочване на наименованията 
на производните произведения.;

 – Недопускане на дискриминация на лица или групи – лицензи-
ята не може да съдържа положения с дискриминационен характер, 
насочени против отделни лица или групи;

 – Недопускане на дискримация в отделни области на прилага-
нето и – например лизенцията не може да ограничава възмож-
ността за прилагане на компютърната програма в сферата на гене-
тичните изследвания и др.;
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 – Действие на лицензията по отношение на всички – правата, по-
сочени в лицензията се отнасят до всички лица, на които програ-
мата е предадена;

 – Лицензията не може да се отнася до определен продукт – пра-
вата върху сотуера, посочени в лицензията не зависят от това, 
дали софтуерът е част от друг разпространяем такъв;

 – Лицензията не може да ограничава друг софтуер – лицензията 
не може да налага ограничения на друг софтуер, който се разпрос-
транява отделно от лицензирания. Например лицензията не може 
да съдържа в себе си положения, съгласно които всички програми, 
разпространявани на подобен носител трябва да бъдат програми 
с отворен код.;

 – Лицензията трябва да бъде технологично неутрална – тя не 
трябва да съдържа положения за конкретни технологии или стил 
на интерфейсът.

Каква е възможността за прилагане на свободните лицензии в Бълга-
рия. Кое се очертава като проблем? Отговори на тези въпроси се надяваме да 
открием, поглеждайки към опитът на Европейския съюз тази посока. 

Европейската комисия разработва Публична лицензия на Европей-
ския съюз (ПЛЕС).200 Целта на дадената лицензия е защита интересите на 
авторите по пътя на защитата на техните авторските права, така и на инте-
ресите на ползвателите, като им се предоставят определен основни права, 
указани в лицензията.

ПЛЕС, версия 1.0 е приета от Европейската комисия през януари 2007 
г. на английски, френски и немски език. През януари 2008 г. ПЛЕС, версия 
1.0 е приета още на 19 езика. Лицензията е съвместима с известните свобод-
ни лицензии, например GPL и Creative Commons.

ПЛЕС, е договор между притежател на права и ползвател, съгласно 
който последния се дава правото да осъществява възпроизвеждане, прера-
ботка и разпространение на софтуерът. Използването на произведението, 
разпространявано на основата на ПЛЕС, без съгласието на ползвателя с ус-
ловията на лицензията, е нарушаване на авторските права на техния прите-
жател. 

ПЛЕС е неизключителна, безплатна лицензия, без ограничения по те-
ритория и срок на използване на произведението.

200  Europian Union Pulic License v 1.1, 2007 http://ec.europa.eu/idabc/servlets/Docbb6d.
pdf@id=31979
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Необходимо е да се отбележи, че в случай, когато използването на 
софтуерът е за лични цели, без неговото разпространение, а така също и 
без внасяне на каквито и да е било изменения, ПЛЕС не предвижда никакви 
ограничения или задължения за ползвателя. 

Ако в произведението са включени специфични части от кода на друг 
софтуер, който се разпространява на основата на обичайните (т.е. несвобод-
ни) лицензии, допускащи по-нататъшно разпространение на предоставени-
те по лицензията кодове, преди да бъде разпространен софтуерът по силата 
на ПЛЕС, притежателят на авторското право трябва да провери условията 
на тази лицензия. 

Съгласно п.8 ПЛЕС не се предоставят никакви гаранции по отноше-
ние качеството на програмата. Лицето, разпространяващо на основата на 
ПЛЕС, не носи отговорност за вреди, причинени от софтуера, в това число 
материални и морални, например: загуба на данни, неправилна работа на 
компютъра и т.н.

Тези положения имат своите изключение: разпространителят на соф-
туер може да бъде привлечен към отговорност на основание Закона за защи-
та правата на потребителите.  
Разпространителят може да бъде привлечен към отговорност и при следни-
те случаи на причиняване на вреди:

 – умишлено причинена вреда (например авторът включва в софту-
ера вирусна програма);

 – причинени преки вреди при използването на софтуера (например 
при софтуер, използван за измерване на температурата за стери-
лизация на медицински инструменти, работи некоректно и отчита 
неправилно температурата). 

 Независимо от нарастващия интерес към свободните лицензии, съ-
дебната практика е ограничена. Самата легитимност на свободните лицен-
зии също остава съмнителна.
 

