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І. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 

 

1. Актуалност на темата 

 

 Необходимостта от самостоятелно изследване на института на издателския договор е 

продиктувана от новата уредбата на договора в Закона за авторското право и сродните права (ЗАвПСП), 

обн. ДВ. бр.56/1993 г. Към настоящия момент липсва анализ на ниво дисертация на разпоредбите на 

закона, регламентиращи института на издателския договор. Законовата уредба не е била предмет и на 

теоретично преосмисляне, въз основа на което да се направят съответни практически изводи. 

Издателският договор е предмет на подробна законова уредба в ЗАвПСП, в която отражение са 

намерили „de lege lata” съвременните тенденции на икономическите отношения между носителите на 

авторски права и издателите. Уредена е възможността да се сключи издателски договор с разширено 

приложно поле, както и възможността да се сключи издателски договор за произведение, което авторът 

се задължава да създаде. Опции, с които законът създава предпоставки за установяване на по-

продължителни и трайни договорни връзки между носителите на авторски права и издателите. 

Отделна новост в уредбата е отчитането темпа на развитието на технологиите на 

възпроизвеждане и разпространение на екземпляри от произведения. Издателският договор е нормативно 

разграничен от отделни видове договори, отнасящи се до печатното, звукозаписното, филмовото и 

дигиталното възпроизвеждане и разпространение на произведения.  

Уредбата поставя и широко поле за теоретични дискусии, особено що се отнася до въпросите за 

характера и същността на издателския договор, по които въпроси теорията е била пестелива. 

Доктринерното обосноваване характера на издателския договор като абсолютна търговска сделка и 

същността му на договор, с който се „отстъпват” авторски права на възпроизвеждане и разпространение 

на екземпляри от произведение са изводи с пряка практическа стойност.  

 Именно в светлината на „отстъпените” от носителя на авторско право на издателя права на 

възпроизвеждане и разпространение е необходимо ново изследване на правата и задълженията на 

страните по издателския договор. Тези права и задължения разкриват ново, по-богато съдържание в 

сравнение със съдържанието, което предпоставяше предишната уредба на издателския договор в ЗЗД. 

 Същевременно в контекста на  новата уредба на издателския договор се налага и ново 

разглеждане на въпросите, свързани с формата на издателския договор, нищожността, развалянето, 

отговорността и дължимата грижа, с която страните са длъжни да изпълнят своите задължения. 

 Не на последно място актуалността на изследването се допълва и от хармонизацията, което 

позитивното ни право, в това число и ЗАвПСП, претърпя вследствие приетите Директиви на 

Европейската Общност. 

 

2. Предмет, цели и задачи на изследването 

 

 Предмет на изследването основно е позитивно-правната уредба на издателския договор – чл.  43 

– 52 ЗАвПСП. Изследвани са въпросите относно сключването на издателския договор, действието на 
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договора – съответните права и задължения на страните, неизпълнението, разваляне, нищожност и 

прекратяване. 

Наред с това, обаче са анализирани и важни правила от „Общите разпоредби” на ЗАвПСП за 

използване на произведенията, които имат пряк регулиращ ефект върху издателското правоотношение. 

Предвид търговския характер на издателския договор дисертацията разглежда и съответните правила ТЗ  

и приложимите норми на ЗЗД.  

В предмета на изследването са включени и исторически и теоретични въпроси. Проследено е 

историческото развитие на института на издателския договор в широк и тесен смисъл, респ. преди и след 

появата на авторското право. Подробна аргументация е изложена във връзка с търговския характер на 

издателския договор, неговата същност, основните му белези. На теоретично ниво е проведено 

разграничение между издателския договор и близки до него договори за използване на произведения. 

Доктринерно разграничение е направено и между издателския договор и случаите на издаване, без да е 

сключен издателски договор. Към кръга на теоретичните въпроси се отнасят и тези, свързани с 

обезщетяването на неимуществените вреди, произлезли от неизпълнение на задължение на издателя, на 

договорно основание, въпросът с отговорността на носителя на авторско право при издаване на 

произведение, създадено при нарушени чужди авторски права. 

 Към предмета на дисертацията се причисляват и предложенията „de lege ferenda”, свързани с 

усъвършенстване на съществуващата правна уредба. 

 Целта на научното изследване е да анализира института на издателсдкия договор в светлината на 

законовата регламентация по ЗАвПСП. Също така цел на дисертационния труд е въз основа на анализа 

на нормативната уредба да направи и изведе съответни теоретични изводи и заключения. 

 Постигането на поставените цели става възможно чрез решаването на следните задачи: 

 1. Проследяване на историческото развитие на инстутута на издателския договор. 

 2. Изясняване характера, основните белези и същността  на издателския договор. 

 3. Разграничаване на издателския договор от близки до него договори, уредени в ЗАвПСП. 

 4. Сравнителен анализ на издателския договор по българското право и уредбата на издателския 

договор в някои от страните на континенталната правна система. 

 5. Подробно разглеждане правата и задълженията на страните по издателския договор. 

 6. Разкриване особеностите на някои видове издателски договори. 

 7. Изясняване основанията за прекратяване на договорната връзка по издателския договор, 

изясняване въпросите на развалянето, нищожтността и отговорността при неизпълнение. 

 

 

3. Методи на изследването 

 

 Използваните от автора методи на изследване са: индукция, дедукция, анализ, синтез, 

историческия и системния подход, сравнителноправния метод. 

 В глава първа са използвани  историческият, аналитичният и системният подход. 

 В глава втора са използвани методът на индукция, дедукция, анализ, синтез. 



5 

 

 В глава трета са използвани индукция, дедукция, анализ, синтез, историческия и 

сравнителноправния метод 

 

4. Научни приноси на труда 

 

 В дисертационния труд е разгледан институтът на издателския договор при уредбата на 

ЗАвПСП. В контекста на цялата значимост на дисертацията конкретните научни приноси са: 

 1. Задълбочено историческо проучване възникването и развитието на института на издателския 

договор в светлината на появата и утвърждаването на позитивното авторско право. Обособяване на два 

основни периода в развитието на института, а именно: преди възникването и след възникването на 

авторското право. Подробно проследяване развитието на института в българското право – Търговски 

закон от 1987 г., Закон за задълженията и договорите от 1950 г. 

 2. Теоретичното обосноваване характера на издателския договор като абсолютна търговска 

сделка в светлината на релевантните разпоредби на ТЗ. Изтъкване на аргументи и преодоляване на тезата 

за гражданскоправния харакктер на издателския договор. 

 3. Опит за разкриване същността на издателския договор като договор, с който се отстъпват 

авторски права на възпроизвеждане и разпространение на закриляни произведения. Изясняване 

принципната разлика между нормативните понятия „отстъпване” и „предоставяне” на авторски права. 

Изясняване съдържанието на отстъпените с издателския договор авторски права на възпроизвеждане и 

разпространение. 

 4. Подчертаване особените прояви  на правни институти като нищожността и развалянето, 

приложени към издателския договор в контекста на конкуренцията между авторското и вещното право 

върху възпроизведените от издателя екземпляри 

 5. Обосноваване тезата за обезщетяване на неимуществените вреди, произлезли от неизпълнение 

на задължения на издателя, на договорно основание. Посочване на аргументи срещу битуващата теза за 

репариране на неимуществените вреди на деликтно основание. 

 6. Правят се предложения „de lege ferenda” за нормативно въвеждане на „преференциално право” 

в полза на издателя, както и за изричен законов текст, който да дава право на издателя след прекратяване 

на договора (извън случаите на нищожност и разваляне) да довърши разпространението на 

възпроизведените екземпляри. 

 Следователно дисертацията има потенциала да окаже съществена роля за по-нататъшното 

теоретично разработване на проблемите на издателския договор, което ще спомогне за нормативното 

развитие на целия институт.  

 

5. Практическо значение на труда 

  

Изследването е от значение за усъвършенстване на правната уредба на издателския договор. 

Резултатите могат да повлияят на вътрешините нормотворчески процеси, както и на правоприлагането.  

Отделно, в дисертацията са изложени тези с изцяло утилитарно значение, което би улеснило 

практиката при изготвяне на издателски договори и постигане на договорни клаузи, които в най-голяма 
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степен да отразяват интересите на договарящите страни.  Направени са и необходимите разграничения на 

издателския договор от други сходни правни фигури, което също би подпомогнало процеса на 

договаряне и би препятствало страните от сключване на договор, който няма характера на издателски. 

Също така в научния труд са направени и обосновани виждания, които имат значение за 

правораздавателните органи, най-вече за съда, при разрешаване на конкретни казуси, с предмет – 

правните последици на действащ или прекратен издателски договор. 

 

 

6. Обем и структура на труда 

 

 Дисертацията е в обем от 229 страници. Направени са 419 бележки под линия. Списъкът на 

използваната литература включва 75 източника на български език и 13 източника на английски, френски 

и руски език. 
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ІІ. СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 

Увод 

 

 В увода е обоснован изборът на тема и нейната актуалност. Очертани са предмета, основните 

тези, целите и научните задачи на дисертационния труд. 

 Предмет на дисертацията е институтът на издателския договор. Необходимостта от 

самостоятелно изследване на института на издателския договор е свързана най-вече с приемането през 

1993 г. на Закона за авторското право и сродните права (ЗАвПСП) и новата уредба на издателския 

договор.  

 Изказана е тезата, че издателският договор е търговскоправна сделка, макар позитивноправната 

уредба да се намира в граждански закон, какъвто е ЗАвПСП. На следващо място е разгледана същността 

на издателския договор в контекста на „отстъпването” на авторските права, както  и на съдържанието на 

авторските права на възпроизвеждане и разпространение – две основни видови отлики на издателския 

договор спрямо останалите договори в ЗАвПСП за използване на произведения на литературата, науката 

и изкуството. На тази основа са проведени и съответните разграничения на издателския договор от 

договора за издаване за сметка на автора, договора за издаване при участие на автора в приходите и 

разходите, договора за възпроизвеждане и разпространение на звукозаписи, издаването на произведение, 

създадено в рамките на трудово правоотношение, издаването без наличието на издателски договор.  

 Възлов момент на дисертационния труд е изследването на действието на издателския договор и 

на правата и задълженията на носителя на авторско право и издателя. Разгледани са въпросите на 

издателския договор с разширено приложно поле, както и възможността в издателския договор да бъде 

включена уговорката за т.н. „преференциално право” в полза на издателя. 

 В дисертацията правата и задълженията на страните по издателския договор са обособени в две 

групи: във връзка с възпроизвеждането, от една страна, и, във връзка с разпространението на екземпляри 

от произведението, от друга. Подчертан е различният интензитет на сътрудничество между страните в 

така очертаните два етапа на развитие на издателското правоотношение. Специално внимание е отделено 

на съдържанието на отстъпените на издателя права на възпроизвеждане и разпространение на 

екземпляри от произведението. Потърсени са отговори на редица въпроси, свързани с авторско и вещно – 

правния режим на екземплярите, които въпроси добиват актуалност при задължението на издателя да 

връща дадените му за публикуване оригинали на произведението, както и при последиците от 

нищожността и от развалянето на издателския договор. 

 Придвид особеностите на неизпълнението на издателския договор са поставени два специфични 

проблема: на първо място – отговорността на издателя за причинени неимуществени вреди при лошо 

изпълнение на задължението за  възпроизвеждане на екземпляри.  На второ място – отговорността на 

носителя на авторско право при отстъпване на правата на възпрозвеждане и разпространение върху 

произведение, създадено при нарушаване на чужди авторски права. 

 Подчертава се значението на направените основните изводи, произтичащи от анализа на 

института на издателския договор, за усъвършенстване действащата уредба и предложения de lege 

ferenda.  
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ГЛАВА І. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ, ХАРАКТЕРИСТИКА И СЪЩНОСТ НА ИЗДАТЕЛСКИЯ ДОГОВОР. ВИДОВЕ 

ИЗДАТЕЛСКИ ДОГОВОРИ 

 

 § 1. Терминологични бележки и исторически преглед 

 В т.  1.1 се разглежда понятието „издателски договор” в неговата двойнствена природа: от една 

страна на правен институт – системно единство от правни норми в ЗАвПСП, от друга – конкретно 

издателско правоотношение, регулирано от нормите на института на издателския договор, възникнало по 

силата на постигнато съгласие между носител на авторско право и издател. Подчертани са особеностите 

на функционалната и генетична връзка, която съществува между института на издателския договор и 

правоотношението, което се регулира от него. Специално внимание е отделено на правното понятие 

„издателски”. Обоснована е правно-характеризиращата му роля спрямо  цялостното правно понятие 

„издателски договор”. 

 В т. 1.2. подробно са проследени появата и развитието на института на издателския договор. 

Поради особеностите на издателския договор преди и след възникване и установяване на позитивното 

авторско право, дисертационния труд разглежда въпросите на появата и развитието на института на 

издателския договор в широк (от Античността до ХVІІІ век) и в тесен смисъл (след ХVІІІ век).   

Историческото възникване на издателския договор – като договор, с който се отстъпват права на 

възпроизвеждане и разпространение върху защитено от авторското право произведение, е тясно свързано 

с появата и утвърждаването на позитивното авторско право. В дисертационния труд е обоснована тезата, 

че до появата на авторското право издателският договор е съществувал като ненаименовано съглашение, 

включващо в себе си елементи от договора за продажба, изработка, поръчка, гражданско дружество. 

Като аргументи в защита на изказаната теза са анализирани обществените отношения по повод 

възпроизвеждане и разпространение на литературни произведения в Античността, Средновековието и 

Ренесанса, и начинът на тяхното правно регулиране.  

В Древния Рим и Гърция творческата известност, авторско име  и извличането на 

икономическата полза от възпроизвеждането и разпространението на дадено произведение  са били 

свързани с фактическата власт върху вещта, в която произведението е било материализирано. 

Възнаграждението, което е получавал авторът, също е било основавано на отношения, свързани с 

отчуждаването на ръкописа. Относно развитието на института на издателския договор и авторското 

право в дисертацията са изведени заключенията, че в Античността издателската дейност не е свързана с 

наличието на защитено от закона авторско право в съвременния смисъл на думата. Обществените 

отношения по повод използването на произведенията на духа, не са били класифицирани в правни 

фигури, различни от тези,  които са обслужвали обикновения оборот.  

Според изследването, епохата на ранното Средновековие не оказва особен принос към 

развитието на  идеята за съществуване на авторско право и книжното издание на екземпляри от 

произведения,  защото се запазва инерцията книгите да се преписват на ръка.  

 Като факт с решаващо значение за развитието на издателския договор и появата на нормативно 

установено авторско право дисертацията посочва появата на печатарската машина през 1440 г.
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Благодарение на печатарската преса издателската дейност се обособява като търговска, което 

предопределя и интереса от уреждането и с правни норми.  Изразена е тезата, че не авторското право е 

извикало на живот възпроизвеждането и разпространението на екземпляри от произведенията, а тъкмо 

обратното – търговският характер на издателската дейност е провокирал законовата закрила на правата – 

първо на издателите, а после и на авторите. Тази теза е изградена въз основа на взаимовръзката между 

променените икономически условия за печатане на произведения, които са провокирали създаването на 

нови правила. През ХVІ-ти и ХVІІ-ти век се появява  режимът на привилегиите. Привилегиите в полза на 

издателите са се изразявали в предоставени им от суверена изключителни права да извършват печатарска 

дейност на определена територия, или пък изключителните права да отпечатват дадено произведение. 

Този тип привилегии е в основата на т.н. „издателска собственост” (copyright), съгласно която печатарите 

и издателите са имали своеобразно право на собственост върху издаденото произведение.  

Режимът на привилегиите представлява позитивно право, чийто предмет е регулирането на 

обществените отношения във връзка с търговския обмен на екземпляри. Режимът на привилегиите 

съсредоточава правната регулация върху екземпляра, а самото произведение остава някак в периферията 

на уредбата. Произведението интересува суверена дотолкова, доколкото придава съдържание, отправя 

идейни послания, които пък рушат догми, но истинската заплаха е била не просто съществуването на 

произведението, а възможността, то да се отпечата и разпространи. Въпреки съществуващия режим на 

привилегиите в периода ХV-ХVІІ век в дисертацията е направен изводът, че все още не може да се 

говори за издателски договор в същинския смисъл на думата – като договор, с който авторите отстъпват 

на издателите авторски права на възпроизвеждане и разпространение. Има данни, че с оглед  

възпроизвеждането и разпространението на едно произведение авторът е влизал в съглашение с издателя, 

но това съглашение е имало за цел не да се отстъпят авторски права върху произведението като 

нематериално благо, а по-скоро да разреши създаването на екземпляри (книги), съдържащи даденото 

произведение. Договорът, който се е сключвал между автора и издателя е имал помощен характер за 

обмена на екземпляри. Правото на възпроизвеждане е било откъснато от авторското право върху 

произведението и не се е извеждало от него – авторско право все още не е съществувало. 

 В исторически план наред с чистите привилегии за печатарите, които са се основавали на 

монопола на гилдията, се появяват и така наречените авторски привилегии, с които се поставя началото 

на авторското право в днешния смисъл на думата. Авторските привилегии от този вид са закриляли 

интересите на твореца, които интереси са в основата на представата за интелектуалната собственост на 

автора върху неговото произведение. В дисертационния труд е аргументирано, че авторските привилегии 

поставят началото на творческата дейност като професия, което пък предпоставя преосмислянето на 

отношенията между автор и издател, в това число и издателският договор: като търговска сделка, 

свързана с отстъпване на авторско правото да се възпроизведат и разпространят екземпляри от 

произведение. Изследването разглежда развитието на института на издателския договор в тесен смисъл: 

като търговска сделка с предмет отстъпване от автора на издателя на авторски права на възпроизвеждане 

и разпространие на екземпляри от закриляно от позитивното авторско право произведение. Водеща 

държава при установяване на позитивното авторско право е Англия: по времето на кралица Анна – през 

1709 г., е бил приет „Закон за поощряване на знанието”, предвиждащ поставянето на екземплярите от 

отпечатаните книги под надзора на авторите за определен период от време. Признато е в полза на 
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авторите изключително и срочно право на възпроизвеждане на произведението.
 
 С този закон за първи 

път е признато имущественото право на възпроизвеждане на произведението, като право, принадлежащо 

на авторите, а не на издателите. 

 Под влияние на Революцията и теорията на естественото право, през 1791 г. и 1793 г. във 

Франция са приети два революционни закона. Техните автори – Ла Шапелие и Лаканал използват 

понятието собственост, за да определят правото на автора по отношение неговото произведение.  С този 

подход се открива съвременната епоха в съществуването на обективното авторско право. През ХІХ-ти 

век възниква  и теорията за права върху нематериални блага (Immaterialgüterrechte) 
 
на германския 

професор Йозеф Колер, който вижда в авторското право „едно право, което стои извън човека, но не е 

вещно и не може да се говори за наличие на материален обект.” Тази теория застава в основата на 

съвременното законодателство, закрилящо авторските права. През 19-ти век закони, даващи закрила на 

авторското право, се приемат в Германия, след нейното обединение, Швейцария, Холандия, 

Обединеното кралство и в САЩ.  

 Отстъпването на авторските права на възпроизвеждане и разпространение на екземпляри от 

произведението застава в основата на издателската дейност. Принципната разлика, за която са се 

досещали и древните римляни, че „произведенията принадлежат на автора и на книжаря, но „по различен 

начин” намира позитивно-правна уредба: правата на автора са нещо различно по съдържание и естество 

от правото на собственост на издателя върху екземплярите като движими вещи.  

 Правото да се възпроизвеждат и разпространяват екземпляри от произведението принадлежи на 

автора на произведението и издателят следва да получи именно тези права от автора, за да пристъпи към 

издаване. Произведението на литературата, науката и изкуството е признатото и закриляно от закона 

нематериално благо, а издателският договор се явява сделка, която опосредява търговския обмен на това 

благо, овеществено в създадените от издателя екземпляри. 

 В дисертацията е изразено становището, че с издателския договор авторът е прехвърлял, 

(цедирал) авторските права на възпроизвеждане и разпространение на екземпляри от произведението. 

Под влиянието на господстващата по това време „проприетарна” теория, авторските права на 

възпроизвеждане и разпространение на екземпляри от произведението са били предмет на отчуждаване 

(цесия), подобно на прехвърлянето на правото на собственост върху движима вещ. Прехвърляли са се 

правата върху самото произведението като нематериално благо, а не вещните права върху напр. 

ръкописа.  

 В началото на ХХ век в законодателствата на отделни европейски страни се появява уредба на 

договорите, свързани с използването на закриляните от авторското право произведения.  В Германия 

през 1901 г. е приет закон за издателския договор, през 1936 г. в Австрия е приет закон, в който 

изчерпателно е намерила място правната уредба на договорите, свързани с използването на 

произведенията, последвани от италианския закон от 1941 г. и френския от 1956 г. 

       

  Дисертационният труд отделя специално внимание на историческото развитие на издателския 

договор в българското позитивно право. (т. 1.3) 

За първи път в българското право издателският договор е уреден в чл. 432 до чл. 450 от Дял ІІІ, 

Глава „Седма” ТЗ  от 1897 г.  Издателският договор има характера на относителна търговска сделка по 
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смисъла на чл. 280, т.  5 от закона, тъй като е търговска само по отношение издателя, стига последният да 

върши това по занятие. Сключвайки издателски договор, авторът не сключва търговска сделка, дори да 

се занимава по занятие с писане, рисуване и други творчески дейности. В ТЗ от 1897 г. е възприето 

господстващото по онова време разбиране на посочената вече „проприетарна” теория, съгласно която 

авторските права могат да се прехвърлят (цедират) от автора. Авторът прехвърля на издателя правото на 

възпроизвеждане, обнародване и разпространение на произведението. По силата на издателския договор 

правото на възпроизвеждане, обнародване и разпространение преминава върху издателя в неговия пълен 

обем, такова каквото го притежава и самият автор. По силата на чл. 432 от закона издателят придобива 

изключителното право и същевременно се задължава да възпроизвежда, обнародва и разпространени 

литературно, техническо или художествено произведение. Правото на издателя важи само за едно 

издание на произведението. При ново издаване се сключва нов договор – чл. 438 и чл. 439 от закона. Ако 

издателят придобива правото за издаване на отделни произведения на автора, той няма право да прави 

колективно издание на тия произведения; също така при отстъпване правото за пълно издание на всички 

съчинения, издателят няма право да издава част от тези произведения или отделни от тях части.  

 Срещу придобитите права законът не вменява в задължение на издателя да плати на автора или 

неговите правоприемници възнаграждение. Съгласно чл. 442 ТЗ  от 1897 г. задължението за плащане на 

възнаграждение следва де е било уговорено между страните „явно или мълчаливо”. 

 Като достойнство на законовата уредба може да се изтъкне наличието на норми, 

регламентиращи: изискванията към формата на издаване на произведението, цената на неговото 

предлагане на пазара (ако не е уговорена, издателят я определя по свое усмотрение; но няма право да 

определи такава чрезмерна цена, която би могла да повреди на разпространението на съчинението), 

преиздаването, неизпълнението, прекратяването.  

 Важна норма, в духа на „проприетарната” теория, е тази на чл. 450 от закона: „Правилата на 

настоящата глава, според естеството на работата, се прилагат и тогава, когато договорът за издаване се 

сключва с такъв притежател на художествено-аргистично произведение, който не е приемник на автора”. 

