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I. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД
1. Актуалност на проблема
Изключително бързото развитие на технологиите в света създава редица
предизвикателства към регулацията на обществените отношения и обществото като цяло,
но и към създателите на компютърни програми и ползвателите в частност.
„Развитието на компютърните програми показва стабилен растеж през последните
повече от 15 години. Този сектор сътвори огромно въздействие върху общата световна
индустрия и осигури значителен принос за брутния вътрешен продукт (БВП) на голям
брой държави и на техния пазар на труда. Според изследователската консултантска
компания RDC "глобалният пазар на ИТ индустрията, обхващащ хардуера, софтуера,
услугите и телекомуникациите, се очаква да достигне 3,8 трилиона щатски долара за 2016
г., спрямо 3,7 трилиона щатски долара през предходната година. Само пазарът в САЩ е с
дял от приблизително 28% от общия пазар на IT индустрията, или малко повече от 1
трилион щатски долара“1.
IT индустрията на САЩ е лидер в иновациите – софтуерните компании на САЩ
притежават приблизително 90 000 патента (2014)2.
Независимо, че САЩ са най-големият самостоятелен пазар на компютърни
програми в света, повече от половината от световния пазар на компютърни програми
всъщност е извън САЩ3.
2. Предизвикателства пред закрилата на компютърните програми
От една страна обществените отношения се реализират в нови, свръх бързи
технологични форми, от друга - регулацията на правата и задълженията на участниците в
създаването и използването на компютърните програми при запазването на обществения
интерес, представлява бавен и сложно съгласуван процес.
Както по света, така и у нас новите компютърни програми са обект на моментален
интерес от страна на всички ползватели и тяхното използване стартира незабавно на
всички нива. Същевременно правата, които възникват, са обект на недостатъчно
познаване. Не само защото българският Закон за авторското право и сродните му права
(ЗАПСП) е относително нов – приет е през 1993 г., но защото и компютърните програми
са обекти с относително кратка история, особено в сравнение с произведенията на
литературата, изкуството или архитектурата, например. Възможността за търсенето на
закрила върху компютърните програми, като „изобретение” или „полезен модел” по
Закона за патентите и регистрацията на полезните модели (ЗПРПМ) - приет също през
1993 г., също има своите трудности и среща забрани.
По същество новостта на обекта „компютърни програми” и тяхно включване в
съществуващия от столетия режим на закрила на правата върху традиционните обекти
1
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на интелектуална собственост (какъвто е този на произведенията на литературата) носи
нормативни и практическо-приложни несъвършенства.
Както по света, така и в нашата страна често нито създателите, нито ползвателите
на компютърни програми са наистина наясно чии са правата и върху какъв точно обект,
изключителни или неизключителни са правата, имуществени или неимуществени са те, за
създателя или за неговия работодател те възникват, кое може да се използва свободно и
безвъзмездно, кое не може и др. подобни въпроси възникват в ежедневието на всеки.
Още тук трябва да се спомене, че сред причините за възникването на колизии са
различията в интересите на ползвателите и създателите (особено отчитайки
обстоятелството, че компютърните програми се създават от творчески предприятия в
икономически силни държави, но се ползват и в икономически слаби държави, които
реално не могат да си позволят да заплащат обема на възнагражденията на създателите).
Също на различия в интересите на работодателите и на създателите на компютърни
програми, които не винаги се припокриват. Не е налице ясно обоснована концепция за
това дали закрилата на творчеството следва да се разбира по същество като защита на
инвестициите в творчество, а не толкова като защита на творческия труд на създателите на
компютърни програми.
Сред другите актуални въпроси, свързани със закрилата на компютърните
програми е фундаменталната дилема за ограниченията в допустимото „свободно
използване” – без разрешението на носителя на правата.
Наличието на нормативно изключение от общия случай в ЗАПСП, което е въведено
само за компютърните програми и архитектурните проекти също предизвиква трудности.
Различни спорове предизвиква записването на музика и филми в компютърни формати,
без по същество да са компютърни програми.
Дори държавата, в лицето на нейните институции, често среща затруднения при
идентифицирането на права и задължения при използване на компютърни програми.
Допустимата закрила на компютърните програми чрез възможностите на Закона за
патентите и регистрацията на полезните модели е друга правна възможност за закрила на
компютърните програми, която също намира последователи в българската практика, като
валидизиран европейски патенти или чрез скриването на компютърна програма зад
иновативен метод за получаване на иновативен резултат в ромките на сложен технически
алгоритъм.
Тази обективна актуална реалност обаче не спира инвестициите в областта на
софтуерната индустрия както по света, така и у нас. А решенията при колизиите
обикновено се подчиняват на прецедентни основания в конкретните случаи.
3. Обект и предмет на изследването
Обект на изследване в дисертационния труд са компютърните програми, като
обект на интелектуална собственост под формата на „авторски произведения” (ЗАПСП),
„методи” (ЗПРПМ), „фирмена тайна” (ЗЗК), както и спецификата на „свободното
използване” и това, което през последните години се нарича „софтуер с отворен код“Open Source Software (OSS).
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Предмет на изследване в дисертационния труд са различните практики на
закрила на компютърните програми в САЩ, Европа, България, както и палитрата от
различни възможности за реализирането на ефективна защита на компютърните програми,
както и съществуващите слабости в практики на закрила.
4. Ограничения
Заради широкия предмет на изследване, изследването е ограничено до извеждане
на съществени характеристики на понятието компютърни програми, нормативните
възможности за закрила на компютърните програми, както и практиката при
реализирането на възможностите за ефективната им закрила.
Независимо от обстоятелството, че законодателството е унифицирано в повечето
държави по света, основни нормативни различия са налице в САЩ, Индия, Пакистан,
които изследването разглежда повече схематично, отколкото в дълбочина (характерна
за сравнителните анализи).
Дисертационният труд не разглежда в дълбочина и техническите аспекти на
компютърни програми, нито цифровото изражение на икономическата полза от тях в
макроикономически или микроикономически план.
Изследването е съсредоточено върху портфейла от възможности за закрила,
предоставени от действащото международно и българско законодателство, възможностите
на различните форми на закрила и някои от слабостите, както от гледна точка на
носителите на правата, така и от гледна точка на ползвателите.
От съществените проблеми, съотнесени към резултатността на дисертационния
труд е недостатъчно ефективната практика по закрила на компютърните програми (за
разлика от правата на компаниите - създатели на софтуер) както по света, така и у нас –
обстоятелство породено преди всичко от светкавичния темп на развитие в технологичния
сектор, който не може да бъде догонен от консерватизма в регулирането на обществените
отношения. На свой ред горното не пречи на ръста на новите решения в областта на
софтуера, без които съвременното общуване и бизнес просто са невъзможни.
Тази реалност илюстрира актуалността на изследването, като допринася за
основния извод, че е налице реален правен, както и социално-икономически проблем в
нормативно-теоретичен, но и в практико-приложен план, поради което не се постига в
желаната степен необходимата ефективност при закрилата на различните интереси
при създаването и използването на компютърните програми както по света, така и в
България.
Наблюдава се отчетлив дисбаланс в релацията “обществени потребности – права
върху интелектуална собственост – правоприлагане“ на закрилата върху компютърните
програми.
5. Теза на изследването
Изследването защитава тезата, че изключителната динамика в развитието на
компютърните технологии и компютърните програми значително изпреварва
нормативното регулиране на обществените отношения в областта на закрилата на
5

