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ОБОБЩЕНИЕ 
 
Обхват и методика 
 
Докладът предлага обзор на състоянието и развитието на начина, по който културното 
и творческо съдържание, било то с търговски или обществен характер, се доставя и е 
достъпно за широката общественост в Европа. Определени са тенденциите, 
препятствията и водещите мотиви при прехода към цифровата ера, които са залегнали 
в основата на серия от препоръки. 
 
Секторът на медиите и съдържанието обхваща редица индустрии, сред които 
музикалната, филмовата и видео индустрията, издателската дейност (книги, вестници 
и списания) и радио- и телевизионното излъчване, а понякога и видеоигрите и други 
информационни услуги (новинарски агенции, портали, директории и т.н.). Тези 
индустрии включват множество различни дейности (например записи, издаване, 
изпълнение, разпространение, излъчване и продажби на дребно), които са 
организирани във вериги на създаване на стойност с три основни етапа: производство, 
разпространение и потребление. 
 
Докладът анализира поотделно търговското и общественото съдържание. Най-напред 
се предлага анализ на четири от основните (търговски) индустрии в сектора на 
медиите и съдържанието — филми, видеоигри, книги и вестници, чиято цел е да се 
посочат проблемите, породени от цифровизацията, общите им характеристики, както и 
различията им в отделните индустрии, и възможните последствия за бъдещото им 
развитие. Индустриите бяха подбрани въз основа на сходствата с общественото 
съдържание (за филмите, книгите и новините) и техния иновативен характер 
(видеоигрите), с цел да се извлекат максимално поуките от сектора на общественото 
съдържание.  
 
Поради отличителните си особености (напр. по отношение на законодателната уредба 
и общественото благо) в сравнение с търговското съдържание, общественото 
съдържание се разглежда отделно. В допълнение, тъй като процесът на цифровизация 
в обществената сфера е все още в начален стадий, тази структура на анализа помага 
да се определят поуките, които могат да се извлекат от търговското предлагане и да 
бъдат приложени към общественото съдържание. 
 
Анализът обхваща целия ЕС, като е допълнен с по-задълбочени анализи, проведени в 
седем държави членки: Естония, Франция, Германия, Италия, Испания, Швеция и 
Обединеното Кралство (в приложението са включени фактологични справки). 
Събраните данни включват изследване по документи с 10 по-задълбочени допитвания 
и онлайн анкета (бяха събрани 75 валидни анкети — 41 от обществени и 34 от частни 
заинтересовани лица). Освен това бяха установени редица типични случаи. В доклада 
са включени карета с кратки описания на тези случаи, илюстриращи констатациите и 
ключовите аспекти на описаните бизнес модели или модели на финансиране, 
например. 
 
Структурата на доклада е следната. В глава І се въвеждат целта, обхватът, методиката 
и структурата на доклада. В глава ІІ се прави преглед на четирите индустрии за 
търговско съдържание — филми, видеоигри, книги и вестници, като за всяка от тях се 
предлага: (1) общо описание на състоянието на пазара в момента и прехода към 
цифровизацията, включващо показатели за общата ефективност; (2) анализ на 
веригите на създаване на стойността; (3) новите бизнес модели; (4) анализ на 
финансовата устойчивост и финансирането; (5) илюстративни казуси; и (6) 
заключения.  
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Глава ІІІ е посветена на общественото съдържание, включително (1) въвеждащи 
определения; (2) общ обзор на състоянието на цифровизацията; (3) достъпността на 
цифровото съдържание и съответстващите бизнес модели; (4) въпроси, свързани с 
финансирането; (5) ролята на платформите за съдържание и тяхното въздействие 
върху доставянето на обществено съдържание, с кратък преглед на Europeana; и (6) 
идентифициране на основните препятствия пред обществения сектор при прехода му 
към цифровата ера. Глава ІV предлага резюме на общите заключения от проучването и 
поредица от препоръки за това как да се стимулират достъпността на цифровото 
съдържание и неговото повторно използване в Европа.  
 
Приложенията включват фактологични справки за всяка от избраните за провеждане 
на допълнителен анализ страни (Естония, Франция, Германия, Италия, Испания, 
Швеция и Обединеното кралство), както и обобщение на онлайн анкетата и 
препратките. 
Това обобщение следва структурата на доклада, като е добавено общо въведение в 
областта на пазарите на (търговско и обществено) съдържание, синтезиращо 
заключенията от доклада. 
 
