
 
 
  

 

ЕВРОПЕЙСКИТЕ ГРАЖДАНИ И 
ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ: 

ВЪЗПРИЕМАНЕ, ОСВЕДОМЕНОСТ И 
ПОВЕДЕНИЕ — 2020 г. 

 
КРАТКО ИЗЛОЖЕНИЕ 
 
 

14 ОКТОМВРИ 2020 г. 

 

НОЕМВРИ 2020 г. 



ЕВРОПЕЙСКИТЕ ГРАЖДАНИ И ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ: 
ВЪЗПРИЕМАНЕ, ОСВЕДОМЕНОСТ И ПОВЕДЕНИЕ 2020 г.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

2 
 

 

  

ЕВРОПЕЙСКИТЕ ГРАЖДАНИ И ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА 
СОБСТВЕНОСТ: 
ВЪЗПРИЕМАНЕ, ОСВЕДОМЕНОСТ И ПОВЕДЕНИЕ 
2020 Г. 
 
КРАТКО ИЗЛОЖЕНИЕ 
 
НОЕМВРИ 2020 Г. 

 

Настоящото допитване е възложено от EUIPO на Deloitte 
 



ЕВРОПЕЙСКИТЕ ГРАЖДАНИ И ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ: 
ВЪЗПРИЕМАНЕ, ОСВЕДОМЕНОСТ И ПОВЕДЕНИЕ 2020 г.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

3 
 

 

 

Съдържание 

Предговор ........................................................................................................................... 4 

Кратко изложение .............................................................................................................. 5 

Интелектуална собственост — осведоменост и мнения .................................................. 5 

Фалшифицирани стоки — Мнения и потребление ............................................................. 7 

Пиратско онлайн съдържание — Мнения и потребление................................................. 9 
 
  



ЕВРОПЕЙСКИТЕ ГРАЖДАНИ И ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ: 
ВЪЗПРИЕМАНЕ, ОСВЕДОМЕНОСТ И ПОВЕДЕНИЕ 2020 г.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

4 
 

 

ПРЕДГОВОР 
Настоящото актуализирано мащабно проучване на начина, по който гражданите на ЕС възприемат 
правата върху интелектуална собственост (ИС) е уникална пътна карта за всички държави от ЕС, 
що се отнася до нагласите и поведенията във връзка с фалшифицирането и пиратството. 
 
В настоящото трето издание то показва постепенна, но обнадеждаваща промяна в разбирането и 
нагласите след предишните допитвания на EUIPO, проведени през 2013 г. и 2017 г. 
 
Както и в предходните издания, това проучване в целия ЕС потвърждава, че голямата част от 
гражданите са съгласни, че е важно правата на инвестиращите време и пари в иновации да бъдат 
защитени и те да получават заплащане за своя труд. 
 
Този път особено много се е увеличило уважението към хората на изкуството и творците. Освен 
това хората постепенно започват да твърдят, че разбират по-добре правата върху ИС, което е 
важна констатация, като се имат предвид доказателствата, че разбиращите тези права, е по-малко 
вероятно да ги нарушават. 
 
Налице е лек спад от 7 % на 5 % в преднамереното закупуване на фалшификати и от 10 % на 8 % 
в преднамереното пиратство. Младите хора продължават да са най-голямата група, която купува 
фалшификати и изтегля материали незаконно, което показва, че в тази област са необходими 
повече усилия, особено тъй като тази група включва използващите интернет в най-голяма степен. 
Същевременно се повишава тенденцията да се възприема като вредно за имиджа закупуването на 
фалшификати — от 12 % на 17 % в настоящото проучване. 
 
Макар че в проучването не се разглежда причината, поради която фалшификатите вече се 
възприемат в по-негативна светлина, е вероятно тази тенденция да бъде засилена от публичната 
реакция срещу фалшивите лекарства и личните предпазни средства по време на извънредното 
положение във връзка с COVID-19. 
 
Що се отнася до материалите за изтегляне, хората вече са готови да плащат за законно 
съдържание, особено ако то е на разумна цена. Част от тази промяна може да е свързана с 
увеличаване на наличието на законни източници. С повишаването на качеството и разнообразието 
хората плащат повече за законно съдържание. Освен това те по-често проверяват дали сайтовете, 
които използват са законни или не. 
 