Обобщение
Отчитайки природата на Интернет като универсално информацион-

но поле, можем да твърдим, че в това поле се реализират всички посочени 
обекти, като начина на реализация, разбирана като способ за визуализация 
и представяне, е съвършено различен от досега познатите начини за фор-
мализиране на обекти на авторското право. Това съществено влияе върху 
ефективността на съществуващите правни механизми за защита на автор-
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ските права, съдържащи се в редица международни актове и националните 
законодателства на отделните страни. С част от тях ще имаме възможност 
да се запознаем във втората част на настоящата тема. 

 Освен традиционните обекти на закрила от авторското право, в Ин-
тернет откриваме нови обекти, типични само за виртуалното пространство, 
като сайт и домейн име. Интерес представлява и правната закрила на ком-
пютърните програми и бази данни. 

Правната уредба на авторските права върху сайт, компютърна програ-
ма, база данни отново поставя въпроса за необходимостта от концептуална 
рамка, върху която да се приемат нормите заа регулиране на отношенията, 
свързани с използването на Интернет и информационните технологии. Ос-
новно място в тази рамка следва да заеме развитието на единен понятиен 
апарат и легално дефиниране на новите понятия, свързани с развитието на 
технологиите.

Въпроси за самоподготовка

1.  Посочете основните специфики на обектите на закрила на 
авторското право, които провокира Интернет.

2.  Сравнете защитата на авторските права в международните 
споразумения и ЗАПСП.

3.  Открийте примери за практическо приложение на свободни-
те лицензии. 

?
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Тестове 

ТЕМА 1

1. Една от особеностите на регулирането на виртуалното пространство 
е, че: 

a) се осъществява на наднационално равнище;
b) липсва нормативно регулиране;
c) има централизиран характер;

2. Под „децентрализация“ на правното регулиране във виртуалното 
пространство се разбира:

a) регулиране на надционално равнище;
b) регулиране от неструктуриран масив от норми;
c) регулиране от националните законодателства;

3. Глобалното информационно пространство се формира на базата на 
два взаимообуславящи се фактора:

a) технически и програмен;
b) технологичен и социален;
c) обществен и икономически;

4. Регулирането на виртуалното пространство съчетава:
a) класическо правно регулиране и норми на саморегулация;
b) международно-правно регулиране и норми на националните 

законодателства;
c) морално – етични норми и обичаи;

@



5. Интернет правото е:
a) самостоятелен правен отрасъл в системата на правото;
b) правен институт на информационното право;
c) самостоятелно направление в юридическата наука;

6. Интернет правото се определя като:
a) централизирано обединение от норми и правила;
b) съвкупност от норми, които имат системен характер;
c) децентрализирано, несистемно обединение от норми и правила;

7. Интернет правото стои най-близо до следните отраслови науки: 
a) вещно, облигационно и семейно право;
b) административно и данъчно право;
c) международно частно право и информационно право;

ТЕМА 2

1. Под термина „виртуално взаимодействие“ се разбира:
a. взаимодействие между субектите в реално време;
b. опосредствано предаване на данни; 
c. непосредствено предаване на данни;

2. Под „опосредствано предаване на данни“ се разбира:
a) реално взаимодействие между субектите;
b) виртуално взаимодействие между субектите;
c) аналогово взаимодействие между субектите;

3. Една от функционалните особености на виртуалното пространство е, че:
a) липсват географски и геополитически граници;
b) дава възможност за достъп от всяко място по всяко време;
c) няма глобален характер;

4. От правна гледна точка „анонимността“ във виртуалното 
пространство е:

a) невъзможна;
b) сигурна;
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c) функционална характеристика на самото пространство;

5. Интернет се определя като:
a) съвкупност от обществени отношения;
b) субект на правни отношения;
c) техническа система, носеща социален елемент;

6. Като съвкупност от обществени отношения се определя:
a) самата интернет мрежа;
b) създаденото от интернет мрежата виртуално пространство;
c) структурни единици и протоколи за връзка;

ТЕМА 3

1. Принципът на свободен достъп до информация е въведен с:
a) Международен пакт за граждански и политически права през 1966 г.;
b) Всеобща декларация за правата на човека през 1948 г.;
c) с развитието на информационната мрежа интернет през 1973 г.;

2. Международно – правни източници на регулиране на виртуалното 
пространство са:

a) източници на международното частно право и международни договори;
b) етични кодекси на доставчиците на информационни услуги;
c) решения на Европейския съд;

3. Законът за електронния документ и електронен подпис е:
a) вътрешно – правен източник на регулиране на виртуалното 

пространство;
b) акт на международното законодателство;
c) официален документ на ЕС;

4. Обичайното право:
a) не е признато за източник на регулиране на отношенията във 