Съгласно чл. 8 от Закона за авторското право от 1921 г. авторското право, подобно на останалите 

имуществени права, е било отчуждаемо и е могло да бъде придобито чрез договор от трето лице, което  

може да се разпорежда с чуждото авторско право, като сключва издателски договор. Член 450 ТЗ  от 

1897 г. има предвид именно този случай когато издателският договор се сключва не с автора или с 

неговите наследници, а със собственика на произведението, който е придобил авторското право. 

След отмяната на ТЗ, ДВ бр. 78/1951 г. издателският договор е уреден в Особената част, гл. ІХ, 

чл. 270-276 ЗЗД, обн. в ДВ бр. 275/1950 г.  Други източници на правна уредба са Законът за авторското 

право, обн. в ДВ бр. 92/1951 г., Тарифата за възнаграждения на автори, изпълнители и други от 1954 г., 

одобрените по надлежен ред типови издателски договори, Указът за книгоиздателствата,  обн. ДВ бр. 

118/1948 г. и редица други подзаконови актове, които са разгледани в тази точка. 

 Установеното след 1944 г. планово стопанство дава своето отражение върху приложното поле, 

начина на сключване и съдържанието на издателския договор. Цялата издателска дейност е основана на 

т.н. „тематичен план”. Издателствата са държавни, а кои автори и произведения  ще бъдат издавани 

решава именно тематичният план като едностранен планов акт. Издателският договор е необходимото 

основание за възникване на издателското правоотношение в рамките на приетия план. Издателското 



12 

 

правоотношение възниква при съчетаното действие на плана и издателския договор

 Ограниченията в свобода на договаряне, изразяващи се най-вече в административното 

установяване с кого, за какво и в какъв обем да се сключи издателски договор, са имали  поне два 

варианта в тематичния план: когато в тематичния план са посочени заглавието, обемът, тиражът и 

издателството, но не е конкретизиран авторът; когато в тематичният план са определени точно авторът, 

издателството, заглавието, обемът и тиражът. При първата хипотези издателствата са били 

административноправно задължени да потърсят автори и да осигурят издаването на планираните 

произведения. При втората – издателството е административноправно задължено да сключи договор 

единствено с одобрения в плана автор за определено заглавие. На свободно договаряне не е подлежало и 

авторското възнаграждение, тъй като същото е било определено в „Тарифата за авторските 

възнаграждения”. 

 В ЗЗД издателският договор е уреден като двустранен, възмезден, неформален, комутативен и 

консенсуален, а авторът отстъпва на издателя изключително и срочно (за не  повече от пет години) право 

да възпроизведе и разпространи произведението. Законът вменява в задължение на издателя да издаде 

произведението най-късно в едногодишен срок от продписване на договора, ако не е уговорен друг, а 

авторът не може да издаде произведението си наново, преди да се изчерпи уговорения тираж или преди 

да изтече уговорения за това срок. Уредбата на издателския договор в ЗЗД изоставя възприетата ТЗ от 

1897 г. „пропиетарна” теория и установява временното и срочно отстъпване на изключителни авторски 

права. 

  

§ 2. Издателският договор – вид търговска сделка. Определение, характеристика, същност на 

издателския договор. Видове издателски договори. 

Издателският договор – търговска или гражданска сделка? – това е централен въпрос в първата 

точка на този параграф. Една от основните тези в дисертационната работа е тезата за търговския 

характер на издателския договор в ЗАвПСП. Тезата е защитена чрез анализ на правната уредба на 

издателския договор в ЗАвПСП и разпоредбите на Търговския закон от 1991 г. Последователно са 

изложени аргументи в полза на търговския характер на издателския договор. Едновременно с това са 

посочите и аргументите в полза на гражданскоправния характер на договора и мотивите защо тези 

аргументи следва да се считат за преодолени. 

 Понастоящем съществува виждането, че издателският договор е вид  договор на гражданското 

право и принадлежи към групата на „авторскоправните договори”. Поддръжниците на това виждане 

застъпват, че авторското договорно право урежда договорните отношения, възникващи във връзка с 

използването на закриляните от авторското право произведения. Систематическото място на издателския 

договор в ЗАвПСП превръща този договор в „авторскоправен договор”. „Авторски договори” се наричат 

тези договори, при които едната страна е носителят на авторското право, а другат – ползвателят, и 

предмет е прехвърляне в някаква степен и при определени условия на правото на използване на 

произведение. Сочи се и тясната връзка, в която „авторските договори” се намират с авторското право и 

с тази връзка обяснява мястото на авторските договори в ЗАвПСП. 

 Разбирането, че издателският договор има гражданскоправен характер не се подкрепя с 

аргументи, отиващи по-далеко от очевидното, а именно – издателският договор има позитивно-правна 
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уредба, която систематически се намира в ЗАвПСП. Тези аргументи се свеждат до: издателският договор 

принадлежи към „авторските договори”, които имат за предмет отстъпването на права върху закриляни 

произведения на литературата, науката и изкуството; „авторските договори” от своя страна 

систематически се намират в ЗАвПСП, който е граждански закон, т. е. „авторските договори” са вид 

договори на гражданското право. 

 Срещу така изложените аргументи „рer se”, могат да бъдат изтъкнати следните възражения. 

 На първо място „авторски договори” не е легално понятие, ЗАвПСП употребява термина  

„използване на произведенията”. Една от законовоустановените форми на „използване” са договорите, 

които носителите на авторски права сключват с ползвателите. Ако трябва да следваме възприетата от 

ЗАвПСП терминология, то тогава трябва да говорим за „договори за използване на произведенията”, а не 

за „авторски договори”. Това е така, защото в  много от случаите самият автор  не е страна по договора, а 

страна са неговите наследници, работодателят, организациите за колективно управление и т.н. Фигурата 

на автора не може да служи като постоянен и характеризиращ белег на групата договори, посредством 

които се отстъпват авторски права. 

 Българското право не познава деленето на договорите според критерия на видовете права, които 

се прехвърлят.
 
 Такъв критерий не е възприет и при деленето на сделките на граждански и търговски. 

Правното действие, последиците на един договор,  не служат като средство за отграничаване на 

гражданските от търговските сделки. 

 Авторите, които поддържат становището за гражданскоправния характер на издателския 

договор, обосновават това си виждане с простия аргумент за систематическото място на договора в 

ЗАвПСП. Аргументът е и строго формален, но в никакъв случай не е с решаващо значение, тъй като 

правната уредба на много търговски сделки също е изведена извън пределите на ТЗ, а някои търговски 

сделки въобще нямат правна уредба в България. Законът, в който е уреден един договор, не може да ни 

бъде верен критерий за характера на договора.  

Другото виждане a priori поставя издателският договор в кръга на търговските сделки. В 

дисетрацията е изразено виждането, че именно това становище е правилно и почиващо на закона, но към 

момента: не достатъчно обосновано с аргументи „ de lege lata”. 

 Според утвърденото в доктрината становище
 
търговското право си служи с два юридически 

критерия за квалифициране на сделките като търговски. 

 Първият (обективен) е свързан с особеностите на сделките, а вторият (субективен) – с 

особеностите на лицата, които ги извършват. 

 Обективният критерий за определяне на търговските сделки е намерил законодателен израз в 

разпоредбата на чл. 286, ал. 2 ТЗ . Според него търговски са сделките по чл. 1, т.  1 ТЗ, независимо от 

качествата на лицата които ги извършват. Чл. 1, ал. 1, т.  12 ТЗ  от 1991 г. определя сделките с  

интелектуална собственост като абсолютни търговски. Съгласно чл. 2 (viii) от Конвенцията за 

учредяване на Световната организация по интелектуална собственост (СОИС), ДВ, бр.5/1970 г., правата 

върху обекти на интелектуалната собственост включват и права върху литературни, художествени и 

научни произведения. Оттук и първият аргумент в полза на становището за търговския характер на 

издателския договор – de lege lata законодателят урежда сделките с права върху обекти на интелектуална 

собственост като абсолютни търговски сделки. С издателския договор се отстъпват авторски права на 
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възпроизвеждане и разпространение на закриляно от ЗАвПСП произведение на литературата, науката и 

изкуството, което го причислява към кръга на абсолютните търговски сделки с права върху обекти на 

интелектуална собственост. 

 Освен това издателският договор е абсолютна търговска сделка, която може да бъде от 

категориите на едностранните и двустранни търговски договори. Търговските сделки биват едностранни 

и двустранни в зависимост от това дали имат такъв характер само по отношение на едната страна или и 

двете страни са търговци.          

 Издателят е лицето, което сключва издателски договори по занятие с цел извличане на печалба 

от разпространението на екземплярите от произведението. Възможно е авторът да не е приел създаването 

и издаването на произведения за свое занятие и предметът и обемът на тази негова дейност да не 

изискват тя да се води по търговски начин, т. е. да няма търговско качество по смисъла на чл. 1, ал. 3 ТЗ , 

като в този случай издателският договор ще има характер на едностранна абсолютна търговска сделка – 

тя ще е такава само за издателя. 

 Издателският договор може да бъде и двустранна търговска сделка: като носител на авторското 

право, който отстъпва правото на възпроизвеждане и разпространение, може да се яви и лице с търговско 

качество по смисъла на чл. 1, ал. 2 ТЗ  – за пример – търговец, който по занятие се занимава със 

създаването на енциклопедии, речници, сборници и т.н. съставни и колективни произведения. Когато 

този носител на авторски права сключва договор с издател за възпроизвеждане и разпространение на 

екземпляри от произведенията, издателският договор ще има двустранен характер, поради търговското 

качество на двете страни.  

Съобразно субективния критерий: чл. 286, ал. 1 ТЗ  търговска е сделката, сключена от търговец, 

която е свързана с упражняваното от него занятие. При тези сделки  страната по сделката я прави 

търговска. 

  Изложеното по-горе относно търговското качество на издателя и в някои случаи и на носителя 

на авторско право дава положителен отговор на въпроса – да, издателският договор може да се 

квалифицира и като относителна търговска сделка. 

 Извън аргументите, основани на общите критерии за квалифициране на една сделка като 

търговска, търговският характер на издателския договор се извежда от още две законови положения, 

установени в ЗАвПСП: 

 Издателският договор по дефиницията на чл. 43 ЗАвПСП е възмезден – белег, отличителен за 

търговските сделки.
 
 

Общите правила за използване на произведенията по ЗАвПСП съдържат множество норми от 

защитен по отношение на автора характер. Такива защитни норми от общите разпоредби за използване 

на произведенията, които имат пряко отношение към издателския договор и възникналото от него 

издателско правоотношение, са: чл. 36, ал. 1, чл. 37, ал. 1; чл. 37, ал. 2; чл. 38, ал. 1; чл. 39 ЗАвПСП. 

 Ако издателският договор беше гражданскоправна сделка – то кому са нужни тези защитни 

правила? Считаме, че „разумът” при въвеждането на норми със защитен характер по отношение 

интересите на автора, е продиктуван от схващането, че издателят е „по-силната икономически страна в 

договорната връзка”. Защитните норми на ЗАвПСП относно използването на произведенията са въведени 

именно с оглед търговското качество на издателя като страна по правоотношението. 
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 Въз основа на аргументите в полза на търговския характер на издателския договор в 

дисертационната работа са направени следните изводи: Издателският договор, макар и уреден в 

граждански закон какъвто е ЗАвПСП, има характер на абсолютна търговска сделка. Установеният в  чл. 

287 ТЗ  моделът „грижа на добрия търговец” ще се прилага еднакво и към носителя на авторско право и 

към издателя, независимо от това  дали издателския договор е едностранна или двустранна търговска 

сделка. Приложимите разпоредби към издателския договор са тези за търговските сделки и са посочени в 

чл. 288 ТЗ : ако липсва уредба в ТЗ се прилагат разпоредбите на гражданското законодателство, а при 

непълнота в него – търговските обичаи. 

 Нормите на ЗАвПСП имат характер на специални спрямо общите положения за търговските 

сделки ТЗ. Съобразно правилото на чл. 288 ТЗ   правоотношението, възникнало от сключения издателски 

договор, ще се регулира от разпоредбите на чл. 43-52 ЗАвПСП. Приложение ще намерят нормите от 

общите разпоредби свързани с използването на произведенията – чл. 36 до 40 ЗАвПСП. Норми от общите 

правила за използване на произведенията, които  няма да се прилагат към издателския договор, са тези на 

чл. 41 и чл. 42 ЗАвПСП. Освен това към издателския договор приложение ще намерят някои от нормите  

на чл. 286 – 317 от глава двадасет и първа на ТЗ. Например, чл. 298 – правилата за търговската сделка 

при общи условия, чл. 302 – дължимата грижа, нормите за непреодолима сила, стопанска непоносимост и 

т.н. Едва когато липсва уредба в ЗАвПСП и ТЗ, приложение ще намерят общите разпоредби на ЗЗД 

относно двустранните договори правилата на сключването, недействителността, действието на 

задълженията, развалянето. 

Определение. Като изходна позиция за изграждане на определение за издателския договор 

дисертацията възприема определението, дадено в чл. 43 ЗАвПСП: „С издателския договор авторът 

отстъпва на издателя правото да възпроизведе и разпространи произведението, а издателят се задължава 

да извърши тези действия и да заплати на автора възнаграждение.” Законовото определение разкрива 

основните характеристики на  издателския договор, но като цяло то се нуждае от някои уточнения и 

допълнения:  

 На първо място буквалният прочит на текста на чл. 43 ЗАвПСП би означавал, че само авторът 

може да сключи издателски договор. Понятието „автор”, използвано в текста на чл. 43 ЗАвПСП се 

нуждае уточнение. При издателския договор, независимо от това за какви авторски права се отнася – 

върху създадено или бъдещо произведение, е коректно използването на  възприетото от закона по-общо 

понятие „носител на авторски права” – глава ІІІ ЗАвПСП. 

 Освен това, в чл. 43 ЗАвПСП не се определя характера на отстъпените на издателя правомощия 

на възпроизвеждане и разпространение на произведението.  

Общата разпоредба на чл. 36, ал. 1 ЗАвПСП  установява, че „с договора за използване на 

произведението авторът отстъпва на ползвател изключителното или неизключителното право да 

използва създаденото от него произведение при определени условия и срещу възнаграждение”. В чл. 43 

ЗАвПСП законодателят не провел нормативно разграничение дали на издателя е отстъпено 

изключителното или неизключително право на възпроизвеждане и разпространение. При  

систематическото тълкуване на нормата на чл. 36, ал. 1, във връзка с чл. 43 ЗАвПСП  може да се 

заключи, че при сключване на издателски договор авторът  има възможност да отстъпи на издателя било 
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изключителното, било неизключителното право на възпроизвеждане и разпространение на 

произведението.   

Към даденото от чл. 43 ЗАвПС определение дисертацията прави следните допълнения: 

 Авторът отстъпва на издателя правомощията на възпроизвеждане и разпространение на 

произведението винаги при определени условия – чл. 36, ал. 1 ЗАвПСП.
  
Условията, при които издателят 

упражнява отстъпените му правомощия, принадлежат към т.н. основни елементи (essentialia negotii) на 

породеното от издателския договор правоотношение. 

 Издателският договор се сключва в писмена форма и неговото действие е ограничено със срок – 

чл. 46 и чл. 37, ал. 2 ЗАвПСП. 

 След така направените уточнения и допълнения към легалното определение на чл. 43 ЗАвПСП 

издателският договор дисертационния труд дава следното определение на издателския договор: като 

договор, сключен в писмена форма, по силата на който носител на авторски права върху дадено 

произведение отстъпва на издателя за определен срок и при определени условия изключителното или 

неизключително право да възпроизведе и разпространи екземпляри от произведението, а издателят се 

задължава да извърши тези действия и да заплати възнаграждение. 

В дисертацията са изложени и аргументирани основните характеристики на издателският 

договор като двустранен, формален, възмезден, срочен, каузален, комутативен, престационен и договор 

„intuitu personae”. По отношение характеристиките, по които в литературата съществува полемика, 

дисертацията е посочила и разгледала съществуващите мнения. 

 Издателският договор е двустранен.
 
От него възникват права и задължения за двете страни: 

носителят на авторско право е длъжен да отстъпи на издателя права на възпроизвеждане и 

разпространение на произведението, а издателят е длъжен да възпроизведе и разпространи 

произведението и да заплати на на носителя на авторско право възнаграждение. 

 В литературата е застъпено  и виждането, че издателският договор е  консенсуален.
 
Ако приемем 

безкритично виждането, че издателският договор е консенсуален, т. е. договорът поражда действие с 

простото постигане на съгласие между страните, то не може да се обясни изискването за форма на 

договора, въведено от чл. 46 ЗАвПСП.  

За да обоснове формалния характер на договора дисертацията възприема виждането, че формата 

е много по-тясно свързана с волеизявленията и съгласието, отколкото с предаването на вещта, което е 

елемент, различен и допълнителен към съгласието. Тя е неотделима от съгласието и представлява 

начина, по който то се изразява. Законът за авторското право и сродните права в чл. 46 установява: 

„Издателският договор се сключва в писмена форма”. Нормата е императивна и не допуска възможност 

страните да се отклонят от нея.  

 При така изложените доводи издателският договор има формален, а не консунсуален характер. 

Установената от закона обикновена писмена форма
 
е форма за действителност (ad solenitatem). 

Дисертацията разглежда и въпроса за възможността за сключване предварителен издателски 

договор. Изразено е становището, че за издателски договор не може да се сключи предварителен 

договор, тъй като ЗАвПСП  третира по един и същ начин отношенията между издателя и носителя или 

бъдещия носител на авторски права, поне що се отнася до вида на договора – и в двата случая той е 

издателски, а не предварителен.  
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 На следващо място издателският договор има възмезден характер. Този извод се  подкрепя не 

само от установеното в чл. 43 ЗАвПСП, но и от разпоредбата на чл. 36, ал. 1 от раздел І. Общи 

разпоредби на глава VІІ, Използване на произведенията, ЗАвПСП. Друга характеристика на  издателския 

договор е, че той е срочен. Това следва от действието на императивното правило на чл. 37, ал. 2 от 

общите разпоредби на ЗАвПСП.  Издателският договор е от категорията на каузалните търговски сделки. 

За сключването на издателския договор се изисква основание като елемент от фактическия състав. 

Изводът за наличието на „causa acquirendi” при издателския договор почива на основните права и 

задължения на страните, така както са определени в чл. 43 ЗАвПСП. Издателският договор е 

комутативен, тъй като още при сключването му страните знаят точно каква облага ще имат от него.
 

Издателският договор е договор intuitu personae както по отношение носителя на авторски права, така и 

по отношение на издателя. Личността на страните е съществен елемент от съдържанието на договора –  

per argumentum a contrario от правилото на чл. 45, ал. 1 ЗАвПСП, което се отнася до издателския договор 

с разширено приложно поле. Възможността издателят да отстъпи на трети лица правата, извън правото 

на издаване, т. е. правата, спадащи към „разширеното приложно поле”, е уредена изрично като 

изключение. 

 Възприета е още една класификация на сделките – на престационни и организационни, с оглед 

на това дали действието на сделката е свързано с разместване на имущество или не. По този критерий 

издателският договор представлява престационна сделка. Съмнения могат да възникнат при 

издателският договор с разширено приложно поле, ако придадем организационен характер на акта на 

предоставяне на допълнителни права, освен издаването.  

 Изясняване същността на издателския договор е основна тема в дисертационния труд.  

 За разлика по предходните доктрини същността на издателския договор е аргументирана с 

видовите отлики на издателския договор като договор за използване на поризведения. Като такива 

видови отлики дисертацията възприема: „отстъпването” на правата на възпроизвеждане и 

разпространение; самото съдържание на остъпените имуществените права на възпроизвеждане и 

разпространение.  

На първо място дисертацията разглежда родовото понятие „договори за използване на 

произведения”, с оглед обособяването на общите родови белези на тази група договори. Договорите за 

използване на произведенията имат родови характеристики, отнасящи се до: качеството на страните; 

предмета на договора – отстъпването или предоставянето на изключителни или неизключителни 

авторски права; съдържанието на отстъпените или предоставени права; обекта, с който са свързани 

правата, отстъпени с договора. 

 Спецификата на страните по договорите за използване на произведения може да послужи като 

разграничителен критерии спрямо останалите търговски сделки, но е неадекватна на разграничение при 

отделните договори за използване. Не съставлява основна разлика между издателския договор и 

договора за публично представяне това, че при единия страна е издател, а при другия театър. Тази 

разлика е последица от вида на произведението и способа на използване. 

 Такава видова отлика може да се търси обаче при предмета на договорите за използване на 

произведения – „отстъпването” или „предоставянето” на авторски права. „Отстъпването” на правата на 
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възпроизвеждане и разпространение е видов белег на издателския договор, а изясняването на понятието 

„отстъпване” е един от иновацинните моменти в дисертацията.   

 Като отправна точка на анализа дисертационата работа приема два опорни пункта – 

изясняването на понятията „използвам” и „разрешава”, употребени в общата норма на чл. 18 ЗАвПСП: 

„Авторът има изключителното право да използва създаденото от него произведение и да разрешава 

използването му от други лица…”. Терминът „използване” следва да се схваща в строгия смисъл на 

закона – „използване” са само онези примерни или подобни на тях действия, които са неограничено 

изброени в чл. 18, ал. 2 ЗАвПСП. На следващо място: „разрешавам” е следствие от изключителния 

характер на авторското право.  

 В общия случай третите лица придобиват временно правото да използват дадено произведение 

по волята на носителя на авторското право: т.е. „използвам” означава – „използвам с разрешението, със 

съгласието на носителя на авторско право”. Използването е правомерно действие. 

 В дисертацията са разгледани два възлови въпроса: до какво може да се отнася, какъв е обхватът 

на съгласието и проведена ли е законова разлика между „отстъпвам” и „предоставям”, респективно, има 

ли някаква трета, имплицитно заложена форма на „разрешавам” – различна от „отстъпвам” и 

„предоставям”?  

 Общото правило на чл. 36, ал. 1 ЗАвПСП е, че имуществените авторски права се отстъпват, като 

отстъпването винаги е при определени в договора условия. „Отстъпването” е свързано с предварително 

уговорени от страните условия – т.е. ползвателят винаги е ограничен при упражняването на авторските 

права, независимо от това дали му е отстъпено изключително или неизключително авторско право. 

„Предоставянето” за разлика от отстъпването е форма на разрешение от страна на носителя на 

авторско право, при която ползвателят е свободен да прецени кога, как и къде ще използва 

произведението, без да е налице опасността договорът да бъде развален поради неупражняване на 

правата – правило, изрично установено в чл. 39 ЗАвПСП при отстъпването на изключителни права. 

Терминът „предоставяне” е легално употребен при филмите и аудио-визуалните произведения. 

Законодателният подход е продиктуван от особеностите при създаването на този вид произведения, 

ролята и сродните права, които имат филмовият продуцент и изпълнителите. При „предоставянето” на 

имуществени авторски права тяхното упражняване не е предпоставено от договорени условия, по 

смисъла на чл. 36 ЗАвПСП. 