Пазарите на съдържание — общи характеристики и развитие 
 
Допреди около две десетилетия медийната индустрия и индустрията на съдържанието 
бяха относително добре развити и се характеризираха с висока възвращаемост от 
мащаба и обхвата, с ясно изразени ограничения при навлизането (поради високите 
производствени разходи), и съответно бяха предразположени към концентриране. 
Пазарите бяха културно сегментирани, а разпространението — териториално 
обособено. От гледна точка на обществото положителните външни фактори в медиите 
и съдържанието бяха основният аргумент за различни видове обществени политики и 
нормативни уредби и в някои случаи включваха пряко предлагане на съдържание и 
информация чрез различни варианти на обществени услуги. 
 
Цифровизацията предизвика коренно преустройство на сектора, като намали 
разходите за производство и разпространение, а също и доведе до промени в 
потреблението  и възприемането на медиите и съдържанието от страна на 
ползвателите. Тези промени нарушиха структурата на индустриите на съдържанието и 
отправиха изцяло нови предизвикателства. Освен това, в случая на обществената 
информация и съдържание, понастоящем разликата в сравнение с търговските 
продукти и предлагане е значително по-малка, поне от гледната точка на 
потребителите. 
 
Колкото до структурата на индустрията, появиха се нови действащи лица и медии, и 
въпреки че се запазиха някои унаследени характеристики, най-вече високата 
възвращаемост от мащаба и обхвата при професионалното съдържание, 
съществуването на значителни външни фактори и културни разграничения, в момента 
нови цифрови участници оглавяват процеса на реинтермедиация. Обществената 
информация и съдържание едва сега започват да използват потенциала на тези нови 
участници и нови медии и все още предстои да се разработи модел, който да съгласува 
обществените цели и търговските интереси в цифровата среда. 
 
Заедно с технологичните и социално-икономическите промени, още две явления 
оказаха отрицателно въздействие върху медийната индустрия и индустрията на 
съдържанието: нарушаването на авторските права в онлайн пространството (често 
наричано „пиратство“) и неспособността на индустрията да използва цифровизацията, 
за да създаде новаторски решения за компенсиране на последиците от нарушаването 
на авторските права. Съществена част от обществения сектор споделя това късогледо 
отношение и не предлага на потребителите атрактивно цифрово съдържание. 
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Някои от характеристиките на новите цифрови медии се различават от тези на 
традиционните. Освен намаляването на разходите за производство и разпространение 
и възможностите за взаимодействие с медийния опит и неговото персонализиране, 
новите медии се възползват от по-ниските разходи за дистанционни услуги и с това 
създават условия за детериториализиране и усложняват традиционната форма на 
правно регулиране. Възможността цифровите медии да бъдат персонализирани 
позволява също така, поне на теория, по-ефективното прилагане на предпочитанията 
на потребителите в полза на потребителските предпочитания в „дългата опашка“ и 
каталога на доставчиците. Занижаването на ограниченията за навлизане на 
непрофесионално съдържание и информация създаде нови форми на иновации, 
мотивирани от потребителите, при което последните могат да се изразяват по-лесно от 
всякога и с това провокират както традиционните индустрии, така и действащото 
законодателство. Иновациите на социалните мрежи също се използват от новите 
действащи лица за навлизане в сектора на разпространението в тази област. Същата 
липса на ограничения улесни злоупотребата с професионално съдържание и до този 
момент нормативната уредба и политическите действия не успяха да разгърнат 
ефикасни решения на проблема, като демонстрираха неразбиране на гледната точка 
на потребителя.  
 
В перспективата на краткосрочното и средносрочното бъдеще могат да бъдат 
определени някои общи тенденции в развитието на медийната индустрия и 
индустрията на съдържанието. Те могат да бъдат групирани по теми: структура на 
индустрията, производство, разпространение, потребление, бизнес модели и 
поведение на потребителите. 
 