интересите на твореца, на бизнеса и на обществото при създаването и използването на
компютърните програми.
Трудностите за нормотворчеството в областта се предизвикват от една страна от
светкавичността на процесите в технологичния свят и от друга страна – от специфичната
сложност на обекта компютърни програми. Компютърните програми от една страна са със
самостоятелно значение, а от друга - участват като елемент в дейността на апарати и
устройства, реализиращи огромен брой технически и технологични решения.
Основните подтези на изследването, засягащи закрилата на компютърните
програми, се свеждат до аргументиране на необходимостта от:
1) Допълнително определение на съдържанието на понятието компютърни
програми.
2) Реализиране на активни политики за адекватна закрила на компютърните
програми и техните създатели в условията на съществуващата технологична динамика,
както от страна на държавата, така и от страна на създателите, бизнес единиците и
ползвателите.
3) Специализация в областта именно на закрилата на компютърните програми,
защото такава не е налице нито в средите на инженерните науки, нито в средите на
правните науки, нито в средите на икономическите науки.
Тези подтези са свързани с необходимите условия за ефективна закрила на
компютърните програми като обекти на интелектуална собственост, което е от
съществено значение при създаването на подходяща среда за развитие на обществените
отношения в областта и то в условията на реална пазарна икономика на високите
технологии както по света, така и в България.
6. Степен на разработеност
С изключително бързото развитие на цифровите и комуникационните технологии,
особено през последните десетина години, с либерализацията на глобалната икономика и
развитието на инициативността, въпросите свързани със закрилата на компютърните
програми, придобиха самостоятелно значение.
Настъпилите радикални промени в последните години, изискват нови системни
научни изследвания, въз основа на които да се формулират адекватни на новите
обществени отношения препоръки.
За съжаление и към 2016 г., само отделни учени анализират динамиката на
обществените отношения в областта на закрилата на компютърните програми в нашата
страна: А. Костов (Закрила на компютърните програми), М. Копчева (Компютърни
престъпления), М. Молхова (Електронна търговия), Г. Саракинов (Авторско право), Д.
Сапунджиева и др.
Динамиката на пазарно-икономическите процеси, светкавичното развитие на
технологиите и цифровизацията в страната, налагат необходимостта в научните
изследвания да се постави фокус върху закрилата на компютърните програми и то на
основата на интердисциплинарен подход, при едновременно отчитане на правния,
инженерния и управленско - икономически аспект на изследването.
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7. Цел и задачи на дисертационния труд
Основната цел на дисертационния труд се свързва с идентифицирането на
различните възможности за ефективна закрила на компютърните програми, като обект на
интелектуална собственост, чрез разкриването на различията, възможностите и слабостите
в практиката по прилагането на закрилата в САЩ, Европа и Р България.
Целта се постига чрез системно идентифициране и решаване на следните основни
задачи:
1. Разкриване спецификата на обекта „компютърни програми”.
2. Изследване динамиката в международното и националното законодателство в
областта на закрилата на компютърните програми, като обекти на интелектуална
собственост и практиката по прилагането му.
3. Разкриване на различните възможности за постигане на ефективна закрила на
компютърните програми чрез авторското, патентното и конкурентното право, чрез
средствата за техническо кодиране, криптиране и ноу-хау.
4. Разграничаване интересите на създателите на компютърните програми, на
бизнеса, на ползвателите и на обществото като цяло.
5. Установяване на някои от несъвършенствата в съществуващата нормативна
уредба в областта на закрилата на компютърните програми.
8. Аналитични подходи и техники
Изследването на компютърни програми като обект на интелектуална собственост,
изисква и налага проучване и анализ от две гледни точки:
- Субектна (различните физически и юридически лица, както и институции, които
имат отношение към реализирането на закрилата на компютърните програми като обект
на интелектуална собственост),
- Предметна (компютърните програми, като резултат от творческа дейност).
Тази характерна специфика предопределя и интердисциплинарен технически,
правен и икономически подход на изследването.
Основните методи на изследване, които са приложени са системният и
комплексният. Използван е и сравнителният анализ при изследването на закрилата,
предоставена чрез авторското право и закрилата, предоставена от патентното, както и от
конкурентното право.
9. Структура и обем на дисертационния труд
Дисертационният труд е в обем от (116) страници, като включва увод, (3) глави за
решаване на формулираните основни задачи, заключение, списък на основните приноси,
списък на публикациите по дисертацията и използвана литература. Цитирани са общо
(141) литературни източници, като (114) са на английски език, (13) на немски език и (14)
на български език, а останалите са интернет адреси. В дисертационния труд са
направени 53 бележки под линия. Работата включва списък със съкращенията, (7)
таблици и (11) фигури. Номерата на фигурите и таблиците в автореферата съответстват
на тези в дисертационния труд.
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II. СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД
УВОД
В увода са изведени и обосновани актуалността и значимостта на темата на
дисертационния труд. Дефинирани са обекта, предмета, ограниченията, основната теза,
подтезите, степента на разработеност, целта и задачите, както и използваните
аналитични подходи и техники на изследването.
ГЛАВА 1: ХАРАКТЕРИСТИКА НА КОМПЮТЪРНИТЕ ПРОГРАМИ.
МЕЖДУНАРОДНИ И НАЦИОНАЛНИ ТЕОРЕТИЧНИ И НОРМАТИВНИ
ОСНОВИ.
В т. 1 от глава 1 се посочват съществените елементи на понятийния апарат на
дисертацията, като последователно се представят основните изрази и релевантната към
изследването терминология, включваща изрази като: „компютърна система" като всяко
отделно устройство или съвкупност от взаимосвързани или сходни устройства, което в
изпълнение на определена програма осигурява, или един от елементите на което
осигурява автоматична обработка на данни4; „компютърни данни", като всяко
представяне на факти, информация или понятия във форма, поддаваща се на автоматична
обработка, включително компютърни програми5; „доставчик на компютърноинформационни услуги", визиращ всяко юридическо или физическо лице, което
предлага възможността за комуникация чрез компютърна система или което обработва
или съхранява компютърни данни за тази комуникационна услуга или за нейните
ползватели6; "компютърна мрежа" - съвкупност от свързани помежду си компютърни
системи или съоръжения, която дава възможност за обмен на компютърни данни7;
"компютърна програма", като поредица от машинни инструкции, които са в състояние
да приведат компютърна система да осъществява определени функции8; „софтуерно
инженерство“, представляващо проектиране, прилагане и видоизменяне на софтуер с цел
неговото високо качество, приемлива цена, поддръжка и бързо разработване; „разработка
на софтуер“ (среща се и като разработка на приложения, софтуерен дизайн, проектиране
на софтуер, разработване на приложен софтуер), под което се разбира разработването на
софтуерен продукт съобразен с нуждите на дадена целева група или маркетинга на един
софтуерен продукт, като разработката на софтуер може да включва изследвания, нови
разработки, прототипиране, модификация, повторно използване, ре-инженеринг,
поддръжка, или всякакви други дейности, чийто краен резултат е софтуерният продукт9;
„софтуерен процес“ - това е жизненият цикъл на програмния продукт или целият период
НК, Чл. 93, т. 21 (нова - ДВ, бр. 92 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 38 от 2007 г.)
НК, Чл. 93, т. 22 (нова - ДВ, бр. 92 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 38 от 2007 г.)
6
НК, Чл. 93, т. 23 (нова - ДВ, бр. 92 от 2002 г.)
7
НК, Чл. 93, т. 25 (нова - ДВ, бр. 38 от 2007 г.)
8
НК, Чл. 93, т. 26 (нова - ДВ, бр. 38 от 2007 г.)
9
https://bg.wikipedia.org/wiki/Софтуерно_инженерство
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на създаването и използването а компютърната програма. Начало – възникване на идеята
за създаване на продукта. Край – моментът в който се преустановява използването му10.
Посочва се, че за целите на изследването „компютърни програми“, „софтуер“,
„софтуерни програми“, „софтуерни иновативни решения“ са изрази и понятия с
тъждествено значение и „компютърната програма“ се разглежда като обективиран
творчески продукт, резултат от независим творчески труд на едно или повече физически
лица, предназначен за използване с хардуерни компютърни решения. Това разбиране се
основава на характеристиката на компютърната програма като защитен обект на
интелектуална собственост“ и за чието използване е необходимо съгласието на
носителя на правата върху компютърната програма.
Възникването и еволюцията на компютърните програми е разгледана в т. 2, като