 В дисертацията е направено заключение, че „отстъпването” и „предоставянето” на авторските 

права са две форми на разрешение по смисъла на чл. 18 ЗАвПСП като и при двете присъства договорът – 

чл. 36 и чл. 63 ЗАвПСП, т. е. има конкретно поемане на права и задължения за използване на 

произведението от съответния ползвател. Двете форми на разрешение позволяват да се прилагат 

съвместно и гъвкаво, тъй като: удовлетворяват по различен начин икономическите интереси на носителя 

на авторски права; елиминират ефекта на „многостепенност” на правата и позволяват „консолидиране” 

на авторските права в едно лице. 

 И така, издателският договор е вид договор за използване на произведения на литературата, 

науката и изкуството, с предмет: отстъпване изключителни или неизключителни права на 

възпроизвеждане на екземпляри от дадено произведение. 
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 Като втори основен видов белег на издателския договор дисертацията разглежда  съдържанието 

на правата  на възпроизвеждане и разпространение отстъпени с издателския договор. Съдържанието на 

правото на възпроизвеждане, отстъпено с издателския договор, има по – тясно съдържание в сравнение 

със съдържанието на правото на възпроизвеждане по чл. 18, ал. 2, т. 1, във връзка с параграф 2, т. 3 от ДР 

на  ЗАвПСП. По силата на чл. 18, ал. 2, т. 1 ЗАвПСП авторът има изключителното право да възпроизведе 

и да разреши възпроизвеждането на произведението от друго лице. Съдържанието на авторското право 

на възпроизвеждане се изразява в „размножаване” и „запаметяване” на произведението. Размножаването 

се отнася до материалните носители – екземплярите от произведението, а запаметяването – до 

закрепването на произведението под цифрова форма в електронен носител. 

 След изясняване най-общо съдържанието на правото на възпроизвеждане, дисертацията дава 

отговор на въпроса какво е съдържанието на правото на възпроизвеждане, което носителят на авторско 

право отстъпва на издателя по силата на издателския договор. 

 Авторското право на възпроизвеждане, отстъпено с издателския договор, не включва правото 

произведението да бъде запаметено под цифрова форма на електронен носител. Авторското право на 

възпроизвеждане при издателския договор не включва и възможността за непряко размножаване на 

екземпляри от произведението. Непрякото размножаване попада в полето на договора по чл. 54 ЗАвПСП 

за възпроизвеждане и разпространение на звукозаписи, както и чл. 62 ЗАвПСП и следващите от закона, 

които уреждат създаването и използването на филми и други аудио-визуални произведения.  

 Издателският договор урежда онези отношения между носител на авторско право  и издател, 

свързани с възпроизвеждането на „материални” екземпляри от произведението. Авторското право на 

възпроизвеждане, което се отстъпва с издателския договор, предпоставя „материализиране” на 

произведението, създаването от издателя на една нова даденост в правния мир, а именно – книжния 

екземпляр.  

 Предвид горното съдържанието на правото на възпроизвеждане, отстъпено от носител на 

авторското право с издателския договор, може да се определи като: правото произведението да бъде 

пряко възпроизведено в множество екземпляри, предназначени за търговско  разпространение сред 

неограничен кръг лица. 

 На следващо място в дисертацията е отделено внимание на отстъпеното с издателския договор 

право на разпространение. То също се характеризира с по-тясно съдържание в сравнение с правните 

възможности, които законът влага в това право в общия случай на чл. 18, ал. 2, т. 2 ЗАвПСП. 

Отстъпеното право на разпространение с издателския договор не включва в себе си правото да се 

разпространяват оригинали от произведението. С издателския договор страните преследват целта и в 

общ интерес за тях е да постигнат разпространение на екземпляри от произведението чрез продажба или 

друга отчуждителна сделка. В този смисъл е и диспозитивната норма на чл. 47, т. 3 ЗАвПСП, съгласно 

която, ако не е уговорено друго, на автора се дължи възнаграждение в размер на 15% от цената на дребно 

на всеки продаден екземпляр. Отдаването под наем на екземпляри от произведението не се включва в 

съдържанието на правото на разпространение на екземпляри от произведението, което се отстъпва с 

издателския договор. 

 При съхраняване в търговски количества на екземпляри от произведението законът има предвид 

не въобще всяко съхраняване, а съхраняването от разпространителя преди първото отчуждаване на 
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екземпляри от произведението. По същия начин и предложението за продажба или отдаване под наем се 

отнасят до първото търговското предложение, което прави разпространителя на екземпляри.  

 Направен е изводът, че правото на разпространение, отстъпено от автора на издателя с 

издателския договор, включва правото да се съхраняват в търговски количества, да се предлагат за 

продажба и да се извършва продажба, замяна или дарение на възпроизведени от издателя екземпляри от 

произведението. 

 След изясняването на съдържанието на понятията „отстъпване”, „възпроизвеждане”  и  

„разпространение” при издателския договор в дисертацията е обобщено, че същността на издателския 

договор като вид договор за използване на произведение по ЗАвПСП се изразява в отстъпването от 

носителя на авторско право на издателя на авторските права: на възпроизвеждане на произведението в 

множество екземпляри, предназначени за търговско  разпространение сред неограничен кръг лица,  чрез 

съхраняване в търговски количества, търговско предлагане и продажба. 

 В чл. 44 ЗАвПСП се уреждат два вида издателски договори: договор за създадено произведение 

и договор за произведение, което бъдещият носител на авторско право се задължава да създаде. От вида 

на издателския договор се определя съдържанието на правоотношението между носителя на авторско 

право и издателя (обемът на правата и задълженията). Задълженията на автора при издателски договор за 

произведение, което ще се създава, са повече в сравнение с тези при договора за вече създадено 

произведение. 

 При издателския договор за произведение, което бъдещият носител на авторско право се 

задължава да създаде, се срещат и някои особени основания за прекратяване на договора, както и 

основания за ангажиране на отговорност, като тези основания отсъстват при издателския договор за вече 

създадено произведение. При издателския договор за бъдещо произведение приложение намира 

забраната на чл. 37, ал. 1 ЗАвПСП, съгласно която договорът, с който авторът отстъпва правото да се 

използват всички произведения, които той би създал, докато е жив, е нищожен. Забраната се отнася до 

ограничаване волята на носителя на авторско право той „сляпо” да  се задължи към издателя да му 

предоставя за издаване всичко, което и ако би създал. 

 

 § 3. Съпоставка между издателския договор, издаването и някои договори за използване на 

произведения  

 Издателски договор и издаване. В дисертацията е проведен съпоставитлен анализ между 

издателския договор и издаването, тъй като съществува принципна разлика между двете явления. 

Издателският договор е само едно от основанията, въз основа на които се осъществява издаването. В 

този смисъл издателски договори и издаване се отнасят като част към цяло. Терминът „издаване” 

представлява крайният резултат от възпроизвеждането и разпространението на произведение на 

литературата, науката и изкуството. Издаване може да се осъществи и без да е сключен издателски 

договор и да е възникнало издателско правоотношение. 

 За да се сключи издателски договор трябва да е налице произведение на литературата, науката и 

изкуството, което да отговаря на изискванията на чл. 3, ал. 1 ЗАвПСП: да е резултат от творческа 

дейност, да и изразено по какъвто и да е начин и в каквато и да е обективна форма.  
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 Ако произведението не удовлетворява материалните предпоставки за законова закрила, пак може 

да се сключи договор с издател и издателят да възпроизведе и разпространи екземпляри. Но ще сме 

изправени пред договор, съчетаващ в себе си елементи от договора за изработка и поръчка, а не договор 

за използване на произведение по ЗАвПСП. 

Всеки издател може да пристъпи към издаване на произведение, чийто срок на закрила е изтекъл.
 

Това е случай, когато едно произведение се възпроизвежда и разпространява, без да е сключен 

издателски договор и да е възникнало издателско правоотношение. 

Произведението още може да е създадено в изпълнение на задължения по трудово 

правоотношение. Съгласно разпоредбата на чл. 41, ал. 1 ЗАвПСП авторското право върху произведения, 

създадени в рамките на трудово правоотношение, принадлежи на техния автор, ако законът не 

предвижда друго, но работодателят има изключителното право да използва произведението. Законът 

поставя определени обективни граници, в рамките на които работодателят може да използва 

произведението, а те са: „за свои цели”, „по начин и до степен, съответстващи на обичайната му 

дейност.” Използването на произведението, създадено в рамките на трудово правоотношение, в това 

число и чрез възпроизвеждане и разпространение на екземпляри – когато това е обичайната дейност на 

работодателя, изключва приложното поле на издателския договор. Разпоредбата на чл. 41 е специална по 

отношение на общата разпоредба на чл. 36 ЗАвПСП. 
 

Издаване без сключен издателски договор има и в хипотезата на чл. 34а ЗАвПСП. Правата по чл. 

34а ЗАвПСП нямат авторскоправен характер, въпреки прякото препращане към имуществените авторски 

права по чл. 18 от закона. Лицето, което разгласява произведение с изтекъл срок на закрила, придобива 

sui generis права въз основа на факта на разгласяване, т. е. придобивното основание представлява 

юридическа постъпка. Тази юридическа постъпка е различна от юридическата постъпка – създаване на 

произведение – основание за придобиване на авторски права. 

 Издателски договор и договори по чл.  53 ЗАвПСП. В чл. 53 ЗАвПСП са уредени и два вида 

договори, които нямат характера на издателски.  

 Съгласно чл. 53, ал. 1 ЗАвПСП авторът може да възложи за собствена сметка на издател да 

възпроизведе и разпространи определен брой екземпляри от произведението. С този договор авторът 

заплаща на издателя възнаграждение, срещу което издателят извършва възпроизвеждането и 

разпространението на произведението. Характеризиращата престация е тази на издателя и оттук и 

комплексният характер на договора, който е съставен от договор за изработка (възпроизвеждане на 

произведението) и мандат за – разпространение на произведението. Авторът остава собственик на 

възпроизведените екземпляри от произведението и рискът от тяхното погиване или лоша търговска 

реализация е изцяло за него. Разликите на горния договор с издателския договор са в няколко основни 

посоки: на първо място с договора за издаване за сметка на автора, не се отстъпват авторските права на 

възпроизвеждане и разпространение на произведението. За сключването на този договор законът не 

изисква писмена форма за действителност. Възмездността на престациите е разменена, като 

възнаграждението се дължи от автора на издателя, а не от издателя на автора. При договора за издаване 

за сметка на автора не сме изправени пред издателски договор, а имаме договор за изработка, но 

резултатът от изработеното (екземплярите от произведението) не се предават на автора, а по силата на 

втори договор за поръчка се разпространяват на пазара от издателя. Тук са възможни и други уговорки: 



22 

 

само договор за възпроизвеждане за сметка на автора, като и в този случай ще сме изправени пред 

договор за изработка. Или пък само мандат за разпространение на вече възпроизведени екземпляри от 

произведение. 

 В чл. 53, ал. 2 ЗАвПСП е регламентирано, че авторът може да уговори с издател да възпроизведе 

и разпространи екземпляри от произведението, като участва в разходите по издаването и в приходите от 

разпространението. Налице е общност на стопанските интереси на автор и издател, изразяваща се в 

общата стопанска цел – възпроизвеждане и разпространение на произведението и получаване на 

приходи. По същество това е договор за гражданско дружество по ЗЗД.  При договора за издаване при 

участие в приходите и разходите също не се отстъпват авторските права на възпроизвеждане и 

разпространение на произведението. Договорът няма двустранен характер, няма размяна на престации и 

за сключването му законът не изисква писмена форма. 

 Договорът за публикуване в периодично издание /ДППИ/ не е издателски договор, макар и да 

съдържа някои негови характеристики.    

 Приликите между двата договора се изразяват в: двата договора спадат към договорите за 

използване на произведенията по ЗАвПСП; и двата договора могат да се сключат за вече създадено или 

за бъдещо произведение, което авторът се задължава да създаде; има съвпадане в обектите на авторско 

право – предмет на издателския договор и на ДППИ са правата върху авторски произведения, които са 

изразени в писмена форма, фотокопия на произведения на изобразителното изкуство, на промишления 

дизайн и на народните художествени занаяти, фотографски произведения, както и проекти, схеми, 

планове. 

 Има обаче съществени разлики, а именно: при издателския договор съдържанието на 

отстъпените права се свежда до правото на възпроизвеждане и разпространение на екземпляри от 

произведението. При ДППИ съгласието, което дава носителя на авторско право, е насочено към 

включването на произведението в съставното произведение и имплицитно към публикуването на 

произведението в състава на сборното произведение; при ДППИ съгласието на страните не обхваща 

такива елементи от правоотношението като тираж, територия, език на изданието;  с издателския договор 

могат да се отстъпят както изключителни, така и неизключително авторски права. При ДППИ се 

отстъпва изключително право на публикуване – аргумент от чл. 59, ал. 1 ЗАвПСП (независимо от вида 

издание носителят на авторското право поема задължение да не използва произведението за определен 

период от време); срокът на действие на издателския договор е предмет на уговорка между страните при 

спазване на законовото ограничение от 10 години. Срокът на действие на ДППИ се определя от страните, 

но е в пряка зависимост от вида на периодичното издание – ежедневник, месечник и т.н.; при ДППИ 

няма нормативно изискване за сключването му в писмена форма, ДППИ е неформален договор; 

възнаграждението при ДППИ се уговаря като еднократна сума. При издателския договор 

възнаграждението може да се уговори като процент от продадените екземпляри, еднократна сума или по 

друг начин; при издателския договор и ДППИ съществуват нормативно установен разлики в обема на 

задължението на носителя на авторско право да се въздържа от използване на произведението; при 

издателския договор – дори и при отстъпени изключителни права, издателят не става носител на 

авторско право – нещо, което се отнася за лицето, което организира или финасира периодично 

произведение по силата на изричната норма на чл. 10 ЗАвПСП.  
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 Договорът за възпроизвеждане и разпространение на произведението под формата на  

звукозаписи (ДВРЗ) има сходни черти с издателския договор.
 

 При двата договора авторът отстъпва на ползвател правото на възпроизвеждане и 

разпространение на произведението; съгласието на страните обхваща срока на възпроизвеждане, тиража 

на екземплярите/звукозаписите, броя на безплатните екземпляри, които ползвателят ще предостави на 

автора, договорите са формални. 

 Повече са обаче са разликите между двата договора: При ДВРЗ авторът или организацията за 

колективно управление на авторски права отстъпва на ползвател правото на „механично” 

възпроизвеждане на произведението, т. е създаване на звукозапис чрез звукозаписване. При издателския 

договор в резултат от упражняване правото на възпроизвеждане се създават екземпляри от 

произведението под формата на книги. ДВРЗ познава разновидности, които не се прилагат при 

издателския договор и които са обусловени от „механичния” характер на правата. Договорът може да 

бъде сключен от носител на авторско право с продуцент; на второ място, договорът може да бъде 

сключен от носителя на авторско право с музикален издател, а той пък от своя страна да сключи договор 

с музикален продуцент; носителят на авторско право може да отстъпи упражняването на механичните 

права на организация за колективно управление, която от своя страна да сключи ДВРЗ. При ДВРЗ 

ползвателят (продуцентът на звукозаписа) придобива самостоятелно сродно право върху извършения от 

него звукозапис – чл. 85 ЗАвПСП. При издателския договор издателят не придобива сродни права върху 

възпроизведените екземпляри от произведението. По правилото на чл. 54, ал. 3 ЗАвПСП ДВРЗ е с 

ограничено приложно поле – в него не са включени правата на публично изпълнение, излъчване по 

безжичен път, предаване или препредаване по кабел. По различен начин се определя възнаграждението 

на автора: при издателския договор то може да бъде като процент от цената на дребно на продаден 

екземпляр от произведението, единична сума или комбинация от горните две схеми, а при ДВРЗ – ако не 

е уговорено друго, на автора на съответната част се дължи възнаграждение от 10 на сто от цената на едро 

на всеки продаден екземпляр от звуконосителя, пропорционално на времетраенето на произведението му 

към общото времетраене на целия звукозапис. 

 

 §4. Издателският договор в някои страни от континенталната система 

 Първа глава на дисертационната работа завършва със съпоставителен анализ на уредбата на 

издателския договор в България и тази в някои страни от континенталната система. 

Издателският договор във Франция е подробно уреден в Кодекса по интелектуална собственост. 

Освен авторът, страна по договора могат да бъдат и други „правоимащи” (ayants droit), с което френският 

законодател изрично посочва възможността, страна по договора да бъдат възможно по-широк кръг лица, 

без оглед на придобивното основание на авторското право. Издателският договор по френското право 

регулира както издаването на произведенията в отделни екземпляри, така и издаването им в периодично 

издание. Издателският договор във Франция се сключва в писмена форма и ако не е уговорено друго, на 

издателя се отстъпват  изключителни права. За сключване на издателския договор Френският кодекс 

изисква личното писмено съгласие на автора, дори и той да е ограничено дееспособен. Изключение се 

прави за случаите, когато за автора съществува физическа пречка да даде съгласието лично. Естествено 

личното съгласие на автора не се изисква, когато договорът се сключва не с него, а с други правоимащи. 
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Подробно е уреден въпросът със системите за определяне на възнаграждението по издателския договор – 

пропорционална в зависимост от реализирането на екземплярите; и форфетерна – като еднократна сума. 

Изрично е предвидено задължението на издателя да дава отчет за извършените продажби.  

 Детайлна уредба имат и конкретните задължения на страните, при което преобладават 

императивните норми, особено що се отнася до задълженията на издателя да не внася промени в 

произведението, без изричното писмено съгласие на автора; да обозначи всеки екземпляр с името, 

псевдонима или знака на автора. Ако не  е уговорен срок, издателят е длъжен да извърши издаването 

съобразно „професионалната  практика” (usage de la profession). Отново „професионалната практика” е 

изискване към издателя при изпълнение на задължението за разпространение на екземплярите, което 

разпространение трябва да има постоянен характер и да се извършва по търговски начин.  Относно 

тиража Кодексът изисква в договора да е посочен минималният размер на екземплярите. Кодексът не 

съдържа диспозитивна уредба нито в посока минимален, нито в посока максимален тираж. По отношение 

автора уредбата на Френския кодекс му вменява в задължение да осигури възможност на издателя да 

извърши възпроизвеждането на екземплярите, като предостави произведението в обект, годен за 

възпроизвеждане. Наред с това авторът следва да осигури на издателя спокойното упражняване на 

отстъпените права и да организира защитата срещу нарушения от страна на трети лица. Изрично и 

подробно е уредена „преференциалното право” на издателя по отношение бъдещи произведения на 

автора, както и начинът на упражняване на това право. 

 Уредбата отделя внимание и на основанията за прекратяване на договора. След изтичането на 

срока по договора, издателят има право да продължи разпространението на екземплярите, които са 

останали на склад. В този случай авторът може да изкупи тези екземпляри на цена „по договорка” или 

определена от експерт. 

 Уредбата на издателския договор в Белгия е повлияна от френската традиция. Подобно на 

уредбата във Франция и белгийският закон от 1994 г. поставя изискване страните да договорят 

минимален тираж, срок за възпроизвеждане на екземплярите, а ако такъв не е установен, то тогава 

издателят е длъжен да извърши възпроизвеждането съобразно „професионалната практика”. 

 Съгласно белгийския закон издателският договор се сключва като договор intuitu personae. Като 

принцип при определяне размера на възнаграждението е възприет процент от продажбите. Издателят е 

длъжен да дава ежегоден отчет на автора за продажбите. Наред с това законът предвижда, т. н. „клауза 

при успех” (clause de succes). Клаузата за успех е в полза на автора в случай на форфетерно уговорено 

възнаграждение (възнаграждение под формата на цялостна сума – от фр. forfaitaire – договорено 

предварително за плащане). Ако произведението се превърне в бестселър, авторът може да поиска от 

издателя промяна в начина на определяне на възнаграждението и от форфетерно да премине към 

получаване на възнаграждение, определено като процент – чл. 26, ал. 2 от закона от 1994 г.  

 В Швейцария голяма част от нормите относно издаването се съдържат в кодекса на 

задълженията (Code des Obligations, Obligationenrecht Gegesetz – fünfte Teil des Schweizerischen 

Zivilgesetzbuches (ZGB)). На издателския договор конфедералният закон е посветил разпоредбите от чл. 

380 и следващите.
 
Издателският договор е определен като такъв, „по силата на който авторът на едно 

литературно или артистично произведение, или други правоимащи, поемат задължението да предоставят 

правата на издател, който поема задължението да възпроизведе произведението в определен тираж от 
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екземпляри и да разпространи произведението сред публиката”.   Подобно на българския закон, ако не е 

уговорен броят на изданията, на издателя е отстъпено правото на едно издание. Съгласно чл. 52 ЗАвПСП 

авторът може да прекрати издателския договор, ако договорът е сключен за повече от едно издание и 

тиражът на последното издание е изчерпан, а издателят в едногодишен срок не възпроизведе и 

разпространи следващо издание, при условие, че авторът в същия срок е поискал от него да направи това. 

За разлика от това правило, възприето в нашия закон, швейцарският кодекс предвижда не възможността 

да се прекрати договора, а наместо това – намеса на съда, който трябва да определи срока за второто 

издание. 

Швейцарският закон съдържа и едно правило, идентично с разпоредбата на чл. 437, ал. 2 ТЗ  от 

1897 г., а именно: ако цената на екземпляра се определя от издателя, той няма право да я увеличава до 

такъв размер, който да възпрепятства разпространението. Швейцарският закон отделя подробно 

внимание на въпросите, свързани с възнаграждението на автора. Възнаграждението се дължи към 

момента на извършване на възпроизвеждането на екземплярите, независимо от това, че екземплярите 

могат да погинат вследствие на случайност. Наред с това издателят има право да възстанови погиналите 

вследствие на случайното събитие екземпляри, ако това не му влече прекомерни разходи. Авторът има 

право на възнаграждение, ако предоставеното произведение погине при издателя. Но ако авторът има 

при себе си дубликат или може да възстанови произведението, той е длъжен да го предаде на издателя. 

 В Германия е в сила Закона за издателското право – Gesetz über das Verlagsrecht /Verlagsgesetz/, 

приет през 1901 г. (RGBl. S. 217; BGBl. III 441-1), последно изменение с чл. 2 на Закон от 22.03.2002 г. 

BGBl., Teil I/2002, S. 1158. Според чл. 1 от закона издателски договор може да се сключи за 

възпроизвеждане и разпространение на литературни и музикални произведения.
 
Изрично е установено, 

че издателят извършва възпроизвеждането и разпространението на екземплярите на свой риск.  

С издателския договор, ако не е уговорено друго, създателят на литературно или тонално 

произведение се задължава да предостави на издателя изключителните авторски права на 

възпроизвеждане и разпространение, наричани общо издателско право – Verlagsrechts, а издателят се 

задължава да упражнява това свое дуалистично право. Тези изключителни права на издателя са 

противопоставими на автора и на всяко трето лице. Правата обаче се отстъпват с предаване на издателя 

на произведението – чл. 9, ал. 1. Подробно са уредени правата, които има авторът по отношение 

използването на произведението, докато трае срокът на издателския договор. Като такива права чл. 2, ал. 

2  сочи: превод, преработка, представяне на произведението по механичен (звукозаписен) начин и 

кинематографичен начин и т.н.  