По отношение на структурата на индустрията, традиционните медии и съдържание 
ще оцелеят до голяма степен, но ще се свият повече, отколкото преди цифровизацията 
— един такъв ключов пример е музикалната индустрия, — и нови играчи ще бъдат 
двигател на нейното развитие. Новите играчи (напр. нови посредници от сектора на 
ИКТ), чиято цел в момента е да масовизират съдържанието като свой основен бизнес 
модел, са само косвено свързани със създаването на медии и съдържание, и 
следователно не споделят непременно „културните“ ценности, традиционно свързвани 
с част от тази индустрия. Освен това, настоящата структура на индустрията представя 
нови форми на потенциално господстващо положение на пазара, като платформи и 
екосистемите около тях, основни примери за което са мобилните и социалните медии 
(например Android, Apple, Facebook). Платформите функционират като многостранни 
пазари и събират заедно разработчици, производители, рекламодатели и потребители, 
за да създадат пълноценна екосистема, в която притежателят на платформата има 
контрол над нейните основни характеристики и по-нататъшното ѐ развитие. 
 
Професионалното създаване на медии и съдържание все повече налага да се вземат 
предвид няколко медии едновременно заради съдържанието, което публикуват, т.нар. 
междумедиен или трансмедиен опит. Медийните конгломерати приспособяват 
производствените си структури към тази нова парадигма. Общественото съдържание 
обаче, основно предназначено за една определена медия (напр. телевизията), и 
липсата на ресурси затрудняват разпространяването му в други медии, освен ако не 
бъде изнамерен допълващ бизнес модел. 
 
Разпространението на съдържание се извършва там, където се осъществява 
процесът на реинтермедиация и където новите действащи лица навлизат в областта на 
медиите и съдържанието (напр. Apple, Netflix). Техният подход към пазарите е коренно 
различен от този на традиционните медии и те дълбоко променят опита на потребителя 
— основни примери за което са промяната на програмните схеми в телевизията, 
услугите за директно онлайн разпространение (т.нар. „over-the-top“ услуги), 
социалните медии или мобилните приложения. Общественото съдържание изпитва 
затруднения да навлезе в новата екосистема, без да бъде погълнато. 
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Потреблението на цифровите медии и съдържание от страна на физическите лица се 
осъществява във все по-взаимосвързана, по-интерактивна, по-мобилна, по-социална 
среда, където множество медии се използват взаимодопълващо, ако не и 
едновременно. Потребителите могат също да станат създатели на свое собствено 
съдържание. Всичко това изисква обаче цифрова грамотност, подходящо 
потребителско оборудване и нови умения. Поради това може да се получи още едно 
цифрово разделение. 
 
Бизнес моделите в областта на медиите и съдържанието също се променят. 
Традиционно, приходните потоци на медийната индустрия и индустрията на 
съдържанието се осигуряваха чрез абонаменти, продажби на потребителите и 
продаване на вниманието на аудиторията на рекламодателите. И двата модела за 
осигуряване на приходи обаче се сблъскват със специфични трудности при прехода си 
към цифровата среда. В случая на рекламата, значителна част се прехвърля от 
традиционните към социалните медии (и търсачките), където достигането до по-
широка аудитория от заинтересовани потребители е по-ефективно и където бизнес 
моделите, включващи лична информация на аудиторията, придобиват все по-голямо 
значение. Цифровите платени решения все още са в зародиш, а цифровите 
абонаментни услуги — където „облакът“ придобива все по-важна роля и заличава 
разликата между продукти и услуги — заменят традиционните покупки на продукти. 
Също така се появиха и някои нови бизнес модели, като виртуалните артикули или 
покупките през приложения, характерни за игрите. Като цяло цифровизацията 
позволява въвеждането на по-гъвкави бизнес модели, пригодени по-добре към 
конкретните нужди на потребителите. Те обаче не можаха да компенсират спада в 
приходните потоци на традиционните търговски дейности. 
 
Търговските пазари на съдържание — филми, видеоигри, книги и 
новини 
 
Освен тези общи тенденции, всеки от анализираните в доклада сектори има собствени 
особености, които ще опишем по-долу. 
 