изследователският интерес се връща няколко десетилетия назад, до средата на миналия
век и се спира на колосалния прогрес в изчислителните машини, които за няколко
десетилетия стават неразделна част от обичайното човешко ежедневие. Посочва се, че
изразът софтуерно инженерство се появява в началото на 1950-те, като терминът
„инженерство“ трудно се вписвал в разбиранията за научната област на техниката и за
професията на инженера. Едва със спонсорираните от Научния комитет на НАТО две
фундаментални софтуерни конференции (през 1968 и през 1969г.) се дава началния
тласък, необходим за софтуерното инженерство и много специалисти отбелязват тези две
събития като „раждането" на софтуерното инженерство. И ако следващите две
десетилетия на 70-те и 80-те години се свързват с т.нар. „софтуерна криза“ довела до
фалити на тогавашните софтуерни компании (преди всичко защото приложението на
компютрите все още няма съвременната масовост), то с появата през 90-те години на
Интернет пазарът се променя из основи. Хардуерът и софтуерът стават все по-лесни за
използване и все по-достъпни за всички поколения потребители. През новото хилядолетие
и до наши дни се променят вижданията за разстояния, за събиране и обмен на данни и
информация, за общуване и за това как реално изглежда света с помощта на интернет и
съвременните софтуерни решения.
Т. 3 на глава 1 е посветена на международната закрила на компютърните програми.
Изследването се спира последователно на основните принципи на създадената правна
доктрина с двата международни акта, закрепващи закрилата на компютърните програми
чрез института на „творческото произведение“ (въведен още през 1886 година с Бернската
конвенция), като изследваните два международни акта са:
- Първият международен акт - приетата през юли 1991 година Директива 91/250
на Европейската общност.
- Вторият международен акт - приетото през април 1994 година Споразумение
TRIPS Agreement.
Следващата т. 4 от глава 1 е посветена на национално-правната закрила на
компютърните програми. Основният изследователски фокус тук е поставен върху
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авторскоправната закрила, създадена със ЗАПСП. Систематизирано се изследват:
обектът на закрила, възникването на правата, субектите на изключителни авторски права,
срокът на закрилата, както и видовете права и защитата им, съгласно специалния закон Законът за авторското право и сродните му права. Разгледани са последователно както
възможностите на закрилата, така и несъвършенствата и слабостите на авторскоправната
закрила. На следващо място в национално-правната доктрина изследването обръща
критичен поглед към патентната закрила, съгласно регулациите въведени със Закона за
патентите и регистрацията на полезните модели като алтернатива или съпътстваща
закрила на компютърните програми. Дефинират се основните направления, по които както
в международен план, така и у нас специалистите в областта продължават да дебатират,
без да успеят да обединят оценките си:
- степента, в която следва да се предоставят софтуерни патенти и дали изобщо да
бъде осигурявана патентна закрила за компютърните програми;
- каква следва да е границата между патентоспособен и непатентоспособен
софтуер;
- дали изискването за изобретателска стъпка и неочевидност на техническото
решение не се прилагат в твърде занижена степен при оценката на патентоспособността на
софтуера;
- дали софтуерните патенти на практика обезкуражават, а не насърчават
иновациите.
На следващо място са разгледани нормативните гаранции за ненарушаване
правата върху компютърни програми, които са създадени с инкриминирането на
неоторизираното използване на защитени обекти на интелектуална собственост, съгласно
раздел VII на Наказателния кодекс на Р България. Текстът на чл.172а от НК предвижда
наказателно преследване при увреждането на икономическите интереси на носителите на
авторски права върху компютърните програми при престъпленията „пиратство”,
„плагиатство”, „хакер атаки” и „натрапено съавторство“. Последствията за носителя на
правата при неоторизирано използване на защитените от авторското право компютърни
програми се изразяват от една страна в значителни материални щети и от друга в
значително увреждане репутацията на носителите на правата.
Независимо от стремежа на законодателя да изгради превенция като направи ясно
разграничение на наказанието при неоторизирано използване на компютърни програми според степента на обществената опасност - административно или наказателно, много
трудно всъщност може да се установи ясен критерий за това какво е „маловажен“ случай.
Особено при престъпления срещу интелектуална собственост върху компютърни
програми. Особено в светлината на текста на чл. 25 от ЗАПСП, който изрично не допуска
под никаква форма „свободно използване“ на компютърни програми (т.е. без
разрешението носителя на правата) от физически лица, дори когато се използва с
нетърговска цел.
Трудности при определянето степента на обществената опасност при
неоторизирано използване на компютърна програма, предизвиква и обосноваността на
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преценката при нарушаване права на непопулярен автор на компютърни програми –
физическо лице, в сравнение с нарушаването на авторските права на световноизвестно
търговско дружество в областта.
На следващо място е разгледана законовата закрила на компютърните
програми чрез института на производствената и търговска тайна, съгласно Закона за
защита на конкуренцията, както и закрилата чрез ноу-хау.
ГЛАВА 2: МЕЖДУНАРОДНА И НАЦИОНАЛНА ПРАКТИКА ПРИ
ЗАКРИЛАТА НА КОМПЮТЪРНИТЕ ПРОГРАМИ
В т.1 на втората глава е направен критичен анализ на практиката при закрилата на
компютърните програми чрез патент за изобретение в Европейския съюз. Изследването
посочва, че независимо от обстоятелството, че компютърните програми са изрично
изключени от патентна закрила както в законите на страните-членки на ЕС, така и на
основание Европейската патентна конвенция, Европейското патентно ведомство и
националните патентни ведомства издават хиляди патенти за изобретения, които се
прилагат на компютър. Огромната част от тези патенти са именно в областта на
информационните технологии, т.е. обработка на данни, използване и съхранение. Т. 2 от
втората глава е посветена на практиката в САЩ, където софтуерните патенти са
допустими и където след редица съдебни процеси е установена практиката за
предоставяне на патентна закрила на компютърни програми, като на изобретението се
гледа като едно цяло.
В т. 3 са разгледани възможностите за закрилата на компютърните програми като
производствена и търговска тайна, съгласно Закона за защита на конкуренцията, като е
посочено, че на първо място, компютърните програми могат да представляват „решения“,
чието „запазване в тайна“ да е в интерес на правоимащите (обикновено създателите или
техните работодатели). На второ място „правоимащите“ (съгласно Закона за защита на
конкуренцията) следва да са взели „необходимите мерки“, за запазването на
компютърните програми в тайна (производствена и търговска). Практическата реализация
на закрилата следва следните стъпки:
- Идентифициране и описване на компютърните програми, които представляват
"производствена или търговска тайна“.
- Установяване на забрана (най-често чрез вътрешна заповед) за всички служители
с достъп до компютърните програми, идентифицирани като производствена или търговска
тайна, да ги разпространяват извън кръга на служебните си задължения.
- Запознаване на всички служители със забраната (вътрешната заповед),
обикновено
срещу подпис и включване на това задължение в длъжностната
характеристика на всички длъжности с достъп до компютърните програми,
идентифицирани като производствена или търговска тайна.
- Предлагане на защитените по този начин компютърни програми, на основата на
разпоредбите на Закона за защита на конкуренцията, за пазарна реализация, като това
обикновено се осъществява чрез договор за отдаване на лицензия върху ноу-хау.
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Т. 4 е посветена на проучване за периода 1980-2016г на глобалните патентни
документи по класове, включващо софтуер или програмно осигуряване за управление на
електронни устройства. Статистиката на патентните документи по класове, съгласно
Международната патентна класификация (МПК), включващи софтуер или програмно
осигуряване за управление на електронни устройства е както следва:
Клас G06Q - който се отнася до „Системи за обработка на данни или методи,
специално пригодени за административни, търговски, финансови, управленски, надзорни
или други цели...“.
Таблица 1
Година
US/US
EP
JP/JP
KR/KR
CN/CN
123
120
505
0
0
1980-1989
1410
909
5384
74
7
1990-1999
491
477
1284
693
3
2000
1062
745
4111
776
7
2001
3873
1192
10000
1052
12
2002
3768
1365
6999
731
41
2003
3479
1182
5466
785
37
2004
3879
935
4264
997
64
2005
3170
926
3469
2551
678
2006
3197
900
3264
2321
866
2007
4044
818
2766
1952
1095
2008
3873
817
2528
4641
1185
2009
3756
870
2509
3654
1478
2010
3697
920
2290
3543
1553
2011
4117
931
2336
4044
2465
2012
4441
1016
2507
5112
3567
2013
5025
1305
2694
5189
5793
2014
3784
1202
2830
4746
8701
2015
1234
428
341
1685
694
до 01.06.2016
Общо
58300
17058
65547
44546
28246