Тези промени и причините за тях заслужават да се проучат внимателно, а настоящият актуализиран 
доклад ще продължи да бъде важен източник за научни изследователи, специалисти в сферата на 
ИС и създатели на политики. 
 
Информацията ще помогне на заинтересованите страни на национално равнище да се борят с 
престъпленията в областта на ИС и ще осигури критерий, по който да се оформят бъдещи 
стратегии за EUIPO и за ЕС като цяло за повишаване на осведомеността на обществеността.  
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КРАТКО ИЗЛОЖЕНИЕ 
В настоящия доклад са представени констатациите от проучването от 2020 г. относно 
„Европейските граждани и интелектуалната собственост: възприемане, осведоменост и поведение“ 
(Проучване на възприемането на ИС за 2020 г.). Основната цел на това проучване е да се събере 
информация относно нагласите на европейците към интелектуалната собственост (ИС), степента, 
в която те зачитат тези права и концепцията им за ИС като цяло. По-специално проучването служи 
като инструмент за наблюдение на общественото мнение по отношение на: 
 
1) общото познаване и възприемане на ИС; 
2) осведомеността за стойността на ИС и щетите, които причиняват нарушенията; 
3) фалшифицираните стоки и пиратското онлайн съдържание, както и причините за купуването 

или използването им (или за въздържането от това); 
4) наличността и качеството на предложения за законно онлайн съдържание на равнището на 

Европейския съюз (ЕС) и на национално равнище. 
 
Бяха проведени общо 25 636 интервюта с жители на ЕС, навършили 15 години. Въпросникът до 
голяма степен беше сходен с предишното проучване, за да се получат сравними резултати. Във 
въпросника бяха включени изменения, за да се изследват допълнително връзките между 
възприятието и поведението. 
 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ — ОСВЕДОМЕНОСТ И МНЕНИЯ 

Разбирането на концепцията за интелектуална собственост е високо. Тези, които не 
нарушават правата върху ИС, е по-вероятно да имат добро/сравнително добро разбиране за 
концепцията спрямо тези, чиито поведения нарушават ИС. 
 
Субективното разбиране на концепцията за „интелектуална собственост“ остава високо на ниво 
80 % (+2 процентни пункта (пп) в сравнение с проучването от 2017 г.), макар че варира значително 
между различните държави. Както и в предишните две проучвания, най-младите респонденти 
показват най-малко субективно разбиране за ИС в сравнение с по-големите възрастови групи 
(71 %). 
 
Осведомеността за ИП е много под средната сред лицата, които преднамерено са купували 
фалшифицирани стоки (70 %) или осъществявали достъп до пиратско онлайн съдържание (73 %), 
което предполага, че лицата с по-слабо разбиране за ИС, е по-вероятно да я нарушават. 
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Разбирането на концепцията за интелектуална собственост и нарушаването ѝ 
 

Много добро + сравнително добро разбиране на термина 
 „интелектуална собственост“ сред тези, които… 

купуват 
фалшифицирани стоки 

преднамерено 

не купуват 
фалшифицирани стоки 

преднамерено 

осъществяват достъп 
до незаконни 

източници на цифрово 
съдържание 

преднамерено 

не осъществяват 
достъп до незаконни 

източници на цифрово 
съдържание 

преднамерено 
    

 
 
Почти общовалидно е, че лицата в Европа разпознават стойността на защитата на ИС, 
какъвто беше случаят през 2017 г., докато малко разбират, че ползите са за хора като тях. 
Макар че защитата на ИС може да се счита за полезна предимно за известните изпълнители 
и големите предприятия, се е удвоил броят на лицата, които считат, че защитата на ИС е 
от полза най-вече за създателите на творческо съдържание. 
 
Стойността на защитата на ИС е призната в цяла Европа. Консенсусът е (98 %), че е важно 
изобретателите, творците и хората на изкуството да могат да защитават своите права и да 
получават заплащане за труда си, какъвто беше случаят в предходното проучване (97 %). По 
подобен начин мнението за ролята на ИС в икономическата стабилност остава стабилно, като 73 % 
са съгласни, че ако спре да съществува защита на ИС, би настъпил икономически хаос. 
 