 Според чл. 5, ал. 1 издателят има права само за едно издание, ако не е уговорено друго. Съгласно 

чл. 5, ал. 2 от закона, ако страните не са уговорили тираж, счита се, че издателят може да възпроизведе 

1 000  екземпляра. Наред с това чл. 6, ал. 1 регламентира, че копията, които издателят се задължава да 

даде на автора за лично ползване, не се включват в размера на тиража. Формата и графичното 

оформление на екземпляра са поставени в зависимост от възприетата практика на издателя, както и от 

целта и съдържанието на произведението. Издателят е длъжен да извърши корекции на произведението с 

оглед издаването. Издателят дължи на автора възнаграждение – чл. 22, ал. 1 от закона, което може да се 

уговори като твърда сума или като част от цената на екземпляра – не по-малко от 5% и не повече от 15%. 
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В този последен случай издателят е длъжен да допусне автора до проверка на търговските книжа. 

Изчерпването на тиража или на броя на изданията е основание за прекратяване на издателския договор. 

 

ГЛАВА ІІ.  

СКЛЮЧВАНЕ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ИЗДАТЕЛСКИЯ ДОГОВОР. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА 

СТРАНИТЕ 

 

 § 1. Сключване на издателския договор 

 Издателският договор е вид търговска сделка. Сключването на търговските сделки се подчинява 

на общите правила за сключване на сделките, установени в гражданското право – чл. 13 и чл. 14 ЗЗД. 

Наред с посочените общи правила, ТЗ предвижда особени правила за сключването на търговските 

сделки.
  
Законът за авторското право и сродните права не съдържа особени правила относно сключването 

на договорите за използване на произведенията на литературата, науката и изкуството. 

 Редица от правилата на ТЗ за сключване на сделки няма да намерят приложение при издателския 

договор поради две основни причини: Издателският договор има особен предмет – правата на 

възпроизвеждане и разпространение на екземпляри от произведение. Издателският договор има характер 

на договор intuitu personae по отношение и на носителя на авторско право, и на издателя. Тези положения 

изключват приложението на чл. 290 ТЗ  относно „публичната покана” и правилото на чл. 291 ТЗ  относно 

„публичното предложение”, както и правилото на чл. 292 ТЗ относно мълчанието като форма на 

приемане на предложението. Ако носителят на авторско право е изпратил на издателя едно литературно 

произведение, мълчанието на последния няма да се счита за приемане по смисъла на чл. 13 ЗЗД. 

Закриляните от ЗАвПСП произведения не представляват „обикновена стока”, оборотът на която да се 

опосредява от договори, сключени с мълчаливо приемане. За сключването на договора чл. 46 ЗАвПСП 

изисква писмена форма, което изисква изричното съгласие. Издателският договор може да се сключи при 

общи условия. Правилото за действие без представителна власт – чл. 301 ТЗ , ще обвързва издателя, 

който по принцип има търговско качество. 

На следващо място в дисертацията се разглеждат въпросите, свързани със съгласието, когато 

страна по договора е авторът. ЗАвПСП не установява отклонения от общия режим на дееспособността по 

Закона за лицата и семейството. Така по силата на чл. 3 ЗЛС, ако авторът  е малолетен, от негово име 

правни действия ще извършват законните му представители – родители или настойници. Нормата на чл. 

3 ЗЛС е императивна и се отнася до всички права, които е придобило малолетното лице, в това число и 

авторските в двете основни групи – неимуществени и имуществени. ЗАвПСП не свързва факта на 

създаване на закриляно произведение с промяна на установения от ЗЛС режим на гражданската 

дееспособност.  

 Наред с това стои и съотношението между сключването на издателски договор и 

неимущественото право на разгласяване на произведението. Упражняването на неимущественото право 

на разгласяване на произведението следва да се подчини на нормата от общия закон, какъвто се явява 

ЗЛС, а именно сключването на издателски договор за произведение, създадено от малолетно или пълно 

запретено лице ще стане единствено с волята на неговия родител или настойник.  Издателският договор 

може да бъде сключен от непълнолетен и ограничено запретен с попечителското съдействие на родител 



27 

 

или попечител. В рамките на обсъжданата тематика е важно да се посочи, че авторът може да даде 

съгласие за сключването на издателски договор и чрез представител с пълномощно в писмена форма 

предвид  изискванията на чл. 37 ЗЗД, във връзка с чл. 46 ЗАвПСП. 

 

 § 2. Съдържание на издателския договор 

 Съществените елементи на съдържанието на издателския договор са:   

 Видът, основните и достатъчни  характеристики, които индивидуализират в по-голяма степен 

произведението, частите от произведението или произведенията. Конкретните характеристики зависят от 

вида на произведението. Характеристика понякога още може да се яви дори и работното заглавие на 

произведението, което е в процес на създаване. 

 Индивидуализацията на произведението, чийто права са предмет на издателския договор, 

представлява:   

 - Идентификацията на конкретното произведение с оглед класификацията по чл. 3 ЗАвПСП и 

съобразяване с изключенията по чл. 4 от закона; 

 - Основните и достатъчни характеристики, които отличават произведението от подобни 

произведения на литературата, науката и изкуството:изключителният или неизключителен характер на 

отстъпените права; разширяване приложното поле на издателския договор; издание и брой на изданията; 

тираж на изданието; графичното оформление на изданието; срокът на договора, който съгласно чл. 37, 

ал. 2 ЗАвПСП не може да бъде по-дълъг от 10 години; срокът за предоставяне на достъп до 

произведението от страна на носителя на авторско право; език, територия, срок в който  ще се извърши 

възпроизвеждането и разпространението на екземплярите от  произведението; начинът по който ще се 

определи и плати възнаграждението, което ще получи носителят на авторско право; отговорността при 

нарушение на договора. 

 Съгласието следва да обхване и всички допълнителни елементи на договора – срок за предаване 

на произведението във вид годен за възпроизвеждане, срок за извършване на коректури, връщане на 

дадените за публикуване оригинали,  начин на разпространение на екземплярите.  

 Не на последно място към естествените елементи на договора /naturalia negotii/ спадат 

законовоустановеното право на автора да внесе изменения и допълнения в произведението преди 

издателя да пристъпи към следващо издаване; правото на издателя да възстанови без заплащане на 

възнаграждение на автора погинали не по вина на издателя екземпляри от произведението, които са били 

възпроизведени, но не пуснати в продажба. 

 С издателския договор носителят на авторско право може да отстъпи на издателя правото на 

използване на произведението по друг начин, освен издаване – чл. 45, ал. 1 ЗАвПСП. Това може да стане 

чрез издателски договор с разширено приложно поле 

Дисертацията разглежда въпросите: какви други начини на използване на произведението може 

да придобие обаче издателят в рамките на издателския договор в светлината на нормата на чл. 45 

ЗАвПСП и до какви граници е допустимо да се разпростре договорната свобода при разширяване 

приложното поле на издателския договор. За отговора на тези въпроси е направена съпоставка на 

икономическите права на автора по чл. 18 ЗАвПСП и икономическите интереси на издателя.   
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Разширяването на приложното поле на издателския договор е допустимо с изричното посочване 

на вида авторски права, освен издаването. За всеки отделен вид използване следва да се договори 

отделно възнаграждение, различно от възнаграждението по издаването. 

 Приложното поле на издателския договор може да се разширява неограничено и да обхваща 

законово регламентираните  към момента на сключване на договора имуществени авторски права. Това е 

така защото издателският договор с разширено приложно поле има усложнен и комплексен характер. В 

основата е издателското правоотношение, но наред с него съществуват допълнителни и самостоятелни 

правоотношения по повод различните видове използване, които авторът е отстъпил на издателя. Тези 

правоотношения възникват по силата на изрични уговорки, имат самостоятелен характер и развитие, 

различно от това по основното издателско правоотношение. 

 В дисертацията се застъпва тезата, че възприемането на издателския договор с разширено 

приложно поле било като договор за отстъпване, било като договор за предоставяне на авторски права, е 

едностранчиво, различно във всеки един от тези два случая. Макар и изрично установено положението, 

за отстъпването на „разширените” авторски права, то следва да се подложи на корективно тълкуване в 

посока даване възможност на страните по договора да уговарят, кои права са отстъпени, т. е. тяхното 

упражняване е задължително, и кои права са предоставени, т. е. тяхното упражняване има опционен 

характер. 

Преференциална клауза. Чл. 37, ал. 1 ЗАвПСП установява общата забрана авторът да отстъпва 

правото да се използват всички произведения, които той би създал докато е жив. Пренесена на полето 

на издателския договор, общата забрана на чл. 37, ал. 1 ЗАвПСП звучи по следния начин: нищожен е 

издателският договор, с който авторът отстъпва на издателя правото да възпроизвежда и разпространява 

всички произведения, които авторът би създал, докато е жив. Общата забрана на чл. 37, ал. 1 ЗАвПСП 

няма абсолютен характер и следва да се тълкува стриктно. Забраната е лишена от смисъл, ако едно 

юридическо лице, в качеството на инвеститор и носител на авторски права по чл. 10 ЗАвПСП отстъпи на 

един издател правото да издава всички енциклопедии, които ще се създадат в следващите 10 години. 

Забраната няма абсолютно действие и по отношение на автора. Извън обхвата на нормата на чл. 37, ал. 1 

ЗАвПСП остават всички случаи, при които автор и издател уговарят, че авторът ще отстъпи на издателя 

правата на възпроизвеждане и разпространение на произведенията, които ще създаде в определен период 

от време или от определен жанр и т.н 

 В ЗАвПСП подобно „преференциално” право не е уредено. Издателският договор при разширено 

приложно поле има предвид авторските имуществени права върху конкретно произведение, в 

допълнение на правата по „нормалното приложно поле”, т. е. на възпроизвеждане и разпространение. 

Наличието на възможност страните валидно да включат в договора „преференциално” право, се извежда 

per argumentum a contrario от разпоредбата на чл. 37, ал. 1 ЗАвПСП. Авторът не поема задължение за 

създаването на произведения. Преференциалното право на издателя не е скрепено с иск за реално 

изпълнение – така както е при издателския договор за бъдещо произведение.  

 Ако авторът създаде произведение, което попада в обхвата на договореното преференциално 

право, то за издателя се поражда изключителната опция да сключи с автора издателски договор за 

възпроизвеждане и разпространение на екземпляри от това произведение. Авторът е длъжен да уведоми 

издателя за факта на създаване на произведението. Това уведомяване представлява и отправяне на 
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предложение по чл. 13 ЗЗД за сключване на договор. Издателят следва да заяви в определен срок дали ще 

упражни опцията за сключване на издателски договор. Ако откаже или пропусне срока, 

преференциалното право се прекратява. 

 Преференциалното право представлява право на първо договаряне в полза на определен издател. 

Уреждането на такова „преференциално право” чрез включването в издателския договор на 

„преференциалната клауза” би увеличило конкурентноспособността на издателя и би гарантирала в 

някаква степен автора, че бъдещите му произведения ще бъдат издадени.  

  

  § 3. Права и задължения на страните 

3.1. Права и задължения на носителя на авторско право 

 Задължение за отстъпване на правата на възпроизвеждане и разпространение. Задължението е 

установено в чл. 43 ЗАвПСП. Задължението е лично, незаместимо и неделимо. 

 Задължанието разкрива особености с оглед характера на отстъпените  права:  

 При отстъпени неизключителни права издателят не се ползва със самостоятелна защита срещу 

нарушения от трети лица. Като последица от отстъпването на неизключителни права, за носителя на 

авторско право възниква самостоятелно гаранционно задължение да обезпечи на издателя спокойното 

използване на произведението за срока на договора.
 

 При отстъпени изключителни права за издателя възниква самостоятелно, срочно, изключително 

и абсолютно право. Изключителните авторските права на възпроизвеждане и разпространение не 

преминават при издателя в тяхното пълно съдържание, такова, каквото то е при автора. Отстъпените с 

издателския договор  права на възпроизвеждане и разпространение при издателския договор имат  по-

тясно съдържание, в сравнение с пълния обем от съдържание на правото на възпроизвеждане и 

разпространение.
 

 В дисертационния труд изразено виждането, че правата на възпроизвеждане и разпространение 

се отстъпват веднага, със сключването на издателския договор. Ефектът на „отстъпването” на 

авторските права възниква в момента на сключване на издателския договор, с оглед на това дали 

произведението е създадено или не. Виждането може да бъде изцяло споделено само при издателски 

договор за вече създадено произведение. При издателски договор за издаване на бъдещо произведение, 

отстъпването на правата е поставено под условие, че произведението ще бъде създадено. 

 Когато носителя на авторско право не притежава авторските права на възпроизвеждане и 

разпространение, било защото ги е отстъпил на трето лице, било защото срокът на закрила е изтекъл, 

било защото произведението още не е създадено, отстъпването на правата не настъпва със сключването 

на договора. В други случаи, както е при издателски договор за бъдещо произведение, отстъпването на 

правата ще се настъпи в момент, по-късен  от момента на сключването – това е и същинското задължение 

за отстъпване на авторските права. Носителят на авторско право поема две задължения: а) да създаде 

произведението, и б) да отстъпи правото на възпроизвеждане и разпространение върху него. Авторските 

права, които се отстъпват, възникват едва със създаване на произведението. 

 Задължението за отстъпване на авторски права има характер на задължение за постигане на 

определен резултат. Интересът на издателя от точното изпълнение може да се определи  в две основни 

посоки: на първо място, временно придобиване на изключителните или неизключителни авторски права 
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и, на следващо място, придобиване на правата, необременени с конкуриращи авторски права на трети 

лица. 

Проблемът води началото си от предпоставките за законова закрила на произведенията на 

литературата, изкуството и науката. За да е налице закрилян обект на авторското право, е необходимо да 

са изпълнени кумулативните изисквания на  чл. 3, ал. 1 ЗАвПСП. За разлика от останалите обекти на 

интелектуалната собственост в авторското право не съществува регистрационен режим. В авторското 

право съществува оборимата презумпция за авторство по чл. 6 ЗАвПСП, която съдържа в себе си също 

оборимата  презумпцията, че това, на „което” някои е станал автор, е всъщност произведение по смисъла 

на чл. 3, ал. 1 ЗАвПСП. В контекста именно на тази „законово предпоставена” неизвестност у издателя – 

дали произведението, правата върху което му се отстъпват, не е обременено с авторскоправни претенции 

на трети лица,  възниква проблемът за съдържанието на дължимата грижа, с която носителят на авторско 

право следва да изпълни задължението за отстъпване на правата при издателския договор.   

 Разглеждането на въпроса за дължимата грижа в светлината на задължението за отстъпване на 

авторски права с издателския договор изисква уговорката, че основната категория носители на авторски 

права – авторите, по принцип  не са търговци. Когато се създава произведението, писането, рисуването 

не са търговска или стопанска дейност, т. е. докато създава произведението, авторът въобще не дължи 

никаква грижа, освен да не вреди другиму. Но понеже ТЗ обявява сделките с ИС за абсолютни търговски 

сделки, при водене на преговори и сключване на издателски договор изведнъж се появява стандартът 

„грижа на добрия търговец”. Изискванията на дължимата грижа към носителя на авторско право се 

повишават дори отвъд възприетата от гражданския закон грижа на „добрия стопанин.” Горното е 

илюстрация на една „обратна зависимост” на творческия процес от отношенията по използване на 

произведенията. Дължимата грижа при отстъпването на авторски права се отнася до правомерност на 

творческия процес, правомерност при създаване на произведението. Тази правомерност обаче се отнася 

само до спазването на чуждите авторски права. В противен случай ще се стигне до ограничаване 

творческата воля, тъй като всяко мнение, становище или пък изразно средство може да се възприеме като 

„засягащо” нечие достойнство или добро име. С цел да се подчертае този твърде съществен белег на 

дължима грижа на носителя на авторско право, който белег го отличава от утвърденото разбиране за 

„грижа на добрия търговец”, ще употребяваме понятието „грижа на добрия творец”. 

 В този ред на мисли нормално и обичайно поведение ще бъде това, при което носителят на 

авторско право отстъпва на издателя права върху произведение, което той е създал при спазване 

авторските права на третите лица, включително необходимите разрешения, коректно цитиране и т.н.  

 Неспазването на чуждите авторски права при създаването на произведението представлява 

деликт и носителят на авторско право ще отговаря  на основание чл. 94 ЗАвПСП спрямо лицата, чиито 

права са били засегнати. Отделно от това, отстъпването на правата на възпроизвеждане и 

разпространение върху произведение, спрямо което има конкурентни авторскоправни притезания срещу 

авторскоправни нарушения представлява недобросъвестно изпълнение на задължението за отстъпване на 

авторски права по издателския договор. В едни от случаите, когато страна по издателския договор е 

самият автор, неизпълнението е недобросъвестно, т. е. умишлено, предвид на факта, че при създаването 

на произведението авторът знае, съзнава, че използва неправомерно чуждо произведение. В този случай 

„грижата на добрия творец” ще играе ролята на критерий за правна релевантност на дължимо поведение. 
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Различно  се поставят нещата, ако страна по договора е друг носител на авторско право, който е 

придобил правата на деривативно основание – напр., по наследство. В този случай моделът на дължима 

грижа не може да обхване изискването наследниците да отстъпят авторските права, необременени от 

авторски притезания на трети лица, просто защото наследниците обективно могат да не знаят за 

съществуването на конкурентните права. Липсата на „публичност”, така, както е във вещното право при 

недвижимите имоти, или ролята на Бюлетина на Патентно ведомство при обектите на индустриална 

собственост, принципно препятства узнаването на чуждите авторски права от страна на носителите на 

авторско право, извън самия автор. Става дума за обстоятелство, което не се намира в причинна връзка с 

поведението на носителя на авторско право. В този случай „грижата на добрия творец” не следва да 

служи като критерий за преценка на дължимо поведение. 

 Ако носителят на авторско право не притежава авторски права на възпроизвеждане и 

разпространение към момента на сключване на издателския договор – напр. въобще не би могъл да 

придобие авторски права, поради извършване на плагиатство и т.н., то издателският договор е нищожен 

поради липса на предмет – чл. 26, ал. 2 ЗЗД.
 
Освен ако към момента на сключването на издателския 

договор носителят на авторско право въобще не притежава авторски права, поради това че не е автор, 

подобно е ако е изтекъл срокът на закрила; въобще няма такова произведение, за което се твърди, че 

съществува и др.. В този случай от правна страна договорът е без предмет, но:
 

-нищожността поради липса на предмет не се отнася до издателския договор за бъдещо произведение, 

където страните изрично уговарят, че такова ще бъде създадено. 

-на следващо място, няма да бъде нищожен издателският договор, който носителят на авторско право е 

сключил, след като преди това е отстъпил изключителните права на друг издател. В този ще възникнат 

последиците от неизпълнението на договорно задължение.  

 С издателския договор за бъдещо произведение правата се отстъпват под отлагателно 

условие, че произведението ще бъде създадено. 

 Авторът поема две задължения: да създаде произведението, съобразно договорките с издателя и 

да отстъпи правата на възпроизвеждане и разпространение. Основното задължение на автора е за 

“facere”, а задължението за “dare”, т. е. отстъпването на правата на възпроизвеждане и разпространение, 

се осъществява към момента, в който произведението е създадено. Правата преминават при издателя, 

независимо от това, дали произведението е създадено съобразно уговорките и дали се налага неговата 

промяна. Ако авторът не изпълни, изпълни частично, забавено или лошо, настъпват последиците от 

неизпълнението на договора. Наред с тях издателят има право да иска от автора да внесе промени в 

произведението. Ако произведението е създадено частично, т. е то е недовършено по причина, за която 

авторът не отговаря, договорът не се прекратява по право, а последиците се уреждат с оглед нормата на 

чл. 306 ТЗ . 

 Задължение за осигуряване несмущаваното използване на произведението. В срока на действие 

на договора носителят на авторско право е длъжен да осигури на издателя несмущаваното използване на 

произведението. Задължението има двойнствена природа: от една страна носителят на права дължи 

бездействие действия по отношение на използване на произведението, а от друга, при отстъпване на 

неизключителни права – дължи активно поведение при нарушаване на авторското право от страна на 

трети лица. 
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 - Задължение за бездействие. Носителят на авторски права е длъжен да не използва 

произведението, като го  възпроизвежда и разпространява за срока и територията, уговорени в договора, 

нито да отстъпва тези права на трето лице. 

 Задължението за бездействие се извежда от общата разпоредба на чл. 36, ал. 2 ЗАвПСП. 

Характерът на дължимата престация е за бездействие, за въздържане от извършването на правни 

действия, които конкурират отстъпените на издателя права. Задължението е от категорията на 

несамостоятелните задължения за бездействие, тъй като е свързано с упражняването от страна на 

издателя  на правата на възпроизвеждане и разпространение. ЗАвПСП определя съдържанието на 

задължението с обективни категории: „начин”, „срок” и „територия”.  При отстъпени изключителни 

права носителят на авторско право не може сам да възпроизвежда и разпространява екземпляри от 

произведението за срока и територията, посочени в договора. Срокът и територията не поставят въпроси, 

стигащи по-далече от това, доколко страните са били точни при установяването на времевите и 

географски предели на отстъпените изключителни права. Самият закон също идва на помощ с 

диспозитивни норми, които компенсират липсата на постигнато изрично съгласие. На първо място, 

носителят на авторското право не може сам да извършва възпроизвеждане и разпространение на 

екземпляри от произведението в търговски количества, и по начин такъв, че да застрашат 

икономическите интереси на издателя. Няма да се счита нарушение, ако произведението се възпроизведе 

и разпространи в минимални количества, но само за лични нужди.  

 Когато с издателския договор авторът е отстъпил на издател изключителни права на 

възпроизвеждане и разпространение  на произведението и е нарушил задължението да не отстъпва 

същите права на трето лице, въпросите ще се разрешат на плоскостта на авторското и на облигационното 

право. Издателят, който е придобил валидно отстъпените изключителни авторски права, се ползва с 

авторскоправна защита по глава дванадесета ЗАвПСП. Наред с това, той може да иска реално 

изпълнение плюс обезщетение за забава, да иска компенсаторно обезщетение, да развали договора.  

 Задължението за бездействие на носителя на авторско право като страна по издателския договор 

няма да се наруши в следните случаи: а) Ако той измени или разреши да се измени вида на 

произведението и то, например, се превърне от белетристично в драматично или в сценарий, и обратно; 

б) Ако се издаде преработка на издаденото произведение; в) Ако се дават цитати от произведението в 

друг труд; г) Ако се включат откъслеци или малки по размер произведения в сборници; д) Ако се издава 

литературен текст заедно с музикално произведение; е) Ако откъси от произведението се издадат в 

периодичния печат. 

 Предели на задължението на носителя на авторско право. Чрез издателския договор 

произведението става достъпно за обществото и е възможно да бъде възприето чрез зрението – 

прочитане, гледане.  На разположение на автора са ред други икономически права, които могат да бъдат 

договорно отстъпени или предоставени. Всеки един от договорите за публично представяне, изпълнение, 

или показване не се конкурират с издателския поради различния начин на използване на произведението. 

Не се конкурира с издателския договор и договорът, с който авторът отстъпва правото на преработка и 

превод на произведението. 

 При отстъпени на издателя неизключителни права на възпроизвеждане и разпространение на 

произведението, носителят на авторско право може да възпроизвежда и разпространява сам 
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произведението и да отстъпва неизключителното право на възпроизвеждане и разпространение  на 

произведението – аргумент от чл. 36, ал. 3 ЗАвПСП. Легалното ограничение се свежда до 

невъзможността носителят на авторско право да отстъпва на трети лица изключителното право на 

възпроизвеждане и разпространение на екземпляри от произведението. Забраната защитава издателя, 

който придобива неизключително, относително право по издателския договор, което право ще се яви 

непротивопоставимо на третото лице, което придобие изключителното право на възпроизвеждане и 

разпространение на екземпляри от произведението. 