В Европа филмовият пазар (кино, видео) е доминиран от филмите от САЩ (с около 
60 % пазарен дял), а съществуват и силни местни продукции на ЕС, насочени към 
вътрешните пазари. Основните предизвикателства пред цифровизацията са търсенето 
на подходящо изменение на системата на премиерните прозорци, за да се реши 
проблемът с новите медии, и заплахата от нарушаването на авторските права в онлайн 
пространството, за да се постигне устойчиво законно предлагане на цифрови филми. 
От гледна точка на потребителя доставката на цифрово видео и филми между 
държавите е все още недостатъчна поради лицензионни ограничения. Действително, 
онлайн цифровото потребление на видео и филми е все още доста ограничено (5 % 
през 2010 г.) в сравнение с общите разходи на потребителите, въпреки че филмите 
вече основно се произвеждат в цифров формат. Цифровизацията на филмите намалява 
разходите и опростява постпродукцията, като позволява да се въведат новаторски 
бизнес модели, които отговарят по-добре на търсенето на ползвателите, като например 
импулсивните покупки, качеството на картината, цената или типа на устройството за 
достъп.  
 
Индустрията на видеоигрите вече е цифрова от гледна точка на производството, 
потреблението и донякъде на разпространението и е ярък пример за технико-
икономическо нововъведение, което има способността да привлича все повече слоеве 
на населението към игрите. Всъщност индустрията на видеоигрите има най-висок 
процент на приходи от онлайн разпространение (42 % през 2011 г.) от разглежданите 
индустрии на медиите и съдържанието. Текущото преминаване към онлайн 
разпространение променя традиционната верига на създаване на стойност в сектора, 
като все повече размива ролята на традиционните действащи лица, като издателите и 
разпространителите. Издателите в ЕС имат доста силни позиции. Към тях се 
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причисляват и сравнително голям брой новатори и предприемачи в областта на 
разработването на игри, особено в разрастващите се пазарни сегменти на онлайн или 
мобилните игри. Процесът на дезинтермедиация е в полза на прякото взаимодействие 
между разработчиците на игри и онлайн търговците на дребно или дори крайните 
потребители. Припокриването на видеоигрите и сектора на ИКТ улесни създаването на 
новаторска екосистема с нови технологии и бизнес модели. Много бизнес модели се 
приспособяват към нуждите на потребителите в области като средствата за достъп 
(чрез уеб браузър, клиентско приложение, инсталирано на компютъра, мобилно 
приложение и т.н.), плащанията (плащане на всяко теглене, на повторен абонамент, за 
игрови разширения или за достъп до такива, плащане при всяка покупка на артикули 
и т.н.) или устройствата за игри (конзоли, компютри, смартфони, таблети и т.н.). Един 
от бизнес моделите, създаден от индустрията на видеоигрите, моделът на безплатните 
игри (или „freemium“ моделът), може да представлява интерес за предлагането на 
обществено съдържание, тъй като позволява да се направи просто разграничение 
между обществена услуга, основни цели и допълнителни търговски интереси.  
 
Книжната индустрия последна навлезе в процеса на цифровизация (с някои ярки 
изключения за продукти от определени ниши, като енциклопедиите). Този факт 
позволи на индустрията да се поучи от опита на другите индустрии на медиите и 
съдържанието. През 2012 г. пазарът на електронните книги представляваше едва 
4,5 % от общите продажби на книги в развитите страни (Северна Америка, ЕС-5 и 
Япония). От гледна точка на ЕС това е единственият пазар в медийната индустрия и 
индустрията на съдържанието, на който европейските дружества имат водещи 
позиции. Въпреки това дружествата от САЩ са начело на прехода към цифровата ера. 
В допълнение, онлайн разпространението се доминира от дружества извън 
книгоиздателската индустрия (напр. Amazon) и едва съвсем наскоро издателите 
предприеха инициативи, за да разгърнат собствените си пазарни цифрови платформи 
и да продават електронни книги онлайн. Този пазар на електронни книги днес е просто 
цифрова версия на книжния пазар, с едни и същи бизнес модели. Ключовият елемент 
за развитието на пазара са новите устройства за четене — четците за електронни 
книги и таблетите. В момента успоредно съществуват два модела: затворените модели, 
свързани с определени устройства, при които потребителят може да придобива книги 
само от магазина на производителя на устройството и няма достъп до тях от друго 
устройство, и отворените модели, основаващи се на онлайн платформи, с книги, които 
могат да се четат на всяко едно устройство. Появата на електронните книги промени 
структурата на цените, както вече се случи и в другите индустрии на медиите и 
съдържанието. Счита се, че общата цена на онлайн моделите е с 15 до 25 % по-ниска 
от тази на хартиените модели. Обществените инициативи по отношение на процесите 
на цифровизация на съществуващата литература се съревновават с частните 
инициативи. Тази ситуация предизвиква промяна на посредничеството, основано на 
регламентация, към договорни или партньорски модели. 
 