От данните е видно, че през последното десетилетие на 20 век и първите години на
21 век, броят на патентни документи със страна на произход Япония имат превес над
американските патенти. Около 2005 – 2006 се увеличава делът и на корейските документи,
като след 2009-та техният дял надвишава този на японските документи. Трябва да се
отбележи и нарастването на китайските патентни документи след 2007–2008, като техният
дял е особено голям през 2012–2015 година, изравнявайки се и надвишавайки „големите“:
САЩ, Япония и Корея.
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В следващата таблица 2 е представена статистика по отношение на държавата на
заявителя на приоритетната заявка и съответно публикацията на заявените и публикувани
патентни документи със съответния приоритет в други държави. Освен изследваните погоре в таблица 1 държави са включени и някои от развитите в IT-сектора европейски
държави като Германия, Англия и Франция, както и Русия.
Таблица 2
Publication
US
EP
DE
GB
FR
RU
Priority
US

58300

7525

68

694

7

198

EP

1053

2713

11

6

3

21

DE

790

958

974

11

1

34

GB

691

431

2

625

0

6

FR

437

610

1

5

459

9

JP

7878

2525

15

107

3

34

KR

2088

856

6

40

2

34

CN

742

388

1

7

0

14

RU

40

28

0

1

0

270

Друг

1581

1024

5

0

3

59

Общо

73600

17058

1083

1496

478

679

От данните става ясно, че около 13% от заявките с приоритет US са заявени и в
Европейското патентно ведомство. От друга страна около 40% от заявките с приоритет EP
са заявени в САЩ. Заявките с приоритет от Германия, Англия и Франция са заявени както
в Европейското патентно ведомство, така и в USPTO (ведомството за патенти и марки на
САЩ). Заявките с приоритет от Япония, Китай, Корея и Русия, които са заявени и в
USPTO или в Европейското патентно ведомство са в съотношение около 70 към 30%.
Изводът е, че голяма част от заявителите се интересуват от защита на създаденото от тях
изобретение, както в собствената им държава , така и в САЩ.
От проучването в Клас G06F, който се отнася до „Електронна и цифрова обработка
на данни (включва обработка и предаване на данни)“ резултатите са представени в
следващата таблица 3. Представена е статистика по отношение на държавата на заявителя
и съответно на притежателя на патентния документ, и по години на публикация на
заявените и публикувани заявки за изобретения и/или издадени патенти, класирани в клас
G06F.
Таблица 3
Година

US/US

EP

JP/JP

KR/KR

CN/CN

1980-1989

1902

67

9537

37

112

13

Година

US/US

EP

JP/JP

KR/KR

CN/CN

1990-1999

16565

644

46554

1581

1514

2000

3699

2034

8540

3219

468

2001

5166

2294

9384

5563

653

2002

> 10 000

2647

> 10 000

5064

998

2003

> 10 000

2724

> 10 000

3403

1701

2004

> 10 000

3626

> 10 000

3582

2238

2005

> 10 000

3492

> 10 000

4220

3256

2006

> 10 000

3616

> 10 000

2859

3319

2007

> 10 000

3397

> 10 000

3324

4669

2008

> 10 000

3222

8971

3386

6171

2009

> 10 000

2981

8798

2982

7276

2010

> 10 000

2969

8532

3243

9112

2011

> 10 000

3133

8191

3798

> 10 000

2012

> 10 000

3368

8294

4312

> 10 000

2013

> 10 000

3718

8251

5028

> 10 000

2014

9986

4142

7984

5978

> 10 000

2015

8560

3890

7885

6746

> 10 000

до 01.06.2016
Общо

2937
> 200 000

1610
53574

906
> 200 000

1609
69934

2585
> 100 000

От данните е видно, че през последното десетилетие на 20 век и първите години на
21 век, японските патентни документи имат превес над американските, като основните
заявители и изобретатели в областта за този период са със страна на произход Япония и
САЩ. Бройките на патентните документи в този клас на МПК е значително по-голям от
тези в предходните таблици 1 и 2. Това е така, тъй като в този клас попадат всички
технически решения свързани с електронна и цифрова обработка на данни. Значителен е и
делът на корейските документи, но в този клас техният дял не надвишава този на
японските и американските документи.
Трябва да се отбележи значителното развитие и нарастване на китайските патентни
документи след 2007–2008 година, и особено в периода 2010–2015 година, когато броя на
китайските патентни документи се изравнява и надвишава броя на документите на САЩ и
Япония.
В следващата таблица 4 е представена статистика по отношение на държавата на
заявителя на приоритетната заявка и съответно публикацията на заявените и публикувани
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патентни документи със съответния приоритет в други държави. Освен изследваните погоре в таблица 3 държави са включени и някои от развитите европейски държави като
Германия, Англия и Франция, както и Русия.
Таблица 4
Publication
US
EP
DE
GB
FR
RU
Priority
US

> 200 000

18305

316

2328

64

582

EP

7430

10500

55

77

6

97

DE

8274

3893

3592

121

28

101

GB

3031

1191

14

1852

9

33

FR

4009

2574

12

90

1798

45

JP

60256

10560

137

708

36

232

KR

23487

5366

47

226

12

158

CN

9540

2165

9

51

0

93

RU

202

87

0

0

1

1196

6719

7155

296

50

302

Друг

Общо
> 320 000
53574
4153
5507
1948
2637
Данните показват, че по-малко от 10% от заявките с приоритет US са заявени и в
Европейското патентно ведомство. От друга страна над 70% от заявките с приоритет EP са
заявени в САЩ. Заявките с приоритет от Германия, Англия и Франция са заявени както в
Европейското патентно ведомство, така и в USPTO. Заявките с приоритет от Япония,
Китай, Корея и Русия, които са заявени и в USPTO или в Европейското патентно
ведомство са в съотношение около 65% към 35%. Изводът отново е, че голяма част от
заявителите се интересуват от защита на създаденото от тях изобретение, освен в
собствената им държава, така и в САЩ. От данните е видно, че патентните документи
заявени в САЩ, с приоритет различен от US, представляват една значителна част от
общия брой документи заявени и публикувани от USPTO в изследваната област на
техниката.
В т. 5 е направено проучване на статистиката на глобалните патентни документи
по ключова дума и/или МПК, включващи софтуер или програмно осигуряване за
управление на електронни устройства. Проучването отново е направено по отношение
държавите с най-висока заявителска активност в областта на компютърно приложимите
изобретения, като в този случай изрично е посочено използването на думата “software” в
заглавието и/или абстракта на патентното описание. Проучването е извършено за периода
1980 – 2016 година.
Таблица 5
Publication
US
EP
DE
GB
FR
JP
KR
CN
RU
Priority
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Publication
Priority