виртуалното пространство;
b) не може да съществува във виртуална среда;
c) е част от източниците на регулиране на отношенията във виртуална среда;
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5. Като източник на регулиране във виртуалното пространство могат 
да се определят:

a) Нормативни актове, обичаи, прецеденти и саморегулация;
b) Изключително и само нормативни източници;
c) Изключително и само механизми на саморегулация;

6. Посочете вярното определение на понятието „саморегулиране“:
a) алтернативен способ на съдебно решаване на спорове, свързани с 

Интернет;
b) способ за самоустановяване на правила във виртуалното пространство;
c) въздействие на едни групи от общесктвото върху други;

7. Регулирането на отношенията във виртуалното пространство 
посредством нормите на саморегулация и нормативно-правно 
въздействие се нарича:

a) сърегулиране;
b) киберрегулация;
c) международно – правна регулация;

8. Кибернормите се отнасят до механизма на:
a) нормативно-правно регулиране на виртуалното пространство;
b) саморегулирането във виртуалното пространство;
c) регулиране на виртуалното пространство посредством технически 

норми;

ТЕМА 4

1. Неопределеността на местоположението на субектите във 
виртуалното пространство е:

a) предпоставка за регулиране на отношенията във виртуалното 
пространство от страна на националните законодателства;

b) проблем на приложимото право и юрисдикцията;
c) въпрос, който се решава предимно от международните организации;

2. Правните отношения във виртуалното пространство:
a) не притежават характерна специфика;
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b) не съществуват;
c) притежават признаци, предпоставени от спецификата на технологичната 

среда;

3. Подправянето на служебна информация в заглавието на електронно 
съобщение се определя като:

a) непоискано търговско съобщение /спам/;
b) неправомерно действие /правонарушение/;
c) субективно право;

4. Отговорността на интернет доставчиците се урежда от:
a) национални регулаторни органи;
b) Закон за електронното управление;
c) Директива за електронната търговия 2000/31ЕС;

5. Съгласно законодателството интернет доставчиците:
a) са задължени да наблюдават информацията, която прехвърлят или 

складират;
b) нямат общо задължение да следят факти и обстоятелства, указващи 

наличие на незаконна дейност в Интернет;
c) не попадат под контрола на националните законодателства;

6. Доставчик на услугата складиране на на информация /hosting/, не 
носи отговорност за правонарушения в случай, че:

a) не знае, че дейността е незаконна;
b) при узнаване на незаконно действие не е прекратил достъпа;
c) изрично е декларирал, че не носи отговорност;

ТЕМА 5

1. Съгласно Закона за електронния документи електронен подпис 
„електронно изявление е: 

a) словесно изявление, представено в цифрова форма чрез общоприет 
стандарт за преобразуване на информация;

b) писмено изявление, представено в цифрова форма;
c) словесно изявление, представено на магнитен носител;
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2. Съгласно Закона за електронния документ и електронен подпис 
електронното изявление може да съдържа:

a) само словесна информация;
b) словесна и несловесна информация;
c) само несловесна информация;

3. Това, което отличава електронния от хартиения документ е:
a) функциите, които изпълняват;
b) доказателствената тежест;
c) носителят на информация и начина на записване, обработка и 

възпроизвеждане на информацията;

4. Съгласно Закона за електронния документ и електронен подпис, 
„електронен подпис“ е:

a) всяка информация в електронна форма, свързана с електронното 
изявление по начин, който установява неговото авторство;

b) информация, създадена със средства, които са единствено под контрола 
на автора;

c) всяка информация, която автентифицира автора на електронното 
изявление;

5. Значение на саморъчен подпис има:
a) усъвършенствания електронен подпис;
b) обикновения електронен подпис;
c) квалифицирания електронен подпис;

6. Обикновеният и усъвършенстваният подпис имат значение на 
саморъчен подпис:

a) по силата на Заукона за електронния документ и електронен подпис;
b) когато страните са уговорили, че ще признават стойността им на 

саморъчен подпис в отношенията помежду им;
c) когато това изрично е установено в съответен нормативен акт;
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ТЕМА 6

1.  „Електронните административни услуги се определят като:
a. административни услуги, предоставяни на гражданите чрез „едно 

гише“;
b. административни услуги, предоставяни на гражданите чрез електронна 

поща; 
c. административни услуги, предоставяни на гражданите от разстояние, 

чрез използване на електронни средства;