Макар че възприемането за стойността на защитата на ИС е високо, малко европейци (4 %) считат, 
че ИС е от полза главно за хора като тях самите. Много хора все още вярват, че ИС е от полза 
главно за „елита“, като например известни хора на изкуството и големи предприятия — макар че 
възприемането, че полза извличат големите предприятия е спаднало с 9 процентни пункта от 
последното проучване насам. 
 
Освен това се е удвоил делът на европейците, които считат, че ИС е от полза главно за създателите 
на художествено съдържание, от 10 % през 2017 г. на 20 % през 2020 г., макар че следва да се 
подчертае, че към този въпрос бяха добавени още две категории през 2020 г. („автори/писатели“ и 
„създатели на филми“). Почти няма мнения, че никой не извлича полза от ИС (2 %). 
 

70% 81% 73% 81%
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Кой има най-голяма полза от защитата на ИС? (1) 

Известни изпълнители 21 % (0) 
Създатели на художествено съдържание 20 % (+10) 

Големи предприятия 15 % (-9) 
Потребители като вас 4 % (-1) 

 
 
 

ФАЛШИФИЦИРАНИ СТОКИ — МНЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЕ 

По-голямата част считат, че фалшифицираните стоки оказват отрицателно въздействие 
върху икономиката от гледна точка на стопанска дейност и работни места. 
 
Като цяло европейците са наясно с отрицателните въздействия на фалшивите стоки върху 
икономиката и здравето и безопасността. Икономическият аргумент срещу купуването на 
фалшификати продължава да има най-голяма тежест — 83 % през 2020 г. са съгласни с това, че 
купуването на фалшифицирани стоки е пагубно за предприятията и работните места. 
 
Продължават да бъдат отхвърляни основанията, поради които купуването на фалшифицирани 
стоки би било допустимо. 
 
Както беше случаят през 2017 г., повечето европейци не са съгласни с аргументите в полза на 
купуването на фалшифицирани стоки. Много малка част от гражданите на ЕС считат за валидни 
причините за купуване на фалшифицирани стоки. Едва 15 % от европейците например „напълно“ 
или „донякъде“ са съгласни, че е допустимо да се купуват фалшифицирани луксозни продукти. Това 
неодобрение към купуването на фалшифицирани стоки до известна степен се е увеличило от 
последното проучване насам. 
 
Неодобрението кум купуването на фалшификати обаче не е еднакво сред всички възрастови групи. 
Младите хора (на възраст под 24 години) е по-вероятно да са съгласни с основанията за купуване 
на фалшифицирани стоки. 30 % от тези млади хора са „съгласни/донякъде съгласни“, че е 
допустимо да се купуват фалшифицирани луксозни продукти — двойно повече от средното 
население в ЕС. 37 % от тази възрастова група считат, че е допустимо да се купуват фалшификати, 
когато цената на оригиналния продукт е твърде висока, в сравнение с 24 % от всички участвали в 
допитването хора. 
 
Малко хора признават, че преднамерено са купували фалшифицирани стоки в съответствие с 
констатациите от 2013 г. Много по-вероятно е лицата, които са купували фалшификати, да 
са съгласни с твърдения, които обосновават като допустимо такова купуване. 
 
Декларирането на купуване на фалшифицирани стоки е слабо. Делът на европейците, които 
признават, че преднамерено са купували фалшифицирани стоки през последните 12 месеца леко 
е спаднал, от 7 % през 2017 г. на 5 % през 2020 г., което го доближава до цифрата, наблюдавана 
през 2013 г. (4 %). 
 

                                                  
 
(1) Източник: Въпрос 2: Според Вас кой има най-голяма полза от защитата на интелектуалната собственост? (Обща 
база; брой = 25 636). ВЪПРОС ОТНОСНО ТЕНДЕНЦИИТЕ. 
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Какъвто беше случаят с предходното проучване, по-вероятно е по-младите хора да признаят, че 
преднамерено са купували фалшифицирани стоки — 10 % от тези на възраст между 15 и 24 години 
са признали това — двойно спрямо средното за Европа. Купуването на фалшификати и 
осъществяването на достъп до пиратско онлайн съдържание са свързани, като 30 % от тези, които 
преднамерено са осъществили достъп до пиратско съдържание онлайн, са купили фалшифицирани 
стоки. 
 