Вестникарската индустрия бележи спад в разпространението и силно намалели 
приходи поради влиянието на цифровизацията. В много отношения традиционният 
сектор на печатната преса пръв бе засегнат от успеха на интернет като източник на 
информация. търсенето на онлайн новини също расте заедно с рязкото увеличаване на 
типовете формати и модели на производство и на разпространението на новини 
онлайн. Поради това често се посочва, че онлайн журналистиката има потенциално 
компенсиращ ефект, независимо че структурата, уменията и евентуално ценностите ѐ 
значително се отличават от тези на традиционната журналистика. Целият 
вестникарски бизнес модел се сблъсква с реалния факт, че плащането и четенето на 
ежедневник е съвсем различно от четенето му безплатно онлайн. В резултат на това 
намаляващите приходи от печат и реклама не се компенсират в достатъчна степен от 
увеличаването на приходите от онлайн рекламата. Цифровите вестници се опитаха да 
възпроизведат в онлайн пространството бизнес моделите на печатните версии, 
включително и плащането на отделен брой, абонамента и приходите от реклама, но 
резултатите са противоречиви. Някои вестници дори експериментираха с модела pay-
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wall или „стена за плащане“ (достъп до съдържание чрез абонамент), но трябваше да 
се откажат, след като установиха, че приходите от продажбата на достъп до 
съдържание не компенсират загубите от реклама. След този първоначален неуспех 
вестниците се опитаха да въведат отново модела на „стената за плащане“ за 
високоспециализирано съдържание, като например финансова информация. В крайна 
сметка появата на таблетите и електронните четци очевидно предлага някои 
възможности за сектора на цифровата преса. Немалко вестници започнаха да 
предлагат услуги за тези устройства, с абонаментен модел за достъп до съдържанието. 
Това обаче все още е в твърде начален стадий, за да се направят общи валидни 
заключения. 
 
Обществено съдържание 
 
Анализираното в настоящото проучване обществено съдържание включва съдържание 
от културното и историческото наследство и информация от обществения сектор, с 
фокус върху културното съдържание, което е притежание на разпространители на 
обществени услуги, образователни, научноизследователски и културни учреждения. 
Що се отнася до защитата на авторските права, общественото съдържание обхваща: 
(1) произведения с публична собственост; (2) произведения, чиито авторски права 
принадлежат на публичноправен субект; (3) произведения, чиито авторски права 
принадлежат на частни субекти, но се пазят или държат от публичноправен субект (в 
това число осиротели произведения и такива извън търговско обращение). 
 
Въпреки че през последното десетилетие ЕС и държавите членки положиха огромни 
усилия, за да направят цифровото съдържание по-достъпно, общественото съдържание 
е все още в ранен стадий на цифровизация. Като цяло около 20 % от културното 
наследство е цифровизирано — от 4 % за националните библиотеки до 42 % за 
художествените музеи. Освен това само до около една трета от това цифровизирано 
съдържание е осигурен обществен онлайн достъп, следователно едва около 6 % от 
европейското културно съдържание е достъпно онлайн. 
 
Цифровизацията е скъпоструващ процес, особено като се има предвид, че 
фактическото техническо конвертиране в цифрова форма е само част от процеса. 
Изясняването на авторските права и постигането на споразумения с всички носители 
на авторски права струва особено скъпо. Процесът на осигуряване на обществен 
достъп до съществуващото в Европа цифрово съдържание досега беше фокусиран 
върху процеса на цифровизация сам по себе си. Той беше по-скоро фрагментиран, 
както на европейско, така и на национално равнище, и се състоеше главно от 
краткосрочни проекти, финансирани най-вече от обществени, а не частни източници. 
С насърчение от Европейската комисия бяха въведени редица модели на публично-
частни партньорства (ПЧП). Въпреки че в някои случаи тези модели имаха успех, те 
бяха съпътствани и от проблеми. Наред с останалото, общественият сектор твърди, че 
той трябва да контролира проектите, за да опази обществените интереси, докато 
частният сектор се опитва да докаже, че обществените институции често пъти нямат 
необходимото търговско мислене и умения.  
 