1. Съгласно Закона за електронното управление, доставчиците на 
електронни административни услуги:

a) могат в определени случаи да отказват приемането на електронни 
документи;

b) могат в определени случаи да отказват издаването на електронни 
документи;

c) не могат да отказват приемането и издаването и приемането 
на електронни документи, съгласно изискванията на Закона за 
електронния документ и електронен подпис;

2. При подаване на документ до администрацията по електронен път:
a) документът се подписва с обикновен електронен подпис;
b) документът се подписва с електронен подпис, издаден от регистриран 

доставчик на удостоверителни услуги;
c) документът не се подписва;

3. В рамките на Общата стратегия е-правителство на България 2011 
г. – 2015 г.:

a) ще се реализиратрансгранично осъществяване на електронни услуги на 
гражданите на ЕС;

b) ще се реализират приоритизирани услуги;
c) ще се реализират само електронни плащания към ддържавата и 

общините;

4. Реално е – управление означава:
a) пълно интегрирано присъствие на администрацията в мрежата;
b) присъствие на администрацията в мрежата на равнище транзакции;
c) интерактивно присъствие на администрацията в мрежата;
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5. При изграждането на електронното правителство:
a) електронните документи ще заместят изцяло документите на хартиен 

носител;
b) електронните документи ще се приемат и издават без да отпада 

приемането и издаването на документи на хартиен носител;
c) електронните услуги ще се извършват чрез хартиен документооборот;

ТЕМА 7

1. Домейн името е:
a) словесно обозначение, идентифициращо определен IP адрес;
b) самият IP адрес на компютъра;
c) набор от двоични числа;

1. Понятията „домейн „и „домейн име“ са:
a) тъждествени;
b) отразяват две страни на един и същ обект;
c) обозначават различни обекти във виртуалното пространство;

2. Домейн имената:
a) служат за индивидуализация на определени информационни ресурси;
b) нямат самостоятелно значение;
c) възникват с появана на Интернет;

3. Сходството между домейн имена и търговски марки се състои в:
a) признака „териториална обособеност“;
b) идентифициращата информация за стоки и услуги;
c) това, че структурата им се състои от различни нива;

4. Съпоставката между домейн име и търговска марка се прави на 
основата на сходството между:

a) търговската марка и цялото домейн име;
b) търговската марка и домейн името от първо ниво;
c) търговската марка и домейн името от второ ниво;
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5. Търговските марки и домейн имената се разглеждат като:
a) абсолютно идентични;
b) обекти, с определено функционално сходство;
c) обекти, без каквото и да функционално сходство помежду си;

6. Обект на правно регулиране е:
a) домейн името, осъществяващо гражданска и правна индивидуализация 

на лицата, стоките и услугите;
b) домейнът, осъществяващ техническа индивидуализация на компютъра;
c) домейнът и домейн името като единен обект;

ТЕМА 8

1. Законът – модел на УНСИТРАЛ „За електронната търговия“:
a) е европейски нормативен документ със задължителен характер;
b) има рамков и препоръчителен характер;
c) е ратифициран от Народното събрание на РБългария;

2. Насоките за правното регулиране в сферата на електронната 
търговия, в рамките на ЕС, са заложени в:

a) Законът – модел на УНСИТРАЛ „За електронната търговия“;
b) Директива на ЕС „За някои аспекти на електронната търговия на 

вътрешния пазар“
c) Окинавската харта от 2000 г.;

3. В широк смисъл понятието „електронна търговия „се определя 
като:

a) икономически процес на обмен на стоки и услуги с помощта на 
електронни средства за комуникация;

b) осъществяване на търговски сделки посредством Интернет;
c) международна покупко – продажба на стоки и услуги;

4. Хоризонталния модел на електронна търговия представлява:
a) обединяване на група компании, принадлежащи към различни отрасли, 

но решаващи схосни задачи;
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b) обединяване на група компании, действащи в границите на конкретни 
отрасли;

c) модификация на модела В2В;

5. Електронните търговски площадки са построени на базата на:
a) хоризонтален електронен пазар;
b) инфраструктурен електронен пазар;
c) вертикален електронен пазар;

6. По смисъла на Закона за електронната търговия, понятието 
„електронна търговия“ се определя като:

a) предоставяне услуги на информационното общество;
b) осъществяване на електронни сделки;
c) онлайн продажба на стоки и услуги;

7. При изпращане на непоискани търговски съобщения, доставчикът 
е длъжен:

a) да осигури разпознаване на търговското съобщение като спам още с 
постъпването при получателя;*

b) да уведоми Комисията за защита на потребителите;
c) да осигури разпознаване на търговското съобщение като спам след 

поискване от страна на получателя;
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