US

EP

DE

GB

FR

JP

KR

CN

RU

US

22253

1714

37

297

7

1448

516

1312

124

EP

677

1230

9

8

0

118

76

204

24

DE

479

336

693

8

2

55

22

127

22

GB

281

92

0

276

2

43

11

41

9

FR

283

259

2

5

255

53

19

90

11

JP

1869

531

4

32

2

11032

157

360

48

KR

666

98

4

11

1

122

4419

144

11

CN

495

198

1

8

0

26

24

29824

18

RU

44

25

0

0

0

1

4

14

518

Друг

1716

787

1382

8

4

222

99

585

89

Общо

27805

4598

746

637

269

13010

5303

32447

830

Данните от проучването само по ключова дума отново показват същите резултати,
както и при проучванията по клас, представени в горните таблици от 1 до 4. Отново
значителен е броят на китайските патентни документи, като този път броят им надвишава
дори и броя на заявените и публикувани документи от USPTO. Японските документи са
около 50% по-малко от тези на САЩ, докато делът на корейските и европейските патентни
документи е съизмерим и представлява значително по-малка част, около 15% от
документите заявени и публикувани в САЩ. Както бе посочено и по-горе голяма част от
заявителите се интересуват от защита на създаденото от тях изобретение, освен в
собствената им държава, така и в САЩ.
В следващата таблица 6 е представена статистика по отношение на държавата на
заявителя на приоритетната заявка и съответно публикацията на заявените и публикувани
патентни документи със съответния приоритет в други държави. В този случай
проучването е направено комбинирано по ключова дума “software” и един от двата класа
по МПК - G06F или G06Q. Проучването отново е направено по отношение държавите с
най-висока заявителска активност в областта на компютърно приложимите изобретения за
периода 1980-2016 година.
Таблица 6
Publication
US
EP
DE
GB
FR
JP
KR
CN
RU
Priority
US

16551

1265

30

220

6

1095

328

862

66

EP

509

763

4

8

0

74

51

132

6

DE

323

169

332

3

1

27

10

58

10

GB

201

63

0

186

1

34

6

31

3
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Publication
Priority

US

EP

DE

GB

FR

JP

KR

CN

RU

FR

207

144

0

2

148

29

14

56

5

JP

1436

344

4

25

2

7974

109

230

19

KR

462

64

1

6

1

65

2342

83

5

CN

350

98

1

6

0

20

13

14384

9

RU

37

21

0

0

0

1

1

12

127

Друг

2210

372

661

0

2

143

50

294

31

Общо

21640

2965

369

450

159

9408

2904

16026

261

Получените резултати са аналогични на описаните в таблиците от 1 до 5.
Значителен е делът на американските, китайските и японските документи. Сравнително
малък е делът на европейските и корейските документи. Високо ниво на заявяване, освен
в държавата на заявителя и в USPTO.
В т. 6 се проучва практика на Европейското патентно ведомство в закрилата на
компютърните програми чрез патент за изобретение. Нормативният императив на чл. 52,
ал. 2 (с) от Европейската патентна конвенция постановява, че компютърните програми са
изключени от патентна закрила. Същевременно с чл. 52, ал. 3 се установява важно
ограничение на обхвата на това изключение, като се посочва, че непатентоспособността на
компютърната програма по подадена заявка или издаден патент е само „в качеството й на
такава“. В различни тълкувателни решения, например T 935/97 се заявява, че с двете
правни норми (Чл. 52, ал. 2 и 3 на Европейската патентна конвенция, 1973) законодателят
„демонстрира, че не желае да изключи от патентоспособност всички компютърни
програми“. Изобретения, които включват и компютърна програма могат да бъдат
защитени в различните форми на „изобретение, приложимо чрез компютър“
(COMPUTER-IMPLEMENTED INVENTION). Това е израз обхващащ компютри,
компютърни мрежи или други програмируеми апарати, където prima facie една или повече
от характеристиките на претендираното изобретение се осъществяват със средствата на
програма или програми. Това значи, че компютърните програми могат да бъдат
патентоспособни именно когато са елемент от цялостно техническо решение, изпълнимо
чрез компютър.
Т. 7 е посветена на проучване на различията във времето, необходимо за
получаване на защитен документ (патент) в глобален мащаб 11. Проучването е необходимо
с оглед сложността при предлагането на „работещи решения“ за закрила на компютърните
програми. Сложността се обуславя от факта, че в областта на софтуерните иновации
жизненият цикъл на продукта е изключително кратък, от друга страна експертизата и
11
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регистрацията е строго формализирана и затова доста тромава. Видно от проучването,
представено фигуративно по държави, сроковете за решение за издаване на патент са
много бавни и с годините дори растат навсякъде.
A – Човешки потребности
B – Изпълнителни операции и транспорт
C – Химия и металургия
D – Текстил и хартия
E – Трайно закрепени конструкции
F – Инженеринг
G – Физика
H – Електричество
СЕВЕРНА АМЕРИКА

ЕВРОПА

АЗИЯ

Погледът върху графиките показва, че има значителна разлика във времето
необходимо на едно патентно ведомство в сравнение с друго патентно ведомство. Може
да се отбележи, че и технологичната област, в която е подадена патентната заявка, оказва
съществено влияние върху времето, необходимо на патентните ведомства да предоставят
патенти. Също така се вижда, че в САЩ през годините все по-бавно и по-бавно се
придобива патентна защита (от 30-35 месеца през 2007г. до 40-45 месеца през 2011г.).
18

Забележителна е и устойчивостта на тенденция за нарастване на сроковете, необходими за
издаване на патент. Същата тенденция е валидна за Обединеното кралство (от 30 месеца
през 2007 г. до 45 месеца през 2011 г. за предоставяне на патент). Разбира се, в Япония
срокът е дори по-дълъг, но пък се запазват средните му стойности от 75-85 месеца за
предоставяне на патент. Същата устойчивост може да се наблюдава в Европа (50-55 и 6570 месеца за предоставяне на патент в различни области на технологиите през годините).
ГЛАВА 3: ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОПТИМИЗИРАНЕ НА ТЕОРЕТИКОНОРМАТИВНИТЕ И ПРАКТИЧЕСКИТЕ АСПЕКТИ ПРИ РЕАЛИЗИРАНЕТО НА
ЗАКРИЛАТА НА КОМПЮТЪРНИТЕ ПРОГРАМИ
Изследването на практиката в областта на закрилата на компютърните програми
показва редица различия, несъвършенства и противоречия, които могат да бъдат
обединени в няколко водещи направления. В т. 1 са изведени основните различия и
несъвършенства в практиката, със свое значение в международен и национален контекст.
Сред тях са:
1) Различията във времето, необходимо за получаване на защитен документ –
патент12. Като времето, необходимо за издаване на защитен документ – патент зависи от
няколко фактора:
- Държавата, където е подадена заявката. Времето зависи най-вече от броя на
патентните експерти и броя на подадените заявки в съответното патентно ведомство.
- Технологичната област, в която е заявката за патент. Времето зависи от броя на
заявките, подадени в конкретната технологична област на съответното патентно
ведомство и обезпечеността на направлението с необходимия брой експерти в патентното
ведомство.
- Стъпките, необходими за укоряване на процеса по патентоване. Повечето
патентни ведомства осигуряват разпоредби, които да ускорят процеса на патентоване.
2) Социалните несъвършенства в съществуващата практика, в рамките на които
без особена правно-икономическа аргументация стоят нерешени проблеми:
- Правната закрила и по света, и у нас, априори изключва патентите за компютърни
програми, при условие че именно те би трябвало да реализират закрилата на резултата –
икономическото благо, което се реализира от прилагането на компютърната програма.
- В глобален план закрилата на компютърната програма е уредена с режима на
закрила на литературните произведения, по смисъла на закрилата на авторското право.
Режим, който закриля програмата, но не и резултата, който тя реализира в края на
процеса на прилагането й. С други думи, ако иновативният резултат може да се постигне с
друга сходна програма, резултатът не може да бъде защитен с права върху интелектуална
собственост.