Предвид ограничените бюджети, икономическата несигурност и скъпоструващата 
цифровизация, бяха създадени нови бизнес модели и модели за достъп, които да 
позволяват по-широк достъп до културното съдържание, като същевременно се 
гарантират авторските права и съответните права върху интелектуалната собственост 
на трети лица, и които да осигурят приходи, за да се гарантира дългосрочната 
устойчивост на проектите и услугите. Тези бизнес модели за обществено съдържание 
могат да се класифицират според това кой притежава авторските права (публична 
собственост, с авторски права, осиротяло съдържание) и как се използва 
съдържанието (търговска или нетърговска употреба). Предлагането на обществено 
съдържание за употреба от страна на търговски участници може да бъде или 
безплатно, или да предполага еднократни заплащания или схеми за подялба на 
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приходите (обикновено с минимални разходи). При нетърговското използване 
общественото съдържание в Европа основно се предлага безплатно и чрез свободен 
достъп. Въпреки това вече съществуващите бизнес модели за търговско съдържание в 
други индустрии все повече се прилагат от учрежденията за национално наследство и 
културните институции от съображения за устойчивост. Повечето културни институции 
все още не предлагат начини (или лицензи) за търговско използване на тяхното 
съдържание и в това отношение политиките не са ясни. За да се улесни търговската 
експлоатация на обществено съдържание, бизнес моделите трябва да бъдат специално 
разработени за тази цел, като се създадат прости лицензи, поощряващи повторната 
употреба. 
 
Осиротелите произведения представляват съществен дял от наличното съдържание. 
Тези произведения създават проблеми за тяхното цифровизиране и онлайн 
разпространение. Въпреки неотдавнашната Директива 2012/28/ЕС продължават да са 
налице множество проблеми: (1) правна несигурност; (2) икономическа несигурност;  
и (3) ограничения за бенефициерите, обхванати от директивата.  
 
Без съмнение общественото съдържание все още е на много ранен етап от 
цифровизирането си и е изправено пред значителен брой препятствия за неговото 
развитие. По-конкретно, липсва финансиране за цифровизацията поради съпротивата 
на публичните администрации, незрелите бизнес модели, високите разходи и 
несигурната възвращаемост. Освен това липсва ясно начертан път за тяхното 
преобразуване в цифровата област и няма координация между инициативите на всички 
управленски равнища, в това число и на равнище ЕС. Нещо повече, дефицитно е и 
подходящото управление на съдържанието, поне що се отнася до осиротелите 
произведения, и като цяло на потребителите им липсва осведоменост. Също така в 
обществените институции има недостиг на подходящи умения, а многобройните и 
разнопосочни маломащабни преговори със съществуващите цифрови платформи 
ограничават силата за преговаряне на съответните обществени органи.  
 
Положителната страна е, че има потенциално високо търсене на обществено 
съдържание, което очаква да бъде подходящо задоволено с правилната комбинация от 
висококвалифицирани специалисти, работещи за обществения сектор, както и 
подкрепа — пряка или чрез законодателна уредба, от страна на държавата. Ще е 
необходимо и по-високо равнище на координираност при управлението на правата 
върху интелектуалната собственост и при предлагането в цифров формат на 
обществено съдържание, включително по-хармонизирана рамка за правата върху 
цифровата интелектуална собственост. В заключение, осведомеността и участието на 
потребителите (социалните иновации) очевидно са определящ фактор за успеха на 
бъдещото цифрово предлагане на обществено съдържание. 
 
Възможности, предизвикателства и препоръки 
 
И накрая, след като определихме възможностите и предизвикателствата по отношение 
на европейското съдържание, ще отбележим някои препоръки. Общите възможности 
в медийната индустрия и индустрията на съдържанието, които все още не са изцяло 
проучени в ЕС, включват: производство на междумедийно съдържание, създаване на 
иновативен потребителски опит от богатството на общественото съдържание, 
използване на онлайн разпространението на съдържанието за подобряване на 
разпростирането му извън националните граници и оползотворяване на търговските 
инициативи и социалните иновации, за да се изпълнят целите на общественото 
създаване и разпространение на съдържание. 
 