 Задължението за осигуряване на несмущавано използване при отстъпени неизключителни права 

се извежда по тълкувателен път от систематическото тълкуване на разпоредбата на чл. 94, ал. 1, във 

връзка с чл. 36, ал. 3 ЗАвПСП. Задължението възниква в случая, при който са отстъпени 

неизключителните права на възпроизвеждане и разпространение на произведението. Отстъпените на 

издателя неизключителни права на възпроизвеждане и разпространение не се ползват със самостоятелна 

защита. При нарушаване от трети лица на отстъпените му неизключителни авторски права издателят е 

длъжен да се обърне за съдействие към носителя на авторско право. Отношенията носител на авторско 

право – издател наподобяват тези между наемодател и наемател по повод защита на наетия имот от 

посегателства на трети лица. Особеността в случая е тази, че носителят на авторско право следва да 

осъществи защита на отстъпените права както по отношение авторскоправни претенции на трети лица, 

така и по отношение претенции на трети лица, свързани с техни лични права, например права по чл. 13 

ЗАвПСП. 

 Задължения на носителя на авторско право във връзка с възпроизвеждането  на екземпляри от 

произведението. 

 Обособяването на тази група задължения е с оглед систематиката на изследването и има условен 

характер, дотолкова, доколкото  предоставянето достъп до произведението има отношение и към 

разпространяването. Първата крачка за това е извършването на възпроизвеждане на екземпляри. От 

друга страна, сътрудничеството между носител на авторско право и издател е особено интензивно 

именно в тази първа фаза от развитието на издателското правоотношение. Действията на изпълнение на 

задължението за възпроизвеждане са предпоставени от съдействие от страна на носителя на авторско 

право. 

 Задължението на носителят на авторско право да предостави на издателя достъп до 

произведението не е уредено с изричен текст в ЗАвПСП. Това задължение обаче следва непосредствено 

от отстъпените авторски права на възпроизвеждане и разпространение. За да упражни отстъпените права 

на възпроизвеждане и разпространение на екземпляри, издателят трябва да разполага с произведение.  На 

издателя се осигурява „достъп” до произведението.  

Характерът на задължението на носителя на авторско право е насочен към постигане на 

определен фактически резултат, а именно – произведението да стане достояние на издателя, за да може 

той да го възпроизведе. Носителят на авторското право е длъжен да предостави на издателя 

произведението, обект на издателския договор. За различните видове произведения има установени 

практики: Литературните произведения могат да се предадат напечатани на пишеща машина, набрани на 

компютър в зависимост от това какви изисквания е поставил издателят – напр., изисквания за  

комплектуване, номерация, бележки под линия, указатели, библиографски справки, съдържание и др. 
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Ако издателят е съгласен, произведението може да бъде предоставено в ръкописен вид. При издаването 

на писма и нотен текст ръкописът е задължителна форма, в която произведението се предоставя. Може 

дори да се окаже, че издателят вече разполага с произведението – когато се е снабдил с екземпляр от 

предишно издание. Последното наподобява познатото от вещното право traditio brevi manu.  

 Произведението са предоставя на издателя в комплектован вид. Това означава, че трябва да се 

предоставят всички части от произведението, ведно с бележки, указатели, библиографски справки, 

илюстрациии. Задължението на носителя на авторско право за предоставяне на достъп до 

произведението е неделимо, макар самото произведение фактически да е разделено на части. Ако не е 

уговорено противното, издателят не е длъжен да приема отделни части от произведението. 

 Произведението се предоставя във вид, „годен за възприемане”, т. е. от външна страна 

произведението трябва да е четливо с ясни чертежи и изображения.  

 При издателски договор за вече създадено произведение моментът на предаването може да е 

непосредствено след сключването на договора. При вече създадено произведение издателите имат 

практика предварително да се запознават с произведението и поради тази причина моментът на реалното 

предаване на произведението често предхожда самото сключване на издателския договор. Ако достъпът 

до произведението не е бил вече осигурен, то носителят на правата е длъжен да стори това веднага при 

сключването на издателския договор или непосредствено след това.
 

В такъв случай не могат да 

възникнат трудности нито около срока на предаването, нито около формата на произведението: 

последното трябва да се предаде веднага „telle qu'elle” на издателя.   

Ако авторът не е предал вече произведението или не е в състояние да предаде произведението 

при сключването на договора, то за предаването страните уговарят срок. Срок за предаване на 

произведението следва да се уговаря и във всички случаи на издателски договор за произведение, което 

авторът се задължава да създаде.  

 Дори и издателският договор да не съдържа съответна уредба, фактът на  предаване на 

произведението следва да бъде отразен в приемо-предавателен протокол, когато произведението се 

предава на вещен носител.  При използване на други средства – напр., глобалната мрежа, и страните по 

издателския договор не се намират на едно и също място, то тогава за удостоверяване на момента на 

предоставяне на произведението следва да се ползват възможностите за архивирането на съответната 

електронна поща. 

 Значението на осигурения достъп до произведението е фактическо, и правно: фактическо: 

издателят има възможност да се запознае с произведението; правно: за издателя  възниква възможността 

да извърши проверка на: а. физическото съответствие на предоставеното произведение по общи 

показатели – вид, оформление, цялост и т.н.; б. съдържанието на произведението.   

От момента на предоставянето на произведението на издателя започва да тече срок, в рамките на 

който издателят трябва да създаде екземпляри от произведението в договорения тираж. За издателя и 

носителя на авторски права възникват задължения за корекции и промени в произведението и 

извършване на всички фактически и правни действия, които ще доведат произведението до положение на 

„годно за печат”.   

 Задължения във връзка с подготовката за възпроизвеждане на екземпляри от произведението. 

Носителят на авторско право е длъжен да съдейства на издателя при подготовката на възпроизвеждането 
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на екземплярите. Законът за авторското право и сродните права не урежда с изрична норма задължението 

на носителя на авторско право да съдейства на издателя при отстраняване на съдържателните грешки в 

произведението. Това задължение обаче е предмет на подробен анализ от страна на някои изследователи 

на издателския договор. То е разгледано в светлината на редакторската и рецензентската работа на 

издателя. Самото задължение на автора да съдейства при отстраняване на съдържателни грешки и 

недостатъци в произведението е последица от редакции и рецензии. В дисертацията е направен изводът, 

че ака разгледано, задължението на носителя на авторско право, е твърде общо. Съществуват издателски 

договори, при които отстраняването на грешки е невъзможно, тъй като се издават „telle qu’elle” напр., 

произведения на художествената фотография. Преценката на издателя не е свързана с това дали 

произведението е „годно за издаване”, а дали да сключи издателски договор. 

 Редакционната работа на издателя не влече след себе си непременно и задължението на носителя 

на авторско право да внася корекции. В някои случаи произведението въобще не подлежи на качествено 

оценка, тъй като става дума за световно призната творба на покоен литературен класик. Освен това при 

издателския договор за вече създадено произведение издателят се е запознал с него и го е оценил още 

преди да сключи издателски договор. Тогава сключването на договор е последица от положителната 

оценката на произведението, а не обратното. 

 При издаване на научни съчинения, пък оценката на произведението се прави извън 

издателското правоотношение – рецензиите преди научната защита са независими от предстоящото 

издаване на произведението, те дори не са свързани с издаването. 

 В крайна сметка издателят не е цензур,  нито по същество естетически критик, за да приемем за 

безусловна конструкцията: издателски договор – оценка – корекции. Тази конструкция може да се 

приеме като един възможен, но не и универсален модел. Ето защо се налага и заключението, че 

съдържанието на дължимото съдействие е поставено в зависимост от вида издателски договор и от 

характера на издаваното произведение.  

 Същинското проявление на задължението за съдействие е при издателските договори за бъдещо 

произведение. При тях авторът запазва творческата свобода, но при извести ограничения, наложени от 

договорно установени правила – вид на произведението, насоченост, жанр и т.н. Издателят е страната, 

която инициира както създаването, така и издаването на произведението. Интересът на издателя, да 

издаде произведение, създадено специално и от точно определен автор или автори, обосновава и 

възможността му да оценява качествата на произведението. Тази оценка се извършва в рамките на 

сключения издателски договор.  

 При издателски договор за вече създадено произведение задължението за автора е свързано 

главно с отстраняване на технически грешки – лична и заместима престация, която по-често се извършва 

от издателя. 

 Издателският договор за бъдещо произведение  ангажира интереса на издателя още преди 

произведението да е създадено. Издателят не разполага с предоставено от закона право да проверява 

творческия процес. Издателят няма и право сам да извърши съдържателни промени в произведението, 

защото в този случай ще напусне пределите на дължимата грижа и ще наруши правото на неизменяемост 

на произведението. Същевременно обаче авторът се е задължил към издателя да създаде точно 

определено произведение. Интересът на издателя се състои в издаването на това произведение. Моделът 
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на дължима грижа препятства издателя от извършване на промени, които нарушават целостта на 

произведението, или нарушават законните интереси и личното достойнство на автора. Тогава остава 

възможността авторът да извърши промени в произведението и то именно с оглед сключения издателски 

договор за бъдещо произведение. 

 Оценката, която издателят дава на произведението, може да е резултат от извършена рецензия, 

от редакционна работа. Това се отнася в най-голяма степен за издаването на литературни и научни 

произведения.
 
Важно е оценката да е дадена в рамките на сключен издателски договор, за да могат 

нейните последици да обвържат автора.
 
Оценката на издателя има двойна цел: да се проверят качествата 

на произведението; да се подпомогне автора да поправи и усъвършенства произведението. 
 
Носителят на 

авторското право е длъжен да допусне извършването на такава оценка от страна на издателя.
 

 Ако вследствие на оценката издателят намери, че произведението не отговаря на изискванията, 

установени в договора, той уведомява автора и му дава указания и срок
 
за внасяне на промени. Тези 

промени трябва да са „разумни” и с оглед нуждите на издателя и целите на търговската реализация на 

произведението. Промени, които излизат извън „смисъла” на издателския договор, следва да се считат 

неоснователни. Авторът не е длъжен да ги извърши и може да развали договора. Иначе авторът е 

договорно обвързан да извърши промените. Последиците от оценката на издателя нямат препоръчителен, 

а задължителен за автора характер. Налице е договорно и относително ограничаване на абсолютното 

авторско право на промяна в произведението. 

Считам, че в основата на решаване на проблема с промените в произведението, които би поискал 

издателят вследствие оценка на произведението, следва да стоят отговорите на въпросите: доколко 

оценката на произведението е извършена качествено (oт специалисти в дадената област) и доколко 

промените са поискани с оглед и за целите на издателския договор. Има издателски договори (за 

учебници), при които оценката на произведението се диктува от нормативно установени изисквания на 

учебните програми и тогава още по-силно проличават ограниченията на неимущественото право на 

автора за запазване целостта на произведението. 

  Задължението на автора да подпише „за печат” не е уредено в ЗАвПСП, но е препоръчително 

за страните по издателския договор да го уговорят изрично, за да се внесе яснота за окончателния 

вариант на произведението преди да се пристъпи към възпроизвеждане. За приемането на окончателния 

вариант на произведението преди да се пристъпи към неговото възпроизвеждане авторът подписва т.н. 

документ „за печат”. По своята същност това представлява едностранно волеизявление на автора 

относно факта, че приема окончателния вариант на произведението, който вариант ще бъде 

възпроизведен от издателя. Авторът може да откаже да подпише документа „за печат”. При основателен 

отказ, издателят е длъжен да извърши посочените от автора промени, като поеме разноските за това. 

Неоснователният отказ дава право на издателя да развали договора и да търси обезщетение по общите 

правила. 

 Право на възнаграждение. Дисертацията отделя специално място на правото на възнаграждение, 

което получава автора по издателския договор. Възнаграждението, което издателят плаща на носителя на 

авторското право по издателския договор, има паричен характер. Вземането за възнаграждение по 

издателския договор е делимо и наследимо.  
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Размерът на възнаграждението се договаря между носителя на авторското право и издателя. Ако 

в издателския договор не е предвидено друго, издателят  дължи възнаграждение в размер на петнадесет 

на сто от цената на дребно на всеки продаден екземпляр от произведението. Правилото на чл. 47, т. 3 

ЗАвПСП обвързва размера на възнаграждението от цената на дребно на екземпляр от произведението. 

Цената на всеки продаден от издателя екземпляр формира приходите, които издателят реализира от 

разпространението на произведението. 

 Разгледан е въпросът как се формира тази цена и по какъв начин размерът на възнаграждението 

става функция от икономически показатели – елементи на ценообразуването.  

 Разгледан е  въпросът има ли зависимост между  възнаграждението по издателския договор и 

количеството и качеството труд, положен от носителя на авторско право. В дисертацията е даден 

положителен отговор на този въпрос, макар взаимовръзката между двете явления да не е пряка и 

непосредствена. Трудът, положен от автора, ще се преценява като част от обективните качества на 

произведението. По този начин ще се преценяват и субективните елементи – талант на автора, избраната 

тема,  и т.н. 

 Друг обективен показател, който влияе върху цената на възпроизведения екземпляр, е видът на 

произведението. Различна е цената на възпроизведения екземпляр на роман, на учебник, на сборник. 

Предназначението на създаденото произведение като тематика предопределя кръга на субектите, които 

биха пожелали да купуват екземпляри от него. Цената на отделния екземпляр следва да е съобразена с 

потенциалния кръг купувачи на произведението.  Върху цената на отделния екземпляр в определени 

случаи влияние оказва и обемът на произведението – от колко коли, редове или стихотворения, брой и 

размер на чертежи се състои то.  От съществено значение за определяне цената на един екземпляр е и 

тиражът, а и поредността на изданието. 

 При определяне на цената на екземпляра следва да се вземат предвид вътрешните качества на 

произведението – художественото майсторство, научна задълбоченост и т.н.
 

Издателят преценява 

вътрешната стойност на произведението въз основа на мнения, дадени от рецензентите, от отговорния 

редактор, от съветите, които са обсъждали ръкописа.
 

 Други начини за определяне на размера на авторското възнаграждение. Освен като процент от 

цената на дребно на екземпляр – за установената единица мярка за определяне размера на авторското 

възнаграждение може да бъде договорена примерно авторска кола, редове при поезия, квадратура при 

карти и чертежи. В този случай решаващ е обемът на произведението.
 

 Момент на определяне размерът на авторското възнаграждение по издателския договор, когато 

то представлява процент от цената на дребно на отделен екземпляр, е моментът на сключване  на 

договора. Ако не бъде договорен процент или въобще не е установен размерът на възнаграждението, то 

авторското възнаграждение ще се формира на база петнадесет процента от стойността на всеки продаден 

на дребно екземпляр. Цената на екземпляра може да бъде установена и в едни по-късен момент след 

сключването на договора. 

 Страните могат да се договорят възнаграждението да се плаща след извършването на 

разпространението на произведението. В този момент възнаграждението става ликвидно и изискуемо 

като единна сума. Страните могат да договорят авторското възнаграждение да се плаща на определени 

етапи от разпространяването на произведението.  
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 Възможна е схема, при която част от възнаграждението се плаща в аванс – напр., към момента на 

сключване на договора, а след това се приспада съответно от процентите за всеки продаден екземпляр. 

 Авторското възнаграждение, определено въз основа на обема на произведението, е ликвидно и 

изискуемо към момента на одобряване на произведението за печат. Носителят на авторско право и 

издателят могат да уговорят плащането на аванс, особено когато издателският договор се сключва за 

произведение, което авторът се задължава да създаде. Авансът е изискуем към момента на сключване на 

договора. 

 Размерът на възнаграждението може да бъде уговорен и като паушална сума. Това е желателно 

да стане в случаите, когато практически не може да се контролира разпространението на произведението 

и издателят не е в състояние да даде точни данни колко екземпляра са били продадени. На следващо 

място, възнаграждението може да се определи като паушална сума в случаите, когато разпространението 

на екземплярите се извършва от издателя безплатно; или пък –  тиражът е ограничен. Авторско 

възнаграждение като паушална сума се договаря, когато се издава превод или преработка; литературно 

произведение с илюстрации; литературно произведение с предговор, презентация. Това по-общо са 

случаите, когато издателският договор  се сключва с няколко носители на авторско право, и възникват 

трудности при определяне на възнаграждението като процент от цената на дребно на един екземпляр. 

 Ако възнаграждението е уговорено общо, плаща се веднага след предаване на произведението. 

Ако възнаграждението е уговорено по числото на колите – заплащането на хонорара трябва да стане след 

отпечатване на всички печатни коли, за да се определи размерът му съобразно тяхното количество. Ако 

произведението излиза на части, хонорарът се изплаща частично – след отпечатване на всяка уговорена 

част.
 

 По взаимно съгласие на страните може да се промени начинът на определяне на 

възнаграждението и от уговорена „твърда сума” да се премине към определяне на възнаграждението като 

процент от продаден екземпляр и обратно. 

 Допълнително възнаграждение може да се уговори в случая, когато с издателският договор 

носителят на авторско право упражнява и правото на разгласяване на произведението. Възнаграждението 

се основава на предимството, което има издателят за първи път да направи достояние на публиката, 

произведение, което до момента е било непознато. 

 Възнаграждението при издателски договор с разширено приложно поле представлява сбора от 

възнаграждението, което са дължи на носителя на авторско право за отстъпените права на 

възпроизвеждане и разпространение, плюс възнаграждението за всеки друг вид използване.  

 Право на автора да получи безплатно най-малко пет броя от екземплярите на 

възпроизведеното произведение 

 Освен правото на възнаграждение авторът има право да получи безплатно най-малко пет 

екземпляра от произведението на всяко издание – чл. 47, т. 4 ЗАвПСП. Това право е независимо и 

отделно от правото на получаване на възнаграждение. Правото на получаване на безплатни екземпляри 

от произведението възниква в момента, в който произведението е било възпроизведено по съответния 

начин и в съответния тираж (постигнато е издаването на произведението). Не е нужно да е започнало 

разпространението на възпроизведените екземпляри. Съдържанието на правото се свежда до 

безвъзмездното придобиване от носителя на авторското право на собственост върху определен брой 
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екземпляри от произведението. Носителят на авторско право няма право да търгува с така получените 

безплатни екземпляри и да ги разпространява с цел печалба. 

 Право на автора да внесе изменения и допълнения в произведението преди да се пристъпи към 

следващо издание. 

 Издателският договор може да се сключи за повече от едно издание. Чл. 48 ЗАвПСП задължава 

издателя преди да пристъпи към следващото издание, да даде на автора възможност да внесе изменения 

и допълнения в произведението.  Правото по чл. 48 ЗАвПСП има неимуществен характер и не може да се 

упражни от наследниците на автора, когато те са страна по издателския договор. Но независимо от 

правилото на чл. 48, чл. 15, т. 6 ЗАвПСП урежда неимущественото право на промяна в произведението, 

ако с това не се засягат права, придобити от трети лица. Нормите на чл. 15, т. 6 и чл. 48 ЗАвПСП се 

отнасят като обща към специална. Правото по чл. 15, т. 6 ЗАвПСП е абсолютно, но фактическото му 

упражняване е винаги относително. Това е и смисълът на условието „ако не се засягат права, придобити 

от трети лица”. Ако го нямаше чл. 48 от закона, то при конкретизацията на правото на промяна в рамките 

на издателското правоотношение за повече от едно издание, следва да се разгледа въпросът доколко 

промените засягат отстъпените на издателя права. На правото на автора кореспондира задължението на 

издателя да даде възможност да се извършат промените и да издаде произведението с така направените 

промени. Разпоредбата на чл. 48 ЗАвПСП следва да се тълкува двупосочно: на първо място, на издателя 

се вменява в задължение да предостави възможност на автора да упражни правото на изменение и 

допълнение на произведението; от друга страна, установява момента, в който авторът има право да 

извърши тези изменения и допълнения, а именно преди да се пристъпи към следващо издание на 

произведението. 

 Освен това  нормата на чл. 48 съдържа и принципно ограничение за автора – промените могат да 

се изразяват само в изменение или допълнение на произведението. Вследствие на измененията и 

допълненията не може да се променя видът и характерът на произведението. Независимо от причините, 

измененията и допълненията в произведението се извършват – с оглед предстоящото издание. Критерият 

дали авторът е останал в границите на „допустимите” изменения и допълнения е относителен и повече 

обективен. Ако обективните обстоятелства налагат произведението да бъде актуализирано, то тогава 

дори и по-съществена преработка, следва да се счете правомерно извършена. Все пак срещу този 

обективен критерий стои преценката на автора, какви изменения и допълнения да направи в 

произведението и дали въобще да прави такива. Тези изменения и допълнения са продължение на 

творческата му дейност по създаване на произведението и законово гарантираната възможност да прави 

промени в него.  При все това при упражняване на правото по чл. 48 ЗАвПСП творческата свобода на 

автора се счита ограничена основно в две посоки: с оглед целите на издателския договор, от една страна, 

и с оглед настъпили обективни обстоятелства, които налагат промени в произведението, от друга. 

Авторът не може да се позове на правото по чл. 48 ЗАвПСП и преди предстоящото издание по свои 

творчески подтик да превърне един роман в разказ. 

 За да възникне правото на автора да внесе изменения и допълнения в произведението, ЗАвПСП  

не поставя изискване тиражът на предходното издание да е изчерпан. При произведения, които засягат 

актуални теми и които се основават на фактология и обстоятелства, които бързо се променят, не е 

необходимо да се чака тиражът на предходното издание да се изчерпи. На второ място, издателят  следва 
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да даде възможност на автора да извърши промени в произведението. Тази възможност по смисъла на чл. 

48 ЗАвПСП означава: уведомяване на автора, че изданието предстои и договаряне на срок за извършване 

на промените. Този срок следва да се счита уговорен в полза на издателя.  

3.2. Права и задължения на издателя 

 По силата на сключения издателски договор издателят придобива правото и едновременно с това 

поема и задължението да възпроизведе и разпространи екземпляри от произведението.
 
Издателят е 

договорно обвързан да упражни правата си по силата на императивната норма в чл. 43 ЗАвПСП, 

независимо от това дали са му отстъпени изключителни или неизключителни права. Отстъпените права 

са едновременно и задължения на издателя. В дисертацията е изразено становище, че формата на 

даденото разрешение, а именно „отстъпването” на правата, предопределя и задължението на издателя да 

ги упражни при определените в договора условия.  

 Носителят на авторско право има иск срещу издателя за реално изпълнение, нещо, което не би 

било възможно, ако правата не бяха отстъпени, а бяха „предоставени” и издателят има възможност да 

избира дали да ги упражни. ЗАвПСП не свързва задължението на издателя да упражни правата на 

възпроизвеждане и разпространение на екземпляри от произведението с отстъпените от автора 

допълнителни авторски права, които биха превърнали издателския договор в издателски договор с 

разширено приложно поле.  

 В дисертационната работа правата и задълженията на издателя са разделени на две групи: 

такива, свързани с възпроизвеждането на екземпляри от произведението, и такива, свързани с 

разпространението на възпроизведените екземпляри. 

 Права свързани с възпроизвеждането на произведението. 