12
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- Огромната част от възнагражденията за правата върху компютърни програми по
право отиват директно за собствениците на специализирани софтуерни компании и едва
нищожна част - за творците-създатели на софтуер. Принцип, скрепен със законова норма,
но безспорно представляващ трудно обяснимо изключение от общото правило, че
авторските права принадлежат на физическото лице – създател на творческото
произведение.
- Цената на лицензите на софтуер в глобален мащаб е изключително висока и на
практика често е абсолютно непосилна за ползвателите в редица региони по света. Следва
да се спомене обаче, много често няма агресивна политика на защита правата на
специализираните софтуерни компании, притежатели на авторските права, срещу
неоторизираното използване в такива, бедни и недостатъчно пазарно-икономически
развити региони. Принцип, подкрепян от бизнес логиката, че не можеш да вземеш нищо
от бедния, като също така не можеш да го ограничиш от достъп до средствата за
съвременен начин на живот.
- Независимо от високите обеми инвестиции, вложени от специализираните
софтуерни компании в изграждане на R&D звена, технически и технологичен капацитет, и
подбор на най-добрите програмисти по целия свят, възникват и се развиват безплатни
софтуерни решения от типа Open Source Sofware. Тези софтуерни решения стават
популярни относително бавно, но безспорно имат потенциала да заместят ако не изцяло,
то поне в голяма степен решения от типа All Rights Reserved! (Всички права запазени! или
т. нар. „платени“ операционни системи и програми).
- Специално за нашата страна са налице и трудностите при определянето на
ефективността на закрилата преди всичко заради обстоятелството, че са произнесени само
неголям брой съдебни присъди (едва 20-на през последните 7-8 години) за неоторизирано
използване на компютърни програми, като една съществена част от тях все още се
обжалват пред по-висша съдебна инстанция.
В т. 2 са разгледани противоречивата роля и значение на open source software, както
и open patenting решенията13. И при двете решения иновацията може да бъде реализирана
„отдолу-нагоре“ на основата на търсенето и в условията на феномена „взаимодействие“,
който няма крайна точка. В редица източници този модел се разглежда като „R&D
Networks” (Мрежа от развойни звена), каквито са договорите за крос-лицензии (crosslicensing agreements), патент-пуловете (patent pools) и R&D Joint Ventures (смесени
дружества за развойна дейност). Направена е кратка характеристика на двете решения:
1) „Софтуер с отворен код“(Open source software - OSS)
Докато традиционният режим „всички права запазени“ (“all rights reserved” regime)
лицензира срещу заплащане компютърни програми като пази в тайна сорс-кодовете на
програмата, open source решението безплатно позволява достъп до програмните сорскодове, позволява и достъп на трети страни, както използването им, така и
За повече виж: Maggiolino, Montagnani: From open source software to open patenting – what’s new in the
realm of openness?
13

20

модифицирането им. Тази вълна на „откритост“ идва като отговор на все по-свирепата
вълна на приватизиране и изостреното чувство за собственост върху знанието. В редица
случаи използването на OSS-продукти подобрява репутацията на ползвателя на основата
на идеализма и колективизма. Компаниите, които го дистрибутират могат да го предложат
на CD, а не онлайн, да предложат услуги по инсталация, техническа поддръжка, обучение
на потребителите, както и допълнителни услуги, които да са платени. OSS представлява и
правна иновация, защото представлява алтернатива на съществуващия правен режим на
интелектуалната собственост. Алтернатива, която позволява съществуването на двата
режима без да се налага по този начин в режима на интелектуалната собственост да се
правят постоянни реформи. Въпрос, който юристите повдигат е свързан с това дали
свободни лицензии могат да се използват извън тяхното предназначение и ако да, как
Лицензодателят ще прекрати поведение, което е в нарушение на лицензията и с какъв тип
правни действия.
2) „Отворено патентоване“ (Open patenting)
В най-общ план отвореното патентоване се реализира от поддръжници на
движението за „отворено патентоване“, което „иска да създаде портфейл от патентовани
изобретения, които могат да бъдат разпространявани свободно чрез два вида свободни
лицензи (open source licenses):
- Под т.нар. Copyleft лиценз14.
- Под т.нар. BSD-like лицензи15.
При първия вид свободно лицензиране, Copyleft, патентованият творчески
резултат може да се използва: 1) такъв, какъвто е; 2) да се доработи (подобри).
За допълнително доработване (подобряването) на творчески продукт лицензиран за
ползване чрез Copyleft обаче, е необходимо изрично лицензиране от страна на
институцията, която притежава правата върху оригиналния патент. Това освобождава
всички ползватели на лиценза от възможни претенции в рамките на съдебни дела за
нарушаване на патентни права, в замяна на техен отказ от разработване на нови патенти в
областта на приложението на оригиналната лицензия.

14

Wikipedia (htt ps://en.wikipedia.org/wiki/Open_patent)

15

https://en.wikipedia.org/wiki/Permissive_software_licence
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Фиг. 1 Символът Copyleft
(Игра на думи с Copyright - авторски права)

Фиг. 2 Символът Copyright

Вторият вид свободно лицензиране „‘BSD-like’ licenses such as the BSD, MIT, and
Apache licenses are extremely permissive, requiring little more than attributing the original
portions of the licensed code to the original developers in your own code and/or
documentation."16
В т. 3 и т.4 акцентът на изследването е насочен върху отсъствието на общи
критерии в ЕС и САЩ по отношение закрилата на компютърните програми и някои от
фундаменталните различия. Разглеждат се несъвършенствата от гледна точка на
икономическите цели на закрилата, като нито законът за патентите, нито законът за
авторското право осигуряват пълна закрила върху компютърните програми. 17 Основна
пречка като че ли създава правното разграничение на творческата идея, алгоритъма,
неговото изразяване и резултата. Със защитата на собствените активи чрез патентна
закрила софтуерните компании си осигуряват инструменти в бизнес договарянето в
рамките на сложната плетеница от пазарни отношения.
Накратко закрилата на
компютърните програми подпомага задоволяването на следните бизнес нужди:
- Запазване на ексклузивност на онези аспекти, които могат и наистина отличават
нейните продукти от тези на останалите конкуренти
- Разпространяване на нови стандарти
- Отдаване на лицензии
- Влизане в крос-лицензии с техните конкуренти
- Придобиване на достъп до технологии
- Бързо разрешаване на колизии, свързани с нарушения