Закупили преднамерено фалшифицирани стоки (2) 

 

Тези, които признават, че преднамерено са купили фалшификати, е вероятно да посочат, че това 
може да бъде оправдано. Две трети (64 %) от тези, които твърдят, че преднамерено са купили 
фалшификати, считат, че е допустимо да го направят, когато цената на оригиналния и автентичния 
продукт е твърде висока. Само малко по-малко (58 %) от тези, които преднамерено са купили 
фалшификати считат, че е допустимо да го направят, когато оригиналният продукт не е (или все 
още не е) наличен там, където живеят. 
 
В съответствие с последното проучване значително малцинство са се поинтересували дали 
нещо, което са купили е автентичен продукт или фалшификат. Купуването на фалшификати 
в резултат на подвеждане също остава слабо. 
 
Една трета от европейците (33 %) са се поинтересували през последните 12 месеца дали купен от 
тях продукт е автентичен, в сравнение с 37 % през 2017 г. Около 1 от 10 (9 %) са били подведени 
да закупят фалшификатите през предходната година, цифра, която остава повече или по-малко 
стабилна от 2017 г. (- 1пп) насам. Наблюдава се прекомерно висок дял млади хора сред тези, които 
са купували фалшификати поради това, че са били подведени — 12 % в сравнение със средната 
стойност от 9 %. 
 

                                                  
 
( 2 ) Източник: Въпрос 4a: Кое от следните сте направили през последните 12 месеца? – Купувал/а съм 
фалшифицирани продукти преднамерено (Обща база; брой = 25 636). ВЪПРОС ОТНОСНО ТЕНДЕНЦИИТЕ. 

 

 

2020 2017

5% 7% 4%
2013

10% 17% 6%

30%
От тези, които преднамерено са осъществили достъп 
до съдържание онлайн, са закупили фалшифицирани 
стоки 

15—24 годишна 
възраст 

15—24 годишна 
възраст 

15—24 годишна 
възраст 



ЕВРОПЕЙСКИТЕ ГРАЖДАНИ И ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ: 
ВЪЗПРИЕМАНЕ, ОСВЕДОМЕНОСТ И ПОВЕДЕНИЕ 2020 г.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

9 
 

 

Цената е важна, но значението ѝ е намаляло като причина да не бъдат купувани фалшификати. 
По-голям възпиращ фактор е вредата за репутацията в сравнение с предходното проучване. 
 
Наличието на автентични продукти на достъпна цена остава основната причина, поради която 
потребителите на фалшификати прекратяват този навик; около половината (52 %) от купуващите 
фалшификати твърдят, че това би ги накарало да спрат. В сравнение с 2017 г. в момента наличието 
на продукти на достъпна цена в абсолютно изражение не е толкова важна движеща сила, която да 
възпира купуването от хората на фалшифицирани стоки (- 10пп), макар че все още е най-важната. 
Такъв е случаят в социалнодемографските групи. Рискът от наказание е важна движеща сила, 
спираща младите хора да купуват фалшификати, което споделят 46 % от тези на възраст между 15 
и 24 години, купували фалшификати. 
 
Вредата за репутацията е по-силен фактор в сравнение с 2017 г., тъй като повече респонденти 
(17 %); + 5пп), които преднамерено са купували фалшификати, заявяват, че вредата на имиджа им 
би ги възпряла от това да купуват фалшифицирани стоки. 
 
Достъпната цена също е причина за решението да не се купуват фалшификати. Водещата 
причина за тези, които не купуват фалшификати преднамерено, обаче е разбирането им на 
вредата, причинявана на производителите, работните места и икономиката в сравнение с 
тези, които са купували фалшификати. 
 
В настоящото проучване за пръв път тези, които са отговорили, че не са купували фалшифицирани 
стоки преднамерено през последните 12 месеца, бяха попитани за основните причини да не го 
направят. Основната причина да не купуват фалшификати е наличието на оригинални продукти на 
достъпна цена. В сравнение обаче с тези, които са купували фалшификати преднамерено, тези, 
които не са го направили, е по-вероятно в значителна степен да не са го направили поради това, че 
разбират вредата, причинявана на производителите, работните места и икономиката — съответно 
48 % и 41 % от тези, които не купуват фалшификати, споменават горното като основни причини в 
сравнение с 24 % от тези, които купуват фалшификати. Това предполага, че осведомеността за 
отрицателните въздействия е свързана с купуването (или не) на фалшифицирани стоки. 
 