 Да даде оценка на съдържанието на произведението. Право от подобен вид не е установено в 

ЗАвПСП. На правото на издателя да оценява съдържанието на произведението се е отдавало сериозно 

значение при плановото издаване. На издателя са били вменени и контролни функции спрямо плана. В 

рамките на свободния пазар оценката на съдържанието на произведението е в най-добрия случай 

условна. 

 По ЗАвПСП рецензията е право на издателя, което изрично трябва да бъде уговорено в 

издателския договор, както и изрично трябва да бъдат уговорени последиците от рецензията по 

отношение носителя на авторско право. В договора трябва да бъде уговорено дали рецензията ще бъде 

поместена заедно със самото произведение или ще остане да служи само на издателя. Издателят има 

право да подбере рецензенти. За разлика от рецензията редакторската работа е задължителна преди 

издаването. Възможността издателят да извърши редакция дори не трябва да се уговаря в издателския 

договор. Редактирането е част от модела на дължима грижа от страна на издателя. Редактирането е 

насочено към подобряване на произведението в идейно, научно и художествено отношение, внасяне на 

езикови или стилови поправки, проверка на терминологията, съкращаване на различни пасажи и т.н.
 

 Да коригира произведението с оглед издаването. Грижата на добрия търговец изисква от 

издателя  произведението да бъде издадено без  съдържателни и технически грешки. Техническите 

поправки се извършват от коректор. Преди да се даде произведението за печат, коректорът поправя 

всички забелязани от него правописни, буквени и други грешки. Ако печатането се извършва от трето 

лице, което разполага с полиграфически устройства, издателят има право да иска от това лице 
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отстраняване на всички грешки в набора. Издателят има това право по силата на договора за изработка с 

предмет отпечатване на творбата. Издателят отговаря при възпроизвеждане на произведениe с грешки, 

които не се дължат на автора и не са фигурирали в ръкописа. Отговорността на издателят следва да се 

ангажира на договорно основание и да обхване имуществените и неимуществени вреди. 

 Задължение да се въздържа от всякакви съдържателни изменения в произведението. 

Задължението не е уредено в ЗАвПСП. То може да се уговори изрично от страните в издателския 

договор. Дори обаче да няма договорна уредба, задължението се извежда от мащаба на дължимата грижа 

на издателя. От издателя са очаква да възпроизведе екземпляри от произведението, а не да променя 

същото – независимо дали става дума за готово или бъдещо произведение.  Задължението на издателя е 

от категорията на самостоятелните задължения за бездействие. При нарушение носителят на авторско 

право може да иска отстраняване за сметка на издателя на извършените промени, да развали договора и 

да търси обезщетение за причинените вреди. 

 Право да възпроизведе екземпляри от произведението. Издателят възпроизвежда екземплярите 

от произведението на свой риск и на свои разноски. Характерът на дължимата престация е за „facere”. 

Дължи се определен резултат. Издателят може сам да възпроизведе екземплярите, но може и да встъпи в 

облигационни отношения по договор за изработка с печатница и т.н. В дисертацията е обсъден въпросът 

дали не съществува вътрешно противоречие в тезата, че издателският договор има характер intuitu 

personae, щом възпроизвеждането може да стане при условията на договор за изработка между издател и 

трето лице. Съществува разлика между възпроизвеждането като технологически процес и правото на 

възпроизвеждане, което е авторско право. Авторското право на възпроизвеждане, отстъпено с 

издателския договор, представлява възможността издателят да овеществи произведението под формата 

на екземпляри. Това е право, което се отстъпва intuitu personae. Технологичният процес по 

възпроизвеждането е нещо вторично, възникнало по повод основното отношение по издателския 

договор. 

 Възпроизвеждане на екземпляри може да се извърши и без да е сключен издателски договор и 

тогава ще има нарушение на абсолютно авторско право. Техническото изпълнение ще е налице, но то ще 

представлява правонарушение, неправомерно засягане правата, свързани с чуждо защитено от закона 

благо. Тук ясно личи разликата между възпроизвеждането като авторско право и възпроизвеждането като 

технология. 

 При ангажиране отговорността на издателя за неточно изпълнение на възпроизвеждането, 

третите лица-изпълнители могат да бъдат привлечени в процеса и спрямо тях може да се насочи обратен 

иск. 

 Издателят възпроизвежда екземпляри от произведението, във вида, който произведението има 

към момента, когато авторът е подписал „за печат”.
 
Издателят възпроизвежда произведение в неговата 

цялост. Може да е уговорено произведението да се издаде на части. 

 В дисертацията е възприето, че изборът, който носителят на авторско право прави, когато решава 

с кой издател да сключи договор, предопределя и техническият способ, по който ще бъде възпроизведено 

произведението му. Начинът на възпроизвеждане е функция и следствие от професионализма на 

издателя, спазването изискванията на грижата на добрия търговец – конкретизирана в „грижа на добрия 

издател”. 
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 Издателят възпроизвежда екземпляри от произведението в бройки, съобразно уговорения тираж. 

Ако въпреки уговореното количество, издателят възпроизведе повече екземпляри, авторът има право да 

иска от издателя да не разпространява тези екземпляри, а ако те са пуснати в продажба, да претендира 

възнаграждение върху тях. Наред с това възпроизвеждането на екземпляри над уговорения с издателския 

договор тираж представлява действие на нарушение на авторското право на възпроизвеждане. 

  Върху всеки възпроизведен екземпляр трябва да бъде посочено името на автора или авторите, 

или техните псевдоними, ако произведението е било разгласено под псевдоним. Издателят е длъжен да 

посочи точно заглавието на произведението и не може да прави каквито и да било промени в него. 

Неточното посочване на името/псевдонима  на автора или на заглавието на произведението е основание 

за ангажиране на отговорността на издателя за причинени неимуществени вреди на договорно 

основание. 

 Не на последно място срокът за възпроизвеждане на екземпляри от произведението се уговаря от 

страните, а ако това не е сторено – съобразява се характерът на произведението. Един юбилеен сборник 

трябва да бъде възпроизведен в онзи срок, който позволява неговото разпространение да започне в точно 

определен момент. Срокът за възпроизвеждане на екземплярите от произведението започва да тече от 

датата на одобряване „за печат”.  

 Задължение да върне оригиналите на произведенията на изобразителното изкуство, 

оригинални документи, илюстрации и други оригинали, предложени му за публикуване. Според изказано 

в литературата мнение: развитието на технологиите прави остаряла разпоредбата за предаване на 

оригинали от произведението, респ. задължението на издателя да ги върне. Това мнение е основано на 

идеята, че носителят на авторско право не е длъжен да осигурява достъп на издателя точно до оригинала 

на произведението – този оригинал може да бъде заменен с копие. Все пак в дисертацията изразеното 

виждане по отношение технологиите е намерено за крайно. Разпоредбата на чл. 49 ЗАвПСП има своята 

самостоятелна регулираща роля в отношенията носител на авторско право – издател, независимо от 

аргументите, почиващи на технологията. Въпросът се поставя при издаване на рисунки, илюстрации, 

карти, по-малко – при снимки, и пр. Остава изцяло в сила при солфежи, там всяка нота се пише на ръка. 

Развитието на технологиите е процес, който по никакъв начин не оказва влияние върху това дали е 

налице оригинал от дадено произведение или не.  На следващо място, задължението на издателя да върне 

дадените му за публикуване оригинали, при липса на противна уговорка, почива на принципното 

разграничение между авторското право върху произведението и вещното право върху вещта, която го 

съдържа. Задължението на издателя по чл. 49 ЗАвПСП има и още една важна  функция. Законът изброява 

неизчерпателно: „…оригинали на произведения на изобразителното изкуство, оригинални документи, 

илюстрации и други оригинали…” Очевидно в понятието „оригинал” законодателят влага най-широк 

смисъл – издателят е длъжен да върне оригинали на документи, а и всякакви други оригинали. Нормата 

на чл. 49 ЗАвПСП ще се прилага и в онези случаи, когато се издават и „непроизведения” или 

произведения, чиито срок на закрила е изтекъл. Става дума не изключително и само за оригинали от 

произведения, а за оригинали по принцип. 

 

 Права свързани с разпространението на възпроизведените екземпляри. 



43 

 

 Право на разпространение на екземпляри от произведението. Издателят е длъжен да 

предприеме действия за разпространение на произведението.  Действията, които дължи издателят, следва 

да са насочени към това екземплярите от произведението да бъдат достъпни, да могат да се купят от 

читателите. Издателят трябва да извърши разпространението на екземплярите с „грижата на добрия 

търговец”, конкретизирана в „грижата на добрия издател”.  

При упражняване правото на възпроизвеждане на екземпляри от произведението издателят 

извършва непосредствена продажба на екземплярите, ако разполага със собствена разпространителска 

мрежа. Разпространението може да се извърши от издателя и чрез сключване на различни търговски 

договори, освен продажба – консигнация и пр. 

При отстъпени изключителни права издателят придобива изключителното и абсолютно авторско 

право на разпространение, което упражнява при уговорените в издателския договор условия. Тези 

условия не могат да ограничат издателя в избора му как да разпространи произведението. Носителят на 

авторско право не може да налага договорно волята си върху издателя и да обособи договорни рамки, 

извън които разпространението ще се счита договорно нарушение. Напр. издателят не може да бъде 

договорно обвързан да разпространява екземплярите само в книжарници с определена 

разпространителска марка. 

 При отстъпени неизключителни права правото на разпространение, което придобива издателят е 

неизключително и относително. В този случай носителят на авторско право остава титуляр на 

абсолютното и изключително авторско право и може да отстъпи на други издатели неизключителните 

права на възпроизвеждане и разпространение. При отстъпване на неизключително право издателят е 

ограничен при разпространението на екземплярите. На първо място, това ограничение може да се отнeсе 

до територията на разпространение, като носителят на авторско право може договорно да ограничи 

диспозитивно очертаната територия на разпространение. Той може да постави като условие на договора 

разпространението да се извършва само по определен начин, чрез дадена търговска мрежа.
 

 Задължението да осигури разпространяването на издадените екземпляри не означава, че 

издателят е длъжен да осигури разпродаване на целия тираж. То не е задължение за постигане на такъв 

резултат, а за вземане на мероприятия за неговото постигане.
 

 Въпросът, кога ще започне разпространението на екземплярите, по принцип се решава от 

издателя. Законът за авторското право не съдържа изрична разпоредба, която да обвързва издателя със 

задължение да започне разпространението в определен срок от възпроизвеждането или сключването на 

договора. Ако в договора не е уговорен срок, авторът може да даде на издателя подходящ такъв, след 

което да развали договора. В този контекст интерес представлява и въпросът, в кои случаи издателят 

може да се освободи от задължението си да извърши разпространението на възпроизведените 

екземпляри. Това са случаите, при които след като произведението е било вече възпроизведено, стане 

ясно, че ще последва административна забрана за неговото разпространение, ще се накърнят лични права 

на трети лица или добрите нрави. В този случай договорът се разваля по право. 

 Ако произведението се разпространява на части, неуспешната продажба на една от частите не 

представлява основание за издателя да откаже да разпространява следващите.
 

 Авторскоправни последици от разпространението на екземплярите от произведението: а. 

Разпространението на екземпляри от произведението представлява „публикуване” на произведението по 
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смисъла на параграф 2, т. 2 ДР ЗАвПСП.  б. Разпространението на екземпляри от произведението може да 

означава и разгласяване на произведението по смисъла на параграф 2 т.1 ДР ЗАвПСП. Ако се издава 

произведение, което до този момент не е било разгласено, заедно с отстъпването на правото на 

разпространение, носителят на авторско право отстъпва на издателя и упражняването на 

неимущественото право на разгласяване. в. Продажбата на екземпляри от произведението по силата на 

издателския договор представлява факт, с който чл. 18а ЗАвПСП свързва изчерпването на авторското 

право на разпространение върху конкретните продадени екземпляри. 

 Задължение да оповести издаването на произведението. Макар и да не е установено изрично в 

закона, издателят има задължение да оповести издаването на произведението с оглед успешното 

разпространение на екземплярите. Начините, по които ще се извърши това оповестяване, представляват 

условия на издателския договор. Във връзка с това издателят следва да осигури информация как 

изглежда екземпляра на произведението, да представи кратко резюме от съдържанието, отзиви от 

критиката и т.н. Практикува се и „официално представяне на произведението” с участието на автора. 

Като последица от неизпълнението на задължението на издателя да оповести издаването на 

произведението може да бъде ангажирана неговата договорна отговорност спрямо носителя на авторски 

права за обезщетяване на претърпените имуществени и/или неимуществени вреди. Все пак 

неизпълнението на задължението за оповестяване на издаването не представлява основание за разваляне 

на издателския договор – аргумент от чл. 87, ал. 4 ЗЗД. Това задължение има акцесорен характер спрямо 

основното негово право и задължение – да организира разпространението.   

 Задължение да плати възнаграждение и да информира носителя на авторско право за 

извършените продажби. Основно задължение на издателя е да плати възнаграждение срещу отстъпените 

му права на възпроизвеждане и разпространение, във връзка с което той е длъжен да информира 

носителя на авторско право за продадените екземпляри от произведението. Плащането на роялти 

(определен процент от цената на дребно) от всеки екземпляр  е свързана с важна прерогатива на носителя 

на авторско право и кореспондиращо задължение на издателя да допусне инспекция до търговските 

операции (само по това издание). Това задължение възниква за издателя при постигната уговорка, че 

авторското възнаграждение ще представлява определен процент от продажбата на дребно на всеки 

екземпляр от произведението. Задължението на издателя е обвързано със срок. Издателят е длъжен да 

информира носителя на авторско право за осъществените продажби до определена дата в рамките на 

общия срок на действие на издателския договор. При уговорена клауза „за приключване на продажбите и 

сметките”, задължението на издателя ще важи и след срока на договора.  

Формата, под която ще се осъществи това уведомяване, следва да бъде писмена. Страните могат 

да договорят, че последиците от уведомяването ще са свързани с ликвидност и изискуемост на тази част 

от възнаграждението, която може да бъде формирана въз основа на продадените екземпляри. 

Издателят следва да допусне носителя на авторско право да се запознае непосредствено със 

счетоводните документи, свързани с продажбите само при условие, че страните са постигнали изрична 

уговорка за това и са определили вида на документите, времето и начина на запознаването. В случай на 

спор относно обема на продажбите издателят следва да обоснове обявените от него количества 

продадени екземпляри именно със счетоводните отчетности.  
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§4. Особености при някои издателски договори  

4.1. Особености с оглед на страните. 

Издателски договор при съавторство 

 При съавторството и при наследяването на авторското право от повече от едно лице е 

необходимо всички носители на авторско право да участват при сключването на договора. Член 8, ал. 2 

ЗАвПСП установява императивно правило, че „за всяко използване на произведението и за 

преработването му е необходимо съгласието на всички съавтори”. „При липса на такова съгласие е 

предвидена възможност за съдебна намеса в рамките на спорната съдебна администрация. Следвайки 

повелята на чл. 8, ал. 2 ЗАвПСП, издателският договор трябва да бъде сключен с всичките съавтори. 

Издателският договор може да бъде сключен само с един от съавторите, ако той е бил упълномощен за 

това от другите  съавтори с изрично пълномощно в писмена форма. Императивният характер на 

правилото на чл. 8, ал. 2 може да се окаже пречка за сключването на договора – в случай, че един от 

съавторите откаже да даде съгласие. Прибягването всеки път до намеса на съда създава определени 

неудобства с оглед време и средства. Ето защо, чл. 8, ал. 3 ЗАвПСП до известна степен смекчава ефекта 

от императивното правило на предходната алинея, като предвижда, че: „след като е дадено съгласие за 

използването на произведението по определен начин или има решение на съда за това, никой от 

съавторите не може без основателна причина да се противопостави на следващото му използване по 

същия начин.”  Правилото на чл. 8, ал. 3 ЗАвПСП не създава човешка презумпция, в смисъл, че веднъж 

даденото съгласие от съавторите за сключване на издателски договор, се възприема като вечно дадено 

неограничено във времето за сключване на други  издателски договори. Правилото на чл. 8, ал. 3 заменя 

„съгласието” с „непротивопоставянето”. Съгласието като последица от волеизявление – волева 

активност, е сменено с „непротивопоставяне” – осъзната пасивност. Непротивопоставянето също е 

съгласие, но с отрицателен знак. До издателя трябва да пристигне изявление „не се противопоставям”. 

Иначе сме изправени пред риска договорът да се окаже нищожен поради липса на съгласие. 

 Всеки един от съавторите може да развали договора за издаване на цялото произведение. 

Правото е наследимо и преминава към наследниците на съавтора. Вземането за възнаграждение от 

сключения издателски договор поражда активна солидарност между съавторите. Издателят се 

освобождава от задължението си, като плати на всички съавтори. Той може да плати и само на един от 

тях, в случай че този действа като пълномощник на останалите. При издателски договор за бъдещо 

произведение престацията на съавторите за създаване на произведението и за неговото предаване на 

издателя е неделима, независимо от това дали става дума за делимо или за неделимо произведение. 

Интересът на издателя е да му бъде предадено произведението в неговата цялост. Задължението за 

извършване на промени при неделимо съавторство е неделимо. При съавторство, когато произведението 

се състои от части със самостоятелно значение, задължението за извършване на поправки е делимо и 

всеки съавтор е длъжен да извърши промените на своята част. 

 Различно съдържание има задължението за въздържане от използване на произведението при 

делимо и при неделимо произведение. При неделимо произведение всеки един от съавторите е длъжен да 

се въздържа от използване на произведението за срока на издателския договор. При делимо 

произведение чл. 5 ЗАвПСП установява възможността всеки един от съавторите да използва 



46 

 

самостоятелно своята част, стига между съавторите да не е било уговорено друго и използването на 

отделните части да не пречи на използване на цялото произведение. 

 В случай на спор, породен от издателски договор, при неделимото произведение ще е налице 

задължително другарство по отношение на съавторите. Това се обяснява с невъзможността да се 

разграничи творческият принос на всеки съавтор към създаденото общо произведение. Като условие за 

допустимост на иска се явява неговата насоченост от или към всички съавтори. Но и при всяко 

съавторство ще бъде налице задължително другарство на съавторите в процеса, тъй като независимо от 

възможността да се използват отделни части от произведението самостоятелно, авторското право върху 

цялото произведение остава неделимо.
 

 Полученото от съавторите възнаграждение се разпределя помежду им по начините, определени в 

чл. 8, ал. 4 ЗАвПСП. На първо място, законът разпорежда, че полученото възнаграждение за използване 

на произведението се разпределя между съавторите в дялове, определени по тяхно съгласие. При липса 

на изрично изразено съгласие се счита, че всеки от съавторите има равен дял. При спор между 

съавторите дяловете се определят от съда съобразно приноса на всеки от съавторите. В издателския 

договор съавторите и издателят могат да се договорят, че издателят ще плаща отделно на всеки един от 

съавторите полагащото му се възнаграждение. 

 Издателски договор, сключен с наследници на автора 

 Издателският договор, сключен с наследниците на автора, поставя същите въпроси и техните 

разрешения, както при съавторството. Все пак при издателския договор с наследниците на автора се 

наблюдават някои отклонения от дадените разрешения при съавторството. На първо място, наследниците 

не могат да извършат каквито и да било промени в произведението, тъй като правото по чл. 15, ал. 1, т. 6 

ЗАвПСП не се наследява. Ако до този момент произведението не е било разгласено, наследниците на 

автор не могат да скрият от издателя истинската личност на автора, нито пък да решат произведението да 

се разгласи под псевдоним. Това е така отново поради същия аргумент за ненаследимост на правото по 

чл. 15, ал. 1, т. 2 ЗАвПСП. Наследниците са длъжни да разкрият кой е истинският автор на 

произведението. Издателският договор, сключен с наследниците на автора, не може да бъде прекратен 

като последица от упражняване от наследниците на правото да се спре използването на произведението. 

Член 33 ЗАвПСП изрично урежда  случая, когато авторът няма наследници или наследниците починат 

преди изтичането на срока на времетраене. Тогава авторското право  преминава върху държавата, която 

го упражнява до изтичане на срока чрез Министерство на културата.
 
Този случай не разкрива особености 

при сключването, изпълнението и прекратяването на издателския договор, в сравнение с наследяването 

на авторското право.  Държавата в лицето на Министерството действа като субект на гражданското право 

и носител на авторски права, придобити ex lege.  

 Издателски договор с носители на авторско право върху сборни произведения. 

 Издателският договор за възпроизвеждане и разпространение на колективно или съставно 

произведение се сключва с носителя на авторското право.  Когато става дума за колективно 

произведение това е лицето, което осигурява създаването и издаването на произведението – чл. 10 

ЗАвПСП. При сборните и съставните произведения, това е лицето, което е извършило подбора и 

подреждането на произведенията – чл. 11 ЗАвПСП. За валидното сключване на издателски договор за 

колективно, съставно и сборно произведение освен съгласието на носителя на авторско право по чл. 10 и 
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чл. 11 ЗАвПСП, следва да се вземе и разрешението, дадено от авторите на отделните произведения, 

включени в общото такова. Разрешението е принципно и има форма на „предоставяне на права” – да се 

възпроизведат и разпространят екземпляри от колективното, съставно или сборно произведение. При 

какви условия ще стане това обаче, в какъв тираж и т.н. се уговаря в издателския договор, който се 

сключва само и единствено от носителите на авторско право по чл. 10 и чл. 11 ЗАвПСП и издателя. 

Разрешението не се дава в рамките на издателски договор, с него не се отстъпват права. Разрешението, 

което дава авторът на произведението, което ще се включи в друго произведение, има характер на 

„предоставяне на авторски права”. 

 

 4.2. Особености с оглед произведението. 

 Издателски договор за превод. За издаване на преведено произведение, е необходимо съгласието 

на автора на преведеното произведение и на автора на превода.
 
Това не се отнася до случаите, когато се 

превежда и издава произведение с изтекъл срок на закрила или произведение, което въобще не се 

закриля – напр. фолклор. Издателският договор за преводи разкрива някои особености с оглед на лицата, 

с които издателят трябва да сключи издателски договор. Разграниченията са казуистични: Ако 

първичното произведение не се ползва със закрила поради това, че е изтекъл седемдесетгодишният срок, 

то издателският договор ще се сключи с автора на превода. Ако първичното произведение се ползва с 

авторскоправна закрила, издателският договор следва да се сключи, както с автора на превода, така и с 

автора на първичното произведение.
 
Този извод има своето основание в две правила на ЗАвПСП. На 

първо място, правото да се преведе едно произведение не включва в своето съдържание и правата да се 

възпроизведе и разпространи същото. Това разграничение е ясно проведено в чл. 18, ал. 2 ЗАвПСП. 

Авторът може да отстъпи на издателя правата на превод, а след това и на възпроизвеждане и 

разпространение на едно произведение, но това са отделни и независими една от друга уговорки. 

Второто правило е на чл. 19 ЗАвПСП, което урежда  едно независимо имуществено право на автора на 

възнаграждение за всеки вид използване на произведението и за всяко поредно използване от същия вид. 

Представлява ли възпроизвеждането и разпространението на превод използване на първичното 

произведение? На този въпрос в дисертацията е даден положителен отговор. Преводът представлява 

промяна в езика на произведението. При превода се запазват основните белези на първичното 

произведение – жанр, стил, фабула, персонажи. Когато се издава превод, неминуемо е налице използване 

на първоначално произведение, от което е направен преводът или преработката. На второ място, върху 

всеки възпроизведен екземпляр следва да е отбелязано името на автора на първоначалното произведение. 