16

https://en.wikipedia.org/wiki/Permissive_software_licence

17 Виж Software Intellectual Property protection – USAII-31/247
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Да е в състояние да изисква плащане на роялти от по-късни навлизания на успешен
пазар
Да минимизира плащанията си под формата на роялти и др.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
“През 1970-те и 1980-те се водеха обширни дискусии за това дали
авторскоправната система, патентната система, или системата sui generis следва да
осигурят закрилата на компютърните програми. Тези дискусии изведоха широко приетия
принцип, че компютърните програми трябва да бъдат защитени с авторски права, докато
апаратите, които използват компютърни програми или изобретения, свързани с
компютърни програми трябва да бъдат защитени с патент”18. Този принцип, изрично
записан още в първия абзац на European Copyright Office всъщност, е валиден само в найобщ план. На практика нито патентната система, нито Copyright системата покриват
напълно това, което представляват компютърните програми. Трябва да се вземат предвид
и няколко други системи за закрила, сред които института на „производствената и
търговската тайна“ по смисъла на закона за защита на конкуренцията, закрилата на
технологичното ноу-хау, закрилата на така наречения „софтуер с открит код“ или
„откритото патентоване“. Нещо повече, закрилата на практика е комплекс от всички
изброени системи, използвани според нуждата и целите на всеки отделен случай.
Като заключение на теоретичните, практическите и методологичните изследвания в
дисертацията, следва да се направят следните изводи:
1. Общотеоретични интердисциплинарни заключения
В дисертационния труд са разгледани различните практики на закрила на
компютърните програми, като обект на интелектуална собственост под формата на
„авторски произведения” (по смисъла на системата за авторското право), като „метод”
(съгласно патентната система), като „фирмена тайна” (съгласно системата за защита на
конкуренцията), както и спецификата на „свободното използване” и това, което през
последните години се нарича „софтуер с отворен код“ - Open Source Software (OSS) и
„открито патентоване“ Open patenting – (ОР).
В изследването е разгледана динамиката в нормативното регулиране на
обществените отношения в областта на създаването, закрилата на интересите на твореца,
на бизнеса и на обществото при използването на компютърните програми. Посочено е, че
трудностите за нормотворчеството в областта се предизвикват от една страна от
светкавичността на процесите в технологичния свят, от друга страна – от специфичната
сложност на обекта „компютърна програма“, който е със самостоятелно значение, но
същевременно участва във всички форми на управление на дигитални процеси и
дигитално разпространение на съдържание.
Дисертационният труд изследва компютърните програми интердисциплинарно: от
инженерна гледна точка (през призмата на технологията на създаването им), от правна
18
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гледна точка (през призмата на законовата закрила върху творческия резултат и правата на
автора/изобретателя/притежателя на правата), от пазарна и бизнес гледна точка (през
закрилата на правата, инвестициите и жизнения цикъл на творческия резултат) и от
ползвателска гледна точка (през потребностите, свободното използване и икономическите
закони).
Изследването посочва различни несъвършенства и дисбаланси, сред които фактът,
че въпреки своята вездесъщност, компютърните програми по същество имат
изключително кратък жизнен цикъл, в рамките на който следва да се възвърнат
инвестициите на създателя и на предприемача в областта на софтуера. Както този, така и
други дисбаланси, като обстоятелството, че когато са създадени в рамките на трудовоправни отношения правата възникват за юридическото лице – работодател на
програмиста, което е изключение в авторско-правната система и до голяма степен ощетява
програмистите всъщност не повлияват негативно развитието на сектора. Напротив,
въпреки съществуването на редица несъвършенства и дисбаланси няма значими пречки за
развитието на софтуерната индустрия, защото на практика всички по веригата
програмист-инвеститор-ползвател разполагат с палитра от възможности, за да потърсят
и реализират различни форми на закрила на своите социални и пазарни интереси.
2. Изводи относно нормативната рамка, осигуряваща закрилата на
компютърните програми, като обект на интелектуална собственост
Закрилата чрез авторското право е на самата компютърна програма, на творческия
технологичен език, на иновативния алгоритъм, но не и на резултата, който се постига
чрез компютърната програма. Това ще рече, че ако същият резултат може да бъде
постигнат от друга (различна) компютърна програма, то няма да е налице нарушение на
авторските права върху първата компютърна програма. Това е основната слабост на
авторскоправната закрила - със сходна програма (върху която не се простира
авторскоправната закрила) може да се постигне идентичен резултат (който пък не е обект
на закрила от авторското право).
Закрилата чрез патент за изобретение от своя страна изрично изключва
патентоспособност на компютърна програма „като такава“. Компютърните програми не
могат да получат закрила като изобретение. Същевременно Европейската патентна
конвенция и националните патентни закони допускат издаването на патент за
изобретения, прилагани чрез компютър, което на практика позволява включването на
софтуерни решения като елемент от апарати и устройства, реализиращи иновативен
резултат.
3. Изводи в практически контекст
Изключително кратък жизнен цикъл на компютърните програми
Една от специфичните особености на компютърните програми е изключително
краткия срок на използване на дадена версия на софтуера. След като една версия на
дадена програма „остарее” технически, което ще рече и практико-приложно, се налага
производителят или авторът й да създаде по-нова, актуална версия. На практика заради
главоломното развитие на компютърната техника почти всички програми губят своята
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пазарна стойност за много кратък период – по-малък от 5 години след създаването им.
Тази специфика безспорно изисква повече икономически стимули за тези, които
инвестират време и ресурси в създаването на компютърни програми. Видно от патентното
проучване, търсенето на ефективна закрила от предприемачите в областта, се реализира
както чрез „авторските права“ така и чрез „патенти“ за устройства и апарати, в основата
на които стоят компютърни програми, но реализацията на които е част от алгоритъмен
механизъм в сложен иновативен процес.
Безспорно необходимите условия за ефективна закрила на компютърните програми
като обекти на интелектуална собственост, са в основата за развитие на областта на
високите технологии. Компютърните програми са елемент от всяко интегрирано решение
в областта на високите технологии. Гаранциите на уважението към интелектуалната
собственост, гаранциите на защитата срещу неоторизирано използване, ефективното
правоприлагане в областта на свой ред стимулират активността в областта на новите
технологии, които са в основата на икономическия растеж през последните години на
развитие на икономиката на знанието по света.
4. Емпирично-приложни резултати
В рамките на изследването е направено патентно проучване за състоянието на
техниката в областта на компютърния хардуер, компютърните програми и процесите,
включващи електронна обработка на данни за класовете G06Q и G06F съгласно
международната патентна класификация (МПК). Първият клас се отнася до „Системи за
обработка на данни или методи, специално пригодени за административни, търговски,
финансови, управленски, надзорни или други цели“, вторият клас – до електронна и
цифрова обработка на данни, включва „Обработка и предаване на данни“. В проучването е
включена и ключовата дума „софтуер“ (компютърна програма). Периодът на направеното
проучване обхваща 20 календарни години (1996-2016), като са изследвани патентни
документи, включващи публикувани патентни заявки и издадени защитни документи в:
Китай, САЩ, Япония, Корея, ЕС, Германия, Великобритания, Франция, Русия, България.
Изследването установи приблизително 200 000 патентни документа в проучваните
територии. Резултатите от проучването са представени по години, по държави, по
публикации и по приоритет, както и по клас и ключова дума, за да се обхване в световен
мащаб развитието на техниката през годините в областта на компютърно приложимите
изобретения или т. нар. в някои страни „софтуерни патенти“.
Резултатите от проучването за клас G06Q установяват около 215 000 патентни
документа за 20-годишния период, с разпределение на активността по държави общо за
целия период, както следва: 1) Япония (65 547 патентни документа в областта), 2) САЩ
(58 300), 3) Корея (44 546), 4) Китай (28 246), 5) Европейски патенти (17 058), 6)
Великобритания (1 496), 7) Германия (1 083), 8) Русия (679), 9) Франция (478).
През последната пълна година (пълни 12 месеца) на проучването (2015) се
забелязва значително променена активност по държави: 1) На първо място вече е Китай (8
701 патентни документа), 2) На второ място е Корея (4 746), която също е изпреварила
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Япония и САЩ, 3) На трето място е САЩ (3 784), 4) И Япония четвърта (2 830), 5)
Европейски патент (1 202).