Въпреки многото предимства и възможности, които предлага цифровизацията, остават 
редица предизвикателства в медийната индустрия и индустрията на съдържанието. 
По отношение на предлагането основните предизвикателства са в това, че 
предимствата на цифровизацията често са за участници във веригата на създаване на 
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стойност, а не те са тези, които инвестират в цифровизирано съдържание, и така се 
създава съпротива срещу пълното ѐ приемане. Освен това цифровизираните стоки са 
застрашени от нарушаване на авторските права. По отношение на потребителите все 
още е налице очевидна липса на новаторски решения, които да могат да задоволят 
търсенето им, що се отнася до използваемостта и полезността — затрудненията с 
лицензирането на видеото и филмите в множество държави е главен пример за това. 
По-конкретно, простата и ефективна рамка за многонационално лицензиране следва 
да бъде основната политическа линия и законодателно предизвикателство за медиите 
и съдържанието в ЕС, заедно с режим за интелектуалната собственост, който да може 
да поощри иновациите и творчеството и да потвърди новите перспективи на 
обществото за медиите и съдържанието. 
 
По-нататък са отбелязани някои препоръки за справяне с предизвикателствата, 
установени при прехода към цифровата ера и информационното общество. 
 
Първата серия от препоръки в проучването са насочени към необходимостта от 
допълнително финансиране на цифровизацията, опазването и техническите и 
бизнес иновации. Тези инвестиции са нужни поради положителните икономически и 
обществени външни фактори, които се явяват вследствие на цифровизацията на 
съдържанието. Въпреки това е необходимо да се преосмислят схемите на 
финансиране. Допълнителното финансиране следва:  
 

 да включва дълготрайна подкрепа за цифровото преобразуване на медийната 
индустрия и индустрията на съдържанието; 

 да провежда научни изследвания в областта на развитието на техническите и 
бизнес иновациите; 

 да обърне внимание на междумедийното производство като възможност от 
първостепенно значение; 

 да установи нови форми на финансиране с дългосрочни перспективи, особено 
за организации с нестопанска цел; 

 да създаде специални програми и инструменти за предприемачите и новаторите 
в областта на цифровите медии и съдържание, които да обхващат всички фази 
от ранните етапи до консолидацията; 

 да има за цел създаването на европейски многостранни платформи и 
екосистеми в областта на цифровите медии и съдържание, по-конкретно като се 
използват секторите и сферите, в които Европа има водеща роля; 

 да насърчава междусекторното и трансграничното създаване и разпространение 
на съдържание; 

 да поощрява ПЧП в областта на публичната собственост за придобиване на 
опит, използване на съществуващите технологии и финансиране на инициативи; 
както и 

 да преустрои съществуващите програми, за да се избегне дублиране на 
инициативите. 

 
Успоредно с финансирането, европейските политики следва да бъдат ориентирани и 
към увеличаване на координацията и създаването на икономии от мащаба при 
използването на технически инфраструктури: 
 

 да се създават икономии от мащаба както при техническите инфраструктури, 
така и в управителните звена за създаване и разпространение на цифрово 
съдържание и медии; 
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 да се насърчават централизирани или координирани агенции за управление на 
правата; 

 да се проучат и намалят разходите за пренос при предлагането на цифрови 
медии и съдържание в цяла Европа; 

 да се противодейства на недостатъчното предлагане на цифрово съдържание и 
медии на територията на целия ЕС поради пречки, създавани от пазара; 

 да се координират действията при цифровото обществено предлагане на 
съдържание, включително създаването, разпространението, потреблението и 
преговорите със съществуващи платформи; 

 да се доставя съдържание, независимо от това къде е потребителят: да се 
вложи съдържание в съществуващите платформи; 

 да се насърчи координацията между инициативите, и то на всички нива, при 
цифровото предлагане на обществено съдържание, особено във връзките им с 
търговски инициативи; както и 

 да се приемат хармонизирана рамка и пакет от мерки — насърчаване на 
законосъобразното предлагане, осведомеността на потребителите, 
сътрудничеството между действащите лица в сферата на преноса на 
съдържание и медии, специални законови мерки — за борба с нарушаването на 
авторските права в онлайн пространството, така че „честните потребители да 
останат честни“. 