 Издателски договор за произведение, което е било разгласено под псевдоним или анонимно. 

Особености на издателския договор с лице по чл. 7, ал. 2 ЗАвПСП – по същото правило това лице ще 

замести автора при сключването на договора и уговарянето на условията за възпроизвеждане и 

разпространение. Лицето по чл. 7, ал. 2 следва да е във владение на вещта, която представлява или в 

която се съдържа произведението. На въпросите каква ще е съдбата на възникналото, но непрекратено 

издателско правоотношение, ако се разкрие истинската личност на автора, и ще се счита ли той обвързан 

от договора, следва да се отговори положително. Авторът ще се счита обвързан по силата на самото 

правило на чл. 7, ал. 2. В името на правната сигурност и интересите на издателя последващата воля на 

автора не може да девалидира извършените от лицето по чл. 7, ал. 2 ЗАвПСП правни действия. Авторът 



48 

 

може да поиска обаче неговото истинско име да бъде поставено върху екземплярите, ако не е пристъпено 

към тяхното възпроизвеждане. Авторът може да замени лицето по чл. 7, ал. 2 като страна по издателския 

договор чрез субективна новация. Лицето по чл. 7, ал. 2 от закона не може да извършва каквито и да било 

промени в произведението. Това лице не може и да спре използването на произведението поради 

промени в убежденията. Правото по чл. 15, ал. 1, т. 8 ЗАвПСП е от изключителна преценка на автора. 

Като страна по издателския договор лицето по чл. 7, ал. 2 ЗАвПСП ще получава авторското 

възнаграждение по издателския договор. Дали и какви отчетни отношения ще се установят  между 

лицето по чл. 7, ал. 2 от закона и анонимния или псевдонимен автор по повод на полученото 

възнаграждение, е въпрос извън предмета на издателския договор. 

 Издателски договор за писма. За сключването на издателски договор за възпроизвеждане и 

разпространение на писма е нужно съгласието, както на лицето, което е написало писмото, така и на 

неговия получател. Ако не е изтекъл седемедесетгодишният срок на закрила, съгласие трябва да дадат 

наследниците, но не само на автора, но и на получателя на писмото. Писмото, като материален обект, е в 

пълната разпоредителна власт на неговия адресат, който може да го съхранява, но може и да се 

разпореди с него в полза на трети лица. С оглед на това да се осигури достъп на издателя до писмото, 

авторът или неговите наследници трябва да имат право да поискат от всяко лице, в разпоредителната 

власт на което се намира материалният обект, да им го предостави за упражняване на авторските 

права.Издателят е длъжен да възпроизведе писмото в неговия автентичен  вид. Редакторската и 

рецензентска работа досежно оценка на произведението, тук е изключена. 

 

ГЛАВА ІІІ 

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИЗДАТЕЛСКОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ 

 

 §1. Прекратяване на издателското правоотношение – основания 

 1.1. Обективни основания 

 Облигационното правоотношение, възникнало от сключването на издателския договор, може да 

бъде прекратено поради настъпването на уговорения между страните прекратителен срок. Това се има 

предвид и в чл. 51 ЗАвПСП: „ако не е уговорено друго, издателският договор се прекратява с изтичане на 

срока на договора…”. Дори и страните по издателския договор да не са се договорили за какъв срок 

сключват договора, по силата на императивното правило на чл. 36, ал. 5 ЗАвПСП издателският договор 

ще се счита сключен за срок от 3 години. С изтичането на срока издателският договор се прекратява eo 

ipso, без да е необходимо страните  да правят каквито и да било волеизявления, т. е. да констатират под 

някаква форма факта, че срокът е изтекъл. При прекратяване на издателския договор поради изтичане на 

срока следва да се уговори т.н. „клаза за довършване”, по силата на която издателят да може да продаде 

останалите екземпляри от тиража и да плати дължимото възнаграждение. Тази възможност за издателя 

не бива да се отрича  и при липса на изрично уговорена „клауза за довършване” – в този случай 

правилото ще се изведе от справедливостта като субсидиарен източник на гражданското право, във 

връзка с чл. 288 ТЗ . Клаузата „за довършване” няма да намери приложение в случаите, когато издателят 

не е положил дължимата грижа за разпространение на екземплярите. Тогава ще е налице изтичане на 
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срока на договора и виновна забава от страна на издателя при разпространението на екземплярите. 

Рискът следва да се поеме от издателя. 

 На следващо място, чл. 51 ЗАвПСП сочи като обективно основание за прекратяване на 

издателския договор „…изчерпване на тиража на изданието, а ако е било уговорено повече от едно 

издание – с изчерпване на тиража на последното издание”. Така въведеното основание има характерана 

условие, бъдещо несигурно събитие – „ако се изчерпи тиражът”.  В чл. 52, ал. 1, изр. 2 ЗАвПСП е 

дефинирано кога тиражът се смята изчерпан, а именно когато „…непродадените екземпляри не са повече 

от пет на сто от тиража на изданието.” Разпространението на екземпляри от произведението се извършва 

от издателя и ако издателският договор не е предвидил задължение за издателя да уведомява носителя на 

авторско право за това как се разпространява произведението, то тогава е налице  опасност да не се 

узнае, че тиражът е изчерпан и е настъпило прекратителното основание. С оглед на прекратителното 

основание „изчерпване на тиража” страните по издателския договор следва да предвидят и съответните 

права и задължения по уведомяване и предоставяне на информация. Същинското задължение за издателя 

да предоставя информация за изчерпването на тиража се проявява в случаите, когато носителят на 

авторско право няма как по друг начин и във връзка с други свои права да узнае, колко бройки 

екземпляри са продадени, например – при уговорено възнаграждение, като паушална сума, необвързано 

с разпространението на тиража. 

 С изтичане на  установения в глава шеста ЗАвПСП срок на закрила на произведението 

издателският договор се прекратява. След като произведението стане общодостъпно и попадне в т. н. 

публична сфера, издателят е свободен да го възпроизвежда и разпространява без съгласието на автора. 

При изтичане на срока на закрила произведението съществува, но от гледна точка авторското право  и  

използването – не е необходимо съгласието на носителя на авторско право. 

 Последваща невиновна невъзможност за изпълнение на задължения по издателския договор. В 

търговското право необходимостта от сигурност в оборота е основание за въвеждане на отклонение от 

общото правило на чл. 89, изр. 1 ЗЗД. Ако трайната невъзможност е невиновна, длъжникът не се 

освобождава по право от задължението си, а всяка от страните може да прекрати договора с едностранно 

изявление – арг. от чл. 306, ал. 5 ТЗ . За носителя на авторско право невиновната невъзможност е 

основание, което се проявява при издателски договор за бъдещо произведение, когато страна по 

правоотношението е авторът. Издателският договор за бъдещо произведение може да се прекрати с 

едностранно изявление от издателя в случай, че докато създава произведението авторът почине, или пък 

претърпи злополука, която трайно препятства творческата работа. Задължението на автора да създаде 

произведение има характер на задължение intuitu personae. Във всички тези случаи до прекратяване на 

издателското правоотношение може да се стигне само, ако авторът не е завършил произведението, преди 

да изпадне в невиновна невъзможност, или ако го е завършил, но материалният носител погине у автора, 

преди да е предоставен на издателя. Творческата несполука при издателски договор за бъдещо 

произведение не представлява обективна причина за прекратяване на договора. Авторът ще носи 

договорна отговорност, ако не е успял да създаде произведението, предмет на договора, независимо от 

това какви усилия е положил или колко време е работил. 

В литературата
 
 като пример за невиновна невъзможност издателят да изпълни задълженията си 

по договора се сочи погиването на първообраза, който по причина, че е единствен екземпляр на 
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произведението, не може да бъде възстановен. Това погиване не трябва да е следствие от виновно 

поведение на издателя, като в този случай договорът прекратява своето действие „по право” – аргумент 

от чл. 89 ЗЗД. В светлината на нормата на чл. 306, ал. 5 ТЗ  погиването на първообраза ще породи право 

носителя на авторски права да прекрати договора, ако погиването поражда трайна невъзможност за 

изпълнение на задълженията на издателя. 

 На следващо място, обективната невъзможност на издателя да изпълни задълженията по 

договора може да стои и да е следствие от причини извън конкретното издателско правоотношение – 

например: по искане на трето лице спрямо издателя са взети обезпечителни мерки на основание чл. 96в 

ЗАвПСП. 

Обективна причина издателят да не изпълни задълженията си не представлява липсата на 

средства или лошата пазарна конюнктура. 

 1.2. Субективни основания 

 Носителят на авторско право и издателят могат да постигнат споразумение и да прекратят 

действието на издателски договор. Понеже издателският договор е с писмена форма за действителност  

взаимното съгласие на автор и издател за прекратяване също трябва да бъде писмено. При прекратяване 

на договора по взаимно съгласие страните следва да уредят всички отношения, свързани с 

възпроизведени и неразпространени екземпляри, както и с авторското възнаграждение. 

 Срочният характер на издателския договор предполага, че никоя от страните не разполага с 

възможността да го прекрати с едностранно волеизявление преди изтичането на договорения или 

законоустановения срок. Това правило не е изрично закрепено в закона. То се извежда per argumentum a 

contrario от разпоредбата на чл. 52 ЗАвПСП, която урежда неговото изключение. Съгласно чл. 52, ал. 1 

ЗАвПСП „Ако не е уговорено друго, авторът може да прекрати издателския договор едностранно, с 

писмено предизвестие, когато договорът е сключен за повече от едно издание и тиражът на последното 

издание е изчерпан, а издателят в едногодишен срок не възпроизведе и разпространи следващо издание, 

при условие, че авторът в същия срок е поискал от него да направи това.” Тази възможност е 

предоставена при издателски договори с уговорка за повече от едно издание и изчерпан тираж на 

последното издание. За упражняване на преобразуващото право на автора да прекрати предсрочно 

издателския договор е необходимо да са се осъществили още два факта, а именно: в едногодишен срок 

издателят да не възпроизведе и разпространи следващо издание и авторът в същия срок да е поискал от 

него да направи това. Правото по чл. 52, ал. 1 ЗАвПСП не представлява ангажиране на гражданската 

отговорност и не почива на виновното поведение на издателя. Освен ефекта на прекратяване на 

издателското правоотношение, чл. 52, ал. 2 ЗАвПСП урежда още една правна последица – авторът не 

дължи връщане на платеното от издателя възнаграждение по повод неосъщественото издание. По силата 

на правилото на чл. 52, ал. 2 ЗАвПСП издателят понася риска от прекратяването на договора. Той 

престава да бъде притежател на правата на възпроизвеждане и разпространение на екземпляри от 

произведението, но не може да търси връщане на собствената си престация. Правилото на чл. 52, ал. 2 

ЗАвПСП изключва общото правило на чл. 55 ЗЗД. 

 Възможността издателят да се откаже едностранно от договора и да прекрати неговото 

действие е обоснована в литературата с приложението на разпоредбата на чл. 268 ЗЗД относно договора 

за изработка. Макар и да не е казано изрично, става дума за прилагане по analogia legis. Прилагането се 
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обяснява с тезата, че правилото на чл. 268 ЗЗД не е специфично само за договора за изработка, а е израз 

на един по-общ принцип, който важи за всички договори, при които се дължи извършване на работа – 

трудовите договори, договорите за поръчка и пр. Причината за прекратяване на договора трябва да не е 

създадена от издателя и да не е била предвидена или предвидима от него. Основателна причина за отказ 

от издателския договор, например, е отпадане на целта, за която е предназначено произведението. 

 Така формулираното основание за прекратяване на издателския договор с едностранно 

изявление от страна на издателя се нуждае от някои уточнения. Безспорно по време на действието на 

издателския договор в ущърб на издателя могат да настъпят събития, които да обезсмислят по-

нататъшното развитие на правоотношението. Посоченият пример – отпадане на целта, с оглед на която е 

предприето издаването, сочи на точно определени причини, които не са следствие от поведението на 

издателя. Причините следва да не са могли да бъдат предвидени от страна на издателя към момента на 

сключване на договора. За разлика от обективната невъзможност за изпълнение на договора, тук имаме 

възможност изпълнението да продължи, но поради някаква външна причина това е неизгодно и 

безсмислено за издателя. Основанието е специфично и по-скоро се отнася до издателския договор, за 

бъдещо произведение, макар че, общо погледнато, би могло да се приложи и към издателски договор за 

вече създадено произведение. 

 При издателски договор за бъдещо произведение, произведението се създава именно с цел 

издаване. Съществува връзка между творческия процес и издаването, т. е. произведението се създава по 

причина издаването. Инициативата за сключването изхожда от издателя и приложението на правилото на 

чл. 268 ЗЗД изглежда оправдано. Целта е да се издаде произведението, а когато целта отпадне, става 

безсмислено и създаването на самото произведение. Нормата на чл. 268 ЗЗД урежда последиците от 

упражняване на правото да се прекрати едностранно договора за изработка от страна на поръчващия и 

като последица за поръчващия възниква задължение да заплати на изпълнителя направените разходи, 

извършената работа и печалбата, която той би получил от изпълнението на работата. Нормата на чл. 268 

ЗЗД е съответно приложима към последиците на прекратения издателски договор, тъй като макар и да 

имат някои сходни черти, договорът за изработка и издателският договор за бъдещо произведение имат 

различни предмети, оттук и всички останали различия, в това число и последиците от отказа на издателя.  

 Издателският договор може да бъде прекратен едностранно от автора, когато той упражни 

правото да спре използването на произведението поради промени в убежденията си.Законът сочи като 

основание за спирането на използането – промени в убежденията на автора. Ето защо правото на автора 

да спре използването на произведението има своя смисъл при произведения, които авторът е създал като 

последица от идеен или морален компромис, произведения, които са по повод малозначителни неща, или 

пък за неща, изразени мимоходом. На следващо място – авторът трябва да е променил убежденията си, 

които е обективирал в една вече разгласена творба. Промяната в убежденията също трябва да е 

обективирана по някакъв начин, на промяната да е даден съответен израз. Освен манифестиране на 

промяната в убежденията, изисква се тази промяната да се отнася до убежденията, изразени в конкретно 

произведение. Оттук и последицата на правото да спре използването на произведението – авторът не 

желае убежденията, които той е вложил в дадена творба да бъдат посланието, което творбата отправя до 

публиката. На следващо място, нормата на чл. 15, ал. 1, т. 8 ЗАвПСП урежда, макар и неизчерпателно, 

отношенията между автор и законен ползвател, възникнали по повод спиране използването на 
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произведението. Законът задължава автора да плати обезщетение на законния ползвател за претърпените 

от него вреди, произтекли от упражненото право на спиране. Наред с това авторът трябва да уведоми по 

съответен начин ползвателя и да обясни в предизвестието как е променил убежденията си.  

 Приложение на правилото на чл. 15, ал. 1, т. 8 ЗАвПСП при издателския договор. На първо 

място, в конкуренцията между неимущественото право на автора да спре използването на 

произведението и относителните имуществени права на издателя, законът дава предимство на правото на 

автора. Като последица от упражненото право издателят придобива вземане за обезщетение. Правото на 

автора да спре използването на произведението поради промяна в убежденията си може да се упражни 

във всеки един момент от развитието на издателското правоотношение.
 
За надлежното упражняване на 

правото авторът следва да отправи предизвестие до издателя, в което предизвестие следва да е даден и 

подходящ срок за спиране използването и плащането на обезщетение. Спирането може да има ефект не 

само за прекратяването на издателското правоотношение, но и за  правоотношенията по повод 

разпространението, ако такова е започнало. Упражняването на правото по чл. 15, ал. 1, т. 8 ЗАвПСП е 

съпътствано със задължението на автора да обезщети издателя за претърпените вреди. Плащането 

обезщетение не е условие за упражняване правото на спиране, а е негова последица. Обезщетението по 

чл. 15, ал. 1, т. 8 ЗАвПСП обхваща както претърпените загуби, така и пропуснатите ползи.  Какъв размер 

ще има това обезщетение зависи в кой момент от развитието на издателското правоотношение авторът 

упражнява правото си да спре използването на произведението.   

  

§2.  Нищожност на издателския договор 

 При изначална невъзможност да се отстъпят правата на възпроизвеждане и разпространение сме 

изправени пред първоначален невъзможен предмет на договор, което влече нищожност на основание чл. 

26, ал. 2 ЗЗД. Съществуват особености в имуществените последици от нищожността на издателския 

договор. От всички възможни основания за нищожност началната невъзможност на предмета е 

хипотезата, която по най-обобщен начин илюстрира основните въпроси при имуществените последици 

от нищожността на издателския договор. 

 Вследствие нищожността между страните ще възникне реституционно правоотношение на 

основание чл. 34 ЗЗД. Реституционното правоотношение по чл. 34 ЗЗД има за предмет даденото и 

полученото по договора. Авторските права на възпроизвеждане и разпространение ще се върнат при 

носителя на авторско право, а той пък ще трябва да върне евентуално получени суми. Този случай  

можем да наречем условно „идеален”. Въпроси повдига случаят, при който издателят е възпроизвел 

тиража и, още по-лошо, започнал е разпространение.  

Дисертацията изследва въпросът дали възпроизведените екземпляри попадат в предмета на 

реституцинното правоотношение по чл. 34 ЗЗД и може ли носителят на авторско право да се позове на 

възражението за неизпълнен договор и да откаже да върне получените суми, докато издателят не 

унищожи или не му предаде екземплярите. Не следва да се приема, че възпроизведените екземпляри 

попадат в предмета на реституционното правоотношение. Възпроизведените екземпляри не 

представляват „получено” по смисъла на чл. 34 ЗЗД. Ако нищожността на издателския договор има 

обратно действие, носителят на авторско право няма претенции спрямо възпроизведените екземпляри, 

които претенции да са основани на вещни права. Но пък и издателят не може да пристъпи към 
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разпространение, тъй като разпространението ще представлява упражняване на авторско право, което 

издателят не притежава. Въпросът за възпроизведените екземпляри по нищожен договор следва да се 

постави в контекста не на реституционното правоотношение, а в светлината на отговорността на 

носителя на авторско право. Така върху носителя на авторско право, който е отстъпил на издател 

авторски права, които не притежава, ще бъдат възложени негативните последици от нищожността на 

договора – в това число и тези от възпроизведените и непродадени екземпляри. Обезщетението ще 

обхване негативния и позитивния интерес на издателя. 

 Съществува проблемът за правата на третите лица, които са придобили разпространените на 

пазара екземпляри от произведението. Нищожността на издателския договор не засяга правото на 

собственост на издателя върху възпроизведените екземпляри. От гледна точка Закона за собствеността и 

правилата на ЗЗД третите лица придобиват собствеността върху екземпляра чрез покупка на движима 

вещ от нейния собственик.  На плоскостта на авторското право стои въпросът за противопоставимостта 

на тези права спрямо трето лице, което е придобило собствеността върху екземпляр от издател, който 

действа в условията на нищожен договор.  Дори и при липсата на разпроедба, подобна на правилото на 

чл. 78 ЗС относно движимите вещи в Закона за авторското право и сродните права, на горния въпрос 

следва да се отговори отрицателно. Макар и абсолютни по своя характер, авторските права не са 

противопоставими на третите лица, като читатели, слушатели, зрители. Няма законово изискване тези 

лица да са били добросъвестни при придобиването на екземпляра, в смисъл д а са знаели, че издателят 

няма отстъпени авторски права да възпроизвежда и да разпространява произведението. Самият Закон за 

авторското право и сродните права не квалифицира като правонарушение придобиването на екземпляр 

от неправомерно възпроизведено произведение. 

 

 §3. Неизпълнение на издателския договор 

 Доктрината сочи два принципа, съгласно които се разпределят последиците от неизпълнението. 

Първият е принципът на вината. Длъжникът, чието виновно поведение е породило неизпълнението, 

трябва да понесе последиците му. Възможно е обаче неизпълнението да се дължи на причина, която е 

различна от виновното поведение на длъжника. В такъв случай последиците от неизпълнението трябва да 

се понесат от страните съобразно с друг принцип – този на икономическата целесъобразност. Принципът 

за икономическата целесъобразност поначало е субсидиарен на принципа на вината и се прилага 

доколкото не е налице виновно поведение на длъжника. Наред с общите положения за неизпълнението, в 

материята на търговските сделки има допълнителни, особени правила. ЗАвПСП не съдържа особени 

правила относно неизпълнението. Така приложение ще намерят правилата за неизпълнението в ТЗ и  

нормите на ЗЗД. 

 Неизпълнение на задълженията на носителя на авторско право.  При отстъпване на права върху 

бъдещо произведение авторът поема две задължения: да създаде произведението и да отстъпи на 

издателя правата на възпроизвеждане и разпространение. Отстъпването на правата на възпроизвеждане и 

разпространение става в момента, когато произведението бъде създадено. 

 Задължението за създаване на произведението е intuitu personae, престацията е лична и 

незаместима. Създаването на произведението може да се окаже напълно или частично невъзможно по 

причина, за която авторът не отговаря. На основание чл. 306, ал. 3 ТЗ авторът е длъжен да уведоми 
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писмено издателя в какво се състои причината и възможните последици от нея за изпълнението на 

договора. При неуведомяване се дължи обезщетение за вреди. Ако невъзможността за изпълнение е 

временна, действието на договора се спира – чл. 306, ал. 4 ТЗ. При положение, че отпадне интересът на 

издателя от изпълнението, той може да прекрати договора. Това право има и авторът. 

 При невиновната невъзможност за създаване на произведението отношенията между страните 

ще се уредят по силата на правилото causa sentit debitor и рискът ще бъде за автора, тъй като издателят не 

е придобил авторските права на възпроизвеждане и разпространение. Ако авторът е получил авансово 

плащане, той дължи неговото връщане. Ако произведението не се създаде по причина, за която авторът 

отговаря, издателят може да му даде допълнителен срок, след което може да избира между следните 

възможности: ако няма интерес от реалното изпълнение, да развали договора и да търси обезщетение за 

претърпени загуби и пропуснати ползи; ако има интерес от изпълнението, да потърси реално изпълнение 

и обезщетение за забава; да потърси компенсаторно обезщетение.  

  По време на действието на издателския договор носителят на авторското право поема 

задължение да се въздържа от използване на произведението по начини, които са несъвместими с 

отстъпените на издателя права. Задължението е за бездействие. Задължението за носителя на авторско 

право да не се предприемат действия по използване на произведението, които конкурират отстъпените на 

издателя права е акцесорно, закрилящо по един косвен начин интересите на издателя, свързани с 

положителните престации за възпроизвеждане и разпространение на екземпляри от произведението.  

 Самото  нарушение на задължението за бездействие създава едно трайно състояние – налице са 

възпроизведени и разпространени екземпляри, трети лица са придобили право на собственост. При това 

положение възможностите за възстановяване на състоянието преди нарушението изглеждат 

неприложими. А и издателят не би могъл сам да отстрани последиците, при все че е надлежно овластен. 

Единствената възможност остава вземането за обезщетение за претърпените от неизпълнението вреди, 

чийто размер страните могат предварително да установят под формата на неустойка. 