От данните за целия 20 годишен период е видно, че около 13% от заявките с
приоритет САЩ са заявени и в Европейско патентно ведомство, докато обратният интерес
е значително по-голям: около 40% от заявките с приоритет ЕП са заявени в САЩ.
Заявките с приоритет от Германия, Великобритания и Франция са заявени както в
Европейско патентно ведомство, така и в САЩ. Заявките с приоритет от Япония, Китай,
Корея и Русия, които са заявени едновременно в Патентното ведомство на САЩ, и
Европейско патентно ведомство са в съотношение 70% (в САЩ) към 30% (в Европа).
Изводът за целия 20-годишен период на изследването е, че голяма част от заявителите се
интересуват от закрила на своето изобретение не само в собствената държава, но и в
САЩ. Същевременно през последните 5-6 години интересът към САЩ значително
намалява, за сметка на този към Китай.
Резултатите от проучването за Клас G06F установява около 625 000 патентни
документа, защото в този клас попадат всички технически решения, свързани с
електронна и цифрова обработка на данни. Разпределението на активността по държави
общо за целия период, както следва: 1) Япония (повече от 200 000 патентни документа в
областта), 2) САЩ (200 000), 3) Китай (повече от 100 000), 4) Корея (69 934), 5)
Европейски патенти (53 574), 6) Великобритания (5 507), 7) Германия (4 153), 8) Русия (2
637), 9) Франция (1 948).
През последната пълна година (пълни 12 месеца) на проучването (2015) показва
променена активност по държави: 1) На първо място вече е Китай (над 10 000 патентни
документа), 2) На второ място е САЩ (8 560), 3) Япония (7 885), 4) Корея (6 746), 5)
Европейски патент (3 890).
От данните за целия 20-годишен период е видно, че по-малко от 10% от заявките с
приоритет САЩ са заявени в Европейското патентно ведомство. От друга страна над 70%
от заявките с приоритет ЕП са заявени в САЩ. Заявките с приоритет от Япония, Китай,
Корея и Русия, които са заявени в САЩ и Европейско патентно ведомство са в
съотношение 65% (в САЩ) към 35% (в Европа). Изводът е, че голяма част от заявителите
се интересуват от закрила на своето изобретение не само в собствената държава, но и в
САЩ, като през последните 5-6 години интересът към САЩ значително намалява, за
сметка на този към Китай.
В общ план изследването показва, че САЩ и Япония са водещи страни когато
разглеждаме съвкупно целия проучван период, следвани от Корея и Китай.
Същевременно, направеното проучване извежда ясно изразена тенденция за бързо
развитие на интереса към Китай в последните пет години (2010-2016), когато Китай по
брой документи надминава Япония и Корея и се изравнява със САЩ. По отношение
Европейските патенти проучването в областта показва очевидна незначимост с дял от
около 10%.
На основата на проведеното изследване, могат да бъдат формулирани следните
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препоръки относно закрилата на компютърните програми:
- Усъвършенстване на нормативната база в областта на интелектуалната
собственост (в частност на закона за авторското право и сродните му права и на закона за
патентите и полезните модели) в национален и международен аспект. Усъвършенстване
по отношение на:
• закрила на резултата, който компютърните програми генерират,
• справедлива закрила на интересите на техните създатели – програмисти,
които именно са носители на уникалния талант, довел до създаването на
творческия резултат
• интересите на ползвателите (обществото като цяло) чрез допускането на
свободно използване в определени случаи.
- Уеднаквяване и синхронизиране на принципите в работата, нормативните
изисквания, сроковете за издаване на решения, както и на самите решения по прилагане на
закрилата на компютърните програми от компетентните национални и международни
ведомства, особено сред англо-американските и европейските държави.
- Стимулиране на иновативността, конкурентоспособността и икономическия
растеж чрез повишаване срочността в работата на патентните ведомства.
В рамките на един дисертационен труд е невъзможно да се обхванат всички
аспекти на една нова, актуална и значима тема като закрилата на компютърните програми,
като обект на интелектуална собственост. В тази връзка изследването се фокусира
приоритетно върху правните, практическите и пазарно-икономическите аспекти на
закрилата и използването на компютърните програми. Изложените и предложени тези и
формулировки не трябва да се разглеждат като постигнати окончателни, еднозначни
резултати и решения, а като стъпка напред в научното познание на теорията и практиката
на IT индустрията, и могат да бъдат обект на бъдещи задълбочени научни изследвания и
дискусии.
НАУЧНО-ПРИЛОЖНИ И ПРИЛОЖНИ ПРИНОСИ
1. Идентифицирани и систематизирани са възможностите за закрила на
компютърните програми, като обекти на интелектуална собственост:
• Компютърните програми, като творчески произведения се закрилят от авторското
право.
• Компютърните програми като резултат, който реализират от прилагането си, могат
да получат закрила с патент за изобретение като елемент от дейността на апарати и
устройства под формата на computer implemented device.
• Компютърните програми се закрилят като производствена и търговска тайна по
смисъла на Закона за защита на конкуренцията, когато създават конкурентни предимства
за създателите и ползвателите си, когато са идентифицирани като такива и са взети
мерки за защитата им.
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• Компютърните програми се закрилят и като технологично ноу-хау, което може да
се отдава чрез лицензионни договори, като елемент от по-сложни системи.
• Компютърните програми се закрилят и от Open source sotware и Open patenting,
които позволяват и дори насърчават свободното им използване, но реализират
съпътстващи ползи за тези, които ги предлагат и са свързани с утвърждаване на
търговска марка, репутация или други социално-икономически проекти.
2. Изведени и систематизирани са основните слабости на авторскоправната и на
патентната закрила на компютърните програми, като обект на интелектуална
собственост:
• Авторско-правната закрила на компютърната програма е единствено в качеството
й на творческо произведение (като научен израз на един творчески независим
технологичен език), т.е. закрилата е само в частта „научен език“, но не и в частта
„иновативен резултат“, който компютърната програма извежда (реализира). Ако
иновативният резултат може да се постигне с друга различна или подобна програма, то
това е правомерно и допустимо, защото такова действие не нарушава авторските права.
• Патентната закрила пък изрично изключва от защита като изобретение
компютърната програма „сама по себе си“.
3. Изведена и аргументирана е необходимостта от глобална хармонизация на
принципите в нормативните изисквания, хармонизация на сроковете за издаване
на решения, както и на самите решения на компетентните национални и
международни ведомства, реализиращи закрилата на компютърните програми.
Особено сред англо-американските и европейските държави, но и в глобален контекст именно защото използването на компютърните програми е повсеместно и светкавично в
съвременните информационни мрежи.
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SUMMARY
The main purpose of the dissertation “PROTECTION OF COMPUTER PROGRAMS
AS AN OBJECT OF INTELLECTUAL PROPERTY IN BULGARIA AND EUROPE” by
author Ralitsa Zayakova-Krushkova, MA in Economics, LL.M in Law, is associated with the
identification of various options for the effective protection of computer programs as objects
of intellectual property by detecting the differences, opportunities and weaknesses in the
practical implementation of protection in the US, Europe and Bulgaria.
The purpose is achieved by systematically identifying and solving the following key
tasks: (i) revealing the specifics of the content of the object "computer programs"; (ii)
exploring the dynamics of international and national legislation in the field of the protection
of computer programs and practices for its implementation; (iii) opening up different
opportunities for achieving effective protection of computer programs via copyright, patent
and competition law, by means of technical coding, encryption and know-how; (iv)
distinguishing the interests of the creators of computer programs, business, users and society
as a whole; (v) establishing some of the imperfections in the existing regulatory framework in
the field of the protection of computer programs as objects of intellectual property.
The study results can be summarized as follows:
1. The possibilities for protection of computer programs as intellectual property
objects have been identified and systematized
2. The main weaknesses of the copyright and patent protection of computer programs
as an object of intellectual property have been defined and systematized
3. The necessity of a global harmonization of the principles in the regulatory
requirements, harmonization of the deadlines for issuing decisions, as well as the decisions of
the competent national and international offices that implement the protection of the computer
programs has been explained and justified. Especially among Anglo-American and European
countries, but also in a global context - namely because the use of computer programs is
ubiquitous and fast in the modern information networks, and their life cycle is particularly
short.
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