 
Специални препоръки за подобряването на многонационалното лицензиране и 
преразглеждането на режима за интелектуалната собственост: 
 

 да се подобри хармонизирането на рамката за правата върху цифровата 
интелектуална собственост и да се преразгледа режимът на интелектуалната 
собственост, с цел да се насърчат иновативното и творческото развитие, което е 
особено необходимо за осиротелите произведения; 

 да се обмисли усъвършенстване на многонационалния режим за лицензиране на 
медиите и съдържанието, включително бързото въвеждане чрез координиране 
на съществуващите лицензи, за да се заобиколят съществуващите пречки за 
разпространението и потреблението в ЕС; 

 да се проучат, изследват и съответно насърчат новите възможности в режима на 
интелектуална собственост (некомерсиално споделяне, отворените лицензи и 
т.н.); 

 да се насърчи отвореният достъп до осиротели произведения и такива извън 
търговско обращение; както и 

 да се гарантира използването на общественото съдържание с образователна цел 
при специални условия (препоръчва се отворен достъп). 

 
Четвъртата серия от препоръки е насочена към подобряването на достъпа до 
обществено съдържание и насърчаването на иновациите в тази област: 
 

 да се преосмисли положително обществената политика за медиите и 
съдържанието, включително оценката на прякото предлагане на съдържание и 
информация чрез различни варианти на обществени услуги; 
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 да се разгледат по-конкретно търговските инициативи и социалните иновации, 
за да се изпълнят целите в областта на общественото създаване и 
разпространение на съдържание; 

 да се създаде екосистема около общественото съдържание: инициативи за 
отворени данни и платформи за разпространение; 

 да се експериментират и използват — за конкретни видове обществено 
съдържание — нови гъвкави бизнес модели, заимствани от инициативите в 
областта на търговското съдържание, и по-специално да се разгледат 
възможностите, които предлага моделът „freemium”, тъй като той позволява 
ясно да се разграничат обществената услуга, основните цели и други търговски 
интереси; 

 да се изследва и насърчи ролята на ползвателите като „производители-
потребители“ (prosumers) на съдържание от обществен интерес; както и 

 да се насърчи създаването на иновативен потребителски опит от богатството на 
общественото съдържание, като се премахнат сегашните пречки, с цел 
справедливото му използване от страна на новаторите и предприемачите. 

 
Последната серия от препоръки е насочена към повишаване на осведомеността на 
потребителите и образоването на висококвалифицирани специалисти: 
 

 да се повиши осведомеността на потребителите за европейското цифрово 
наследство; 

 да се инвестира в талантите: да се създадат работни места в обществения 
сектор с необходимия цифров опит; както и 

 да се създаде общ форум с индустрията, за да се работи върху европейска 
учебна програма за медийния сектор и сектора на съдържанието. 

Структурата на програмата „Творческа Европа“, като новата рамкова програма за 
културния и творческия сектор в рамките на многогодишната финансова рамка за 
периода 2014—2020 г., вече предлага решения на някои от проблемите, които 
установихме. По-специално тя е в унисон с някои от препоръките, отправени в 
настоящия доклад, а именно: продължава икономическата подкрепа за творческия и 
културния сектор до 2020 г.; насърчава транснационалните и междусекторните 
действия; насочена е към изграждането на капацитет; има за цел да подобри 
осведомеността на потребителите, достигайки до нови аудитории; и донякъде решава 
проблема с фрагментираното финансиране и краткосрочната перспектива на 
проектите. 
 
Програмата обаче трябва да обърне по-специално внимание на някои от 
гореизброените препоръки, например: междумедийното създаване на съдържание; 
трансграничното онлайн разпространение на медии и съдържание; влагането на 
обществено съдържание на ЕС в съществуващи цифрови платформи; създаването на 
европейска учебна програма; образоването и назначаването на висококвалифицирани 
специалисти в областта на цифровите медии и съдържание; оказването на подкрепа за 
отвореното обществено съдържание; координирането на цифровото предлагане на 
обществено съдържание и използването на инфраструктурите; насърчаването на 
рисковия капитал/първоначалните инвестиции и поощряването на координирани 
платформи за онлайн разпространение (обществено съдържание, вестникарска 
индустрия). 