 При забава за предоставяне на произведението или пък ако произведението е предоставено във 

вид, който не отговаря на договора, отношенията между страните ще се уредят на плоскостта на общите 

правила на ЗЗД. При обективна невъзможност да се предаде произведението, ако то е било унищожено 

безвъзвратно поради пожар и т.н., ще настъпят последиците на чл. 306 ТЗ . 

  Ако произведението не е предадено поради причина, за която авторът отговаря, издателят 

разполага с правата по чл. 79 ЗЗД: да иска реално изпълнение с обезщетение за забава или да иска 

компенсаторното обезщетение за неизпълнение. Ако издателският договор има характер на т.н. „фикс 

сделка” и носителят на авторско право е отговорен за неизпълнението, издателят ще развали договора на 

основание чл. 87, ал. 2 ЗЗД. В този случай уговореният  срок е съществен за изпълнението на целия 

договор и авторът трябва да престира своевременно. При лошо изпълнение от страна на носителя на 

авторско право и предоставяне на произведението в непълен вид, издателят може да даде допълнителен 

срок за изпълнение и да претендира обезщетение за забава. Издателят може да отстрани за сметка на 

автора техническите недостатъци на произведението – липсата на номерация, описание на ползваната 

литература и т.н. 

 При неизпълнение на задължението да се внесат промени в  произведението при издателски 

договор за бъдещо произведение издателят може да развали договора и да претендира обезщетение, 
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чийто размер предварително може да е уговорен под формата на неустойка. Ако авторът е получил 

частично плащане по договора, той дължи неговото връщане. 

 На фона на описаните възможности намираме за по-неудовлетворителна за интересите на 

издателя възможността да се иска от автора реално изпълнение, тъй като процесуалните способи на 

косвената принуда предполагат завършен с осъдително решение съдебен процес. Последното пък 

означава отлагане във времето на необходимите промени в произведението. На следващо място, 

възможността да се търси компенсаторно обезщетение означава издателят да изпълни своята престация, 

което е възможно, ако възнаграждението е уговорено като единна, твърда сума. При пропорционалната 

система, размерът на възнаграждението е определяем, съобразно продадените екземпляри на дребно. 

 Неизпълнение на задълженията на издателя. Основно задължение на издателя е да извърши 

корекции на произведението с оглед създаването и разпространението на екземплярите. След 

напечатването коректорите на издателството са длъжни да проверят дали наборът съвпада с оригинала и 

да поправят грешките. Ако пък печатането се извършва от трето лице, което разполага с полиграфически 

устройства, издателят има право да иска от това лице отстраняване на всички грешки в набора по силата 

на договора за изработка с предмет отпечатване на творбата. От друга страна издателят отговаря при 

възпроизвеждане на произведениe с грешки, които не се дължат на автора и не са фигурирали в 

ръкописа.
 
Наред с това задължение при възпроизвеждането на екземплярите, издателят е длъжен и да се 

въздържа от всякакви съдържателни изменения в произведението. Това задължение на издателя е от 

категорията на самостоятелните задължения за бездействие. При нарушение носителят на авторско право 

може да иска отстраняване за сметка на издателя на извършените промени, да развали договора и да 

търси обезщетение за причинените вреди. 

 По повод на неизпълнението на задължението на издателя за възпроизвеждане и 

разпространение на екземплярите съществуват някои особености. Неизпълнението на задължението за 

възпроизвеждане на екземпляри от произведението може да е последица от погиване на оригинал от 

произведението. Носителят на авторско право може да даде на издателя копие от произведението, ако 

разполага с такова, и допълнителен срок за възпроизвеждане. Носителят на авторско право може да 

развали договора и да търси отговорност от издателя за вредите от неизпълнението на договора. В 

допълнение считам, че грижата на „добрия издател” налага отговорността на издателя да бъде 

ангажирана, дори и той да не носи вина за погиването на оригинала. Независимо от това дали договорът 

ще бъда развален или не, поставя се проблемът за последиците от загубването или повреждането на 

предоставеното за издаване произведение. Тук въпросът за обезщетението се решава след преценка 

доколко предоставеното за издаване произведение има уникален характер и дали отсъстват 

екскулпиращи обстоятелства при издателя. Последният следва да полага грижа на добър търговец при 

боравене и съхраняване на оригинала. Изискванията към издателя за полагане на дължима грижа могат 

дори да бъдат завишени заради обстоятелството, че се борави с оригинали.    

 Ако произведението е само в един екземпляр и издателят виновно го унищожи или изгуби, той 

дължи обезщетение на носителя на авторско право по общите правила на ЗЗД. Обезщетението ще бъде 

парично. Що се отнася до неговата стойност, то – от една страна, имаме унищожена или изгубена вещ. 

От друга страна – унищожен или изгубен е носителят на нематериалното благо. Естествено стойността 

на вещта сама по себе си не може да играе решаваща роля при формирането на особената стойност, която 



56 

 

е меродавна при определянето на обезщетението при имуществените вреди.
  

Решаваща роля ще има 

именно обстоятелството, че се препятства издаването на закриляно от закона произведение, но без да се 

изпада в крайности, породени от емоционалната връзка автор – произведение. 

 Неизпълнението обаче може да се дължи и на причина, различна от погиването на оригинала на 

произведението. В този случай носителят на авторско право може да развали договора, а ако има интерес 

– да търси реалното му изпълнение. 

 Неизпълнението на задължението за разпространение на екземплярите може и да се дължи на 

причина, за която издателят не отговаря – напр., промяна в изискванията при съдържанието на 

учебниците. В този случай и в останалите случаи на невиновна невъзможност, приложение ще намери 

нормата на чл. 306 ТЗ . Ако издателят е в забава при разпространението поради причина, за която 

отговаря, носителят на авторско право може да търси реално изпълнение и обезщетение за забава, както 

и да развали договора, при липса на интерес от неговото изпълнение. 

При неизпълнение на задължението за плащане на възнаграждение пък носителят на авторско 

право ще разполага с иск срещу издателя за плащане на дължимото се възнаграждение, ведно с иск за 

обезщетение в размер на лихвата за забава. 

 Разваляне. При неизпълнение издателският договор може да бъде развален.
 
С изключение на чл. 

39 от общите разпоредби за използване на произведенията, ЗАвПСП  не съдържа специални норми  

относно развалянето на издателския договор. Така приложение ще намерят нормите на чл. 87 и чл. 88 

ЗЗД.
 

 Конкретните причини за разваляне на издателския договор са различни за издателя и за автора.
 

 Издателят, например, има право да иска разваляне на договора при неточно изпълнение на 

задължението за предоставяне на произведението за възпроизвеждане. Издателят има право да иска 

разваляне на договора, когато му се предложи друго, а не уговореното произведение – напр. авторът 

предава исторически роман, а не исторически научен труд. Издателят може да развали договора и ако 

авторът не представи произведението в срок, или не представи върнатото му за преработване и 

поправяне произведение в допълнително уговорения между него и издателя срок, или ако направените 

поправки са недостатъчни или не правят произведението годно да бъде издадено. 

 Причина за разваляне на договора от страна на издателя е и нежеланието или несъгласието на 

автора да направи в произведението исканите от издателя изменения. Най-сетне издателският договор 

може да бъде развален и ако носителя на авторско право сключи нов издателски договор за същото 

произведение преди изтичане на срока на договора, но само ако първият договор е за изключително 

използване на произведението на същата територия. Ако до изтичането на срока по първия договор 

остава незначително време, развалянето е недопустимо предвид нормата на чл. 87, ал. 4 ЗЗД.  

 Носителят на авторско право може да развали договора, ако издателят не изпълни своите главни 

задължения – не издаде произведението и не го разпространи. Основание за разваляне на договора от 

страна на носителя на авторско право е и неплащане на възнаграждение в размерите и сроковете 

съобразно с договора. Договорът може да се развали и ако издателят произволно измени произведението. 

В такива случаи освен правото да развали договора носителят на авторско право може да търси и 

обезщетение за нарушено авторско право, ако произведението е издадено. 
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 Развалянето на издателския договор не настъпва направо с неизпълнение на задълженията на 

една от страните. Понеже издателският договор се сключва в писмена форма, той се разваля чрез 

отправяне на писмено предупреждение до другата страна.
 

 Издателският договор може обаче да бъде развален и без да се дава срок за изпълнение, а именно 

в случаите на чл. 87, ал. 2 ЗЗД.  Като примери в литературата се сочат: неоснователен отказ на автора за 

извършване на промени в произведението, ако предоставеното за възпроизвеждане произведение не 

отговаря на уговореното в договора, ако поради забава на издателя възпроизвеждането и 

разпространението е станало безполезно, или ако престацията на издателя е трябвало да стане 

непременно в уговореното време – когато става въпрос за издаване на произведения по повод на 

определено събитие. 

 Особен случай на разваляне е уреден в общите разпоредби на договорите за използване на 

произведения. Съгласно чл. 39, ал. 1 ЗАвПСП, ако в договора, с който се отстъпва изключително право, 

не е уговорен срок, в който ползвателят е длъжен да започне използването на произведението, авторът 

може да развали договора, ако използването не е започнало в двугодишен срок от сключването му или от 

деня на предаването на произведението. 

 Изричната законова регламентация на правото да се развали издателският договор при точно 

описаното забавено изпълнение от страна на издателя, е наложена с оглед засилената защита 

икономическите интереси на автора като страна по издателския договор. 

 Издателският договор се разваля извънсъдебно и прекратителното действие в общия случай 

следва да настъпи след получаване от длъжника на предупреждението и в момента на изтичането на 

срока на същото, ако неизпълнението не е отстранено в рамките на този срок. Когато срок не се изисква, 

договорът се счита развален с получаване на съобщението от длъжника. 

 
В случай, че договорът се развали преди издателят да е пристъпил към разпространение на 

екземплярите, то тогава ще се приложи правилото на чл. 88 ЗЗД и страните ще трябва да си върнат 

разменените престации. Издателят губи отстъпените му права на възпроизвеждане и разпространение, а 

ако носителят на авторско право е получил плащане по договора, той дължи неговото връщане.  

 За да се приложи правилото на обратното действие при развалянето, издателят не трябва да е 

пристъпил към продажба на екземплярите, макар и да е възпроизвел част от или пълния тираж. Обратно 

действие може да имаме най-късно до момента, в който се пристъпва към разпространение на 

екземплярите. 

 В чл. 88 ЗЗД се използва терминът „договори за продължително или периодично изпълнение”, 

но всъщност не договорите са от този тип, а дължимите по тях престации. В светлината на издателския 

договор разпространението на екземплярите продължава във времето най-късно до изтичане срока на 

договора или до изчерпването на тиража. 

 Когато издателският договор се развали, а вече е започнало разпространение на 

възпроизведените екземпляри, то тогава действието на развалянето има следните особености: 

 Развалянето е за в бъдеще и платеното до момента авторско възнаграждение няма да подлежи на 

връщане. Платеното авторско възнаграждение има своето основание в извършеното възпроизвеждане и 

разпространение, които действия на издателя не могат да бъдат върнати обратно. Развалянето на 

договора не може да отрече с обратна сила извършените продажби.  
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 При разваляне изправната страна има право на обезщетение за вредите, причинени от 

неизпълнение на договора. 

 Въпроси на отговорността. Възникването на неимуществените вреди в патримониума на 

носителя на авторско право при неточно изпълнение на договора от страна на издателя дисертацията 

свързва с тезата, че те се дължат на неполагането дължимата от издателя грижа – грижата на добрия 

търговец, или персонифицирано „грижата на добрия издател”. Неимуществетвените права на автора 

играят ролята на обективен критерий, те поставят изисквания към издателя с оглед изпълнение на 

задължението му за възпроизвеждане на екземпляри. Критерият е именно обективен и това най-ярко 

личи при историческото проследяване – издателите винаги са спазвали изискването за посочване на 

авторско име, за запазване целостта на съдържанието, независимо от това дали е имало позитивно 

авторско право или не.  

 Обективността на критерия спестява изследването в посока кои неимуществени права се 

упражняват с издателския договор и дали с издателския договор се осъществяват и неимуществени права 

на носителя на авторско право, наред с имуществените. Интересите на носителя на авторско право от 

сдобиване с авторитет и известност се реализират при точното изпълнение от издателя на задължението 

за разпространение на екземплярите. Те са една последица от това изпълнение, липсата им сочи към 

неосъществен желан резултат. Отново критерият „грижа на добрия издател” при разпространението 

следва да бъде предпочетен, тъй като от гледна точка ЗАвПСП носителят на авторско право няма 

нормативно признат и защитен неимуществен интерес да „стане известен” или „да спечели конкурс”. 

Ако не се настои на тезата, че причиняването на неимуществените вреди е следствие от противоправното 

поведение на издателя, преценено с оглед дължимата по договора грижа, то тогава ще размием границата 

между издателя като неизправна страна по договора и всеки деликвент – нарушител на авторско право, 

който си е позволил да възпроизвежда както намери за добре чужди произведения. 

 Причиняването и обезщетяването на неимуществените вреди при договорна  отговорност се 

отрича от съдебната практика. Анализът в дисертацията се ограничава и има за цел да добави още един 

аргумент в подкрепа на виждането, че неимуществените вреди, причинени от неизпълнение на договора, 

следва да се обезщетят на договорно основание. Аргументите в подкрепа на тезата за обезщетяването на 

неимуществените вреди на договорно основание са обобщени като е изтъкнато, че съдържанието на 

авторското право прави трудно отделянето и разграничаването на случаите, когато са претърпени само и 

единствено един вид вреди – било имуществени, било неимуществени. Наред с това специалните норми 

на деликтната отговорност по ЗАвПСП не могат да се приложат в случаите, когато между автор и 

ползвател (в случая издател) има установена договорна връзка с конкретни права и задължения. 

Особеностите на произведенията, които са обект на закрила ЗАвПСП, предопределят и особеностите на 

при изграждането на тяхната защита срещу неправомерни посегателства. Разпоредбите на чл. 94 и сл. 

ЗАвПСП са специални по отношение нормите на ЗЗД. Ако при нарушаване на договорни задължения в 

общия случай е възможно да се открие деликт, който да обоснове кумулацията на двата вида отговорност 

– договорна и деликтна, то при издателския договор този механизъм не би могъл да даде резултат.  

 Създаването на произведение при нарушаване на чужди авторски права представлява 

неправомерно поведение на автора. Авторът придобива авторско право върху така създаденото 

произведение, но остават неудовлетворени авторските притезания на третите лица. Когато страна по 
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издателският договор е самият автор, неговото поведение е правно релевантно както по отношение 

създаването на произведението, така и по отношение отстъпването на правата.  

Неизпълнението на задължението за отстъпване на авторските права е последица от засягане на 

авторските права на трети лица при създаване на произведението. Правнорелевантният причинен процес 

обхваща ведно процеса на създаването на произведението и на отстъпването на правата. 

 Причината за противоправния резултат може да се раздели на две части:  

 – самото произведение е създадено при нарушаване авторски права на трети лица; 

 – неизпълнението на задължението за отстъпване на авторски права върху произведение се 

дължи на нарушаването на авторските права на третите лица при създаването на произведението. 

 Иначе казано, неправомерното поведение на автора при създаване на произведението излиза 

„наяве” и се санкционира при използването на самото произведение. В случая в обхвата на 

„използването” попада и сключването на издателски договор. Поради своето недобросъвестно поведение 

авторът ще носи отговорност за всички преки и непосредствени вреди – чл.  82 ЗЗД. 

 В дисертацията се обсъжда и въпросът каква е отговорността на всеки друг носител на авторско 

право, който не е автор, при отстъпване правата на възпроизвеждане и разпространение върху 

произведение, създадено в нарушение на авторски права на трети лица. Издателят няма да може да го 

държи отговорен за неизпълнението, тъй като няма причинна връзка между поведението и нарушаването 

авторските права на третите лица. За посочения случай няма законов текст, който да урежда стриктна 

отговорност за носителя на авторско право. ЗАвПСП съдържа и норми, които да уреждат самостоятелно 

отговорността на носителя на авторско право при неизпълнение на задължението за отстъпване на 

авторските права на възпроизвеждане и разпространение. При липсата на специална уредба в ЗАвПСП 

по аналогия на правото приложение могат да намерят  правилата на евикцията – чл.  188-192 ЗЗД. Такова 

е и решението на френската доктрина.
 
 

 Прилагането по аналогия на закона на правилата на евикцията ще преодолее и дилемата, която 

повдига въпросът за вината и дължимата грижа на носителя на авторско право. Действително 

прилагането по аналогия на закона на правила от договора за продажба към отношения, свързани с 

отстъпването на права върху нематериално благо, създава и затруднения предвид различния правен 

режим на вещите и нематериалните блага, развалянето на договора за продажба на недвижим имот по 

съдебен ред, режима на разноските и плодовете. Издателят не би могъл бъде и съдебно отстранен, но 

притезанията на третите лица за нарушени авторски права създават едно трайно състояние на 

несигурност при издателя, с оглед упражняване на отстъпените права на възпроизвеждане и 

разпространение. Спрямо издателят не би могъл да бъде насочен иска за обезщетение за вреди  по чл. 94 

ЗАвПСП, но спрямо него могат да бъдат насочени исковете по чл. 95 ЗАвПСП, при които не се изисква 

неправомерното използване на чуждо авторско право да е виновно или да е причинило вреди. В този 

смисъл издателският договор следва да съдържа подробна уредба на правните възможности, които има 

издателят, в случай на неточно неизпълнение на задължението за отстъпване на авторски права. Като 

такива могат да се явят възможностите за разваляне на издателския договор и обезщетението на 

претърпените имуществени вреди вследствие успешното провеждане на осъдителните искове по чл. 95 

ЗАвПСП. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В заключителната част на дисертацията са изведени под формата на обобщение основните 

приноси на на дисертацията и са направени предложения de lege ferenda. 

Институтът на издателския договор обхваща нормите, които регулират обществените отношения 

между носителя на авторско право и издателя, възникнали по повод възпроизвеждане и разпространение 

на екземпляри от произведения на литературата, науката и изкуството. Издателският договор е вид 

търговска сделка, принадлежаща към кръга сделки, свързани с използването на закриляните от ЗАвПСП 

произведения. Страна по издателския договор може да бъде не само авторът – физическото лице, в 

резултат на чиято творческа дейност е създадено произведението, но и всеки носител на авторско право. 

По своя характер издателският договор е двустранен, възмезден, формален, комутативен, срочен и intuitu 

personae както по отношение личността на носителя на авторско право, така и на издателя. Определящо 

за същността на издателския договор е установеното в закона положение, че авторските права  се 

„отстъпват” на издателя и той е длъжен да ги упражни при договорени от страните условия и срок.  

Освен това, важен белег от същността на издателския договор е този, че носителят на авторско право 

може да отстъпи на издателя както изключителни, така и неизключителни права на възпроизвеждане и 

разпространение на произведението. Отстъпените изключителни права са противопоставими на всяко 

лице, в това число и на носителя на авторско право, и при нарушение се ползват със самостоятелна 

защита. Отстъпените неизключителни права имат относителен характер – те са противопоставими само 

на носителя на авторско право и при нарушение не се ползват със самостоятелна защита. 

 Отстъпените с издателския договор авторски права на възпроизвеждане и разпространение имат 

по- тясно съдържание, в сравнение със съдържанието на правото на възпроизвеждане и разпространение, 

което се притежава от носителя на авторско право. От по-тясното съдържание на отстъпените с 

издателския договор авторски права се провежда и разликата между издателския договор и други 

договори с предмет авторски права на възпроизвеждане и разпространение – каквито са договорът за 

възпроизвеждане и разпространение на звукозаписи и договорът за създаване и използване на филми и 

други аудио-визуални произведения. 

 С издателския договор издателят поема риска от възпроизвеждането и разпространението на 

екземплярите от произведението. Този същностен белег позволява да се направи разграничение между 

издателския договор, от една страна, и договора за издаване за сметка на автора и договора за издаване 

при участие на носителя на авторска право в разходите и приходите от възпроизвеждането и 

разпространението. При тези договори рискът е или за носителя на авторско право, или е разпределен 

между него и издателя. 

 Издателският договор има за предмет отстъпването на авторските права на възпроизвеждане и 

разпространение върху закриляно от закона произведение на литературата, науката и изкуството. От 

сключването на издателския договор възниква сложно правоотношение между носителя на авторско 

право и издателя. Предмет на правоотношението са правата и задълженията на страните, във връзка с 

възпроизвеждането и разпространението на екземпляри от произведението. Законът за авторското право 

и сродните права урежда конкретните права и задължения на страните, като специално внимание е 

отделено на тиража на изданието, начина на формиране на възнаграждението, езика, на който се издава 

произведението и територията на разпространението, правото да се внесат изменения в произведението 
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преди да се пристъпи към следващо издание, възстановяване на погиналите екземпляри, връщане на 

дадените за публикуване оригинали. 

Изследването отделя внимание на два въпроса с теоретична и практическа стойност – на първо 

място: основанието за пораждане на неимуществени вреди при неизпълнение на задължението на 

издателя за възпроизвеждане на произведението и реда за обезщетяване на тези вреди; отговорността на 

автора при издаване на произведение, създадено при нарушаване на чужди авторски права. 

 В заключението на дисертацията се направени някои предложения de lege ferenda: 

 1. De lege lata диспозитивното  правило на чл. 47, т. 2 ЗАвПСП установява, че ако в издателския 

договор не е предвидено друго, „на издателя е отстъпено право да издаде произведението в тираж, не по-

голям от 10 000 екземляра”. Въведеното от закона правило на практика е неприложимо, тъй като 

установява възможност да се възпроизведе тираж от 1 до 10 000 екземпляра, без да сочи коя от страните 

всъщност определя броя на екземплярите в посочения по-горе порядък. Изложеното дава повод да се 

предложи  de lege ferenda нормата на чл. 47, т. 2 ЗАвПСП да бъде изменена, като наместо „…тираж, не 

по-голям от 10 000 екземпляра”,  размерът на тиража да се регламентира като абсолютна цифра.  По този 

начин би се внесла яснота в отношенията между страните по издателския договор относно броя на 

екземплярите и максималния размер на авторското възнаграждение, когато то е определено като процент 

от цената на дребно на всеки продаден екземпляр. 

 2. Законът за авторското право и сродните права въведе с чл. 37, ал. 1 забраната авторът да 

отстъпва на издател правото да се използват всички произведения, които той би създал докато е жив. 

Същевременно на автора не е забранено да отстъпи на издателя правата си върху определени на брой и 

вид творби, които ще се създадат в определен срок от време. Считаме, че de lege ferenda законът следва 

да уреди с изрична норма преференциалното право на издателя да издава бъдещите произведения, от 

определен вид, които авторът би създал в уговорен от страните срок. Подобно правило би отговорило на 

вече съществуващите отношения на продължително сътрудничество между автор и издател. 

 3.  Законът за авторското право и сродните права не регламентира отношенията между носител 

на авторско право и издател, когато, в случай на прекратяване на договорната връзка, издателят не може 

да продължи разпространението, а са останали неразпространени екземпляри от произведението. 

Намирам за необходимо законът да уреди тези отношения между страните по издателския договор. 

Нормативни решения могат да се намерят като се уреди „клауза на довършване на разпространението”, 

при която издателят ще може да разпространява екземплярите за определен срок след прекратяването на 

договора, или до тяхното изчерпване. Друго възможно решение издателят за определен срок да 

разпространява екземплярите, но на по-ниска цена и едва след изтичането на срока да ги бракува.    
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