Лошият личен опит с купуването на фалшификати изглежда оказва въздействие върху младите 
хора. Младите хора, които не са купували фалшифицирани стоки преднамерено през последните 
12 месеца, обикновено са избягвали фалшификатите поради това, че са имали лош личен опит с 
купуването на такива в миналото — 31 % от тези на възраст между 15 и 24 години споделят това в 
сравнение с 23 % от всички респонденти. Същевременно по-младите респонденти е по-малко 
вероятно да споменат, че не купуват фалшификати, понеже разбират вредата, причинявана на 
производителите, работните места и икономиката (42 % и 34 % от тези на възраст между 15 и 24 
години споменават това като основна движеща сила за некупуване на фалшификати). 
 

ПИРАТСКО ОНЛАЙН СЪДЪРЖАНИЕ — МНЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЕ 

Съгласието за използване на незаконни източници с цел осъществяване на достъп до цифрово 
съдържание за лично ползване драстично спада, докато процентът на хората, които считат, 
че това е приемливо при липса на законна алтернатива, остава стабилен. 
 
Осъществяването на достъп до пиратско онлайн съдържание е все по-малко приемливо. След лек 
спад през 2017 г. в сегашното проучване се наблюдава цялостен спад от 15 процентни пункта от 
2013 г. насам в дела на хората в ЕС, считащи, че е допустимо получаването на онлайн съдържание 
по незаконен начин, ако е за лично ползване. Същевременно 28 % заявяват, че получаването на 
онлайн съдържание чрез незаконни източници е приемливо, ако няма законна алтернатива. 
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Нагласа към пиратското онлайн съдържание (3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Независимо от вида на онлайн съдържанието, осведомеността за законни предложения е 
значително по-висока през 2020 г. в сравнение с преди 3 години. 
 
Повече от две трети от хората в Европа знаят за наличието на законни предложения за три 
категории онлайн съдържание: филми, музика и ТВ сериали. По-младите възрастови групи са най-
осведомени относно законни предложения за музика, филми, ТВ сериали и видеоигри. 
 
Предпочитанието към законни източници продължава да расте, когато тези законни опции са 
на достъпни цени. Освен това и качеството, и разнообразието на съдържанието, предлагано 
чрез законни услуги, все повече се счита за по-добро от това, което предлагат незаконните 
източници. 
 
Европейците имат явно предпочитание за законно онлайн съдържание, ако то е на разумна цена. 
Явното мнозинство (89 %) са „напълно съгласни“ или „до голяма степен съгласни“ с твърдението 
„Когато има законна опция на достъпни цени, предпочитам достъп/изтегляне/стрийминг на 
съдържание чрез разрешени платформи, а не по незаконен път“. 
 
Положителни са и мненията относно качеството и разнообразието на съдържанието, предлагано 
чрез законни услуги. По-специално повече от три четвърти (76 %) са „напълно съгласни“ или „до 
голяма степен съгласни“ с това, че качеството на предлаганото чрез законни услуги съдържание е 
по-добро от съдържанието, което може да бъде намерено чрез незаконни източници. От първото 
допитване през 2013 г. за настоящото допитване се наблюдава значителен ръст в дела на 
съгласните с това, че качеството на законните услуги е по-добро в сравнение с незаконните 
източници. 
 
Делът на тези, които предпочитат законно онлайн съдържание, ако е на достъпни цени, се е 
увеличил с годините с 9 процентни пункта. Макар и все още да е най-убедителната мотивация за 
избор на законни опции от 2013 г. насам, увеличението в броя на съгласните с това твърдение не е 
било толкова драстично, колкото увеличението в процента на съгласните с това, че качеството 

                                                  
 
(3) Източник: Въпрос 3: Споделете дали сте напълно съгласни, до голяма степен съгласни, съгласни, до голяма 
степен несъгласни или напълно несъгласни със следните твърдения: (Обща база; брой = 25 636). ВЪПРОС 
ОТНОСНО ТЕНДЕНЦИИТЕ. 
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(+ 22пп) и разнообразието (+ 14пп) на съдържанието, предлагано чрез законни услуги, е по-добро 
от това, което може да бъде намерено чрез незаконни източници. 
 
Мнения относно законните предложения, тенденция от 2013 г. (4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Плащането за онлайн съдържание от законни източници е станало много по-
широкоразпространено. 
 
Предпочитанието към използване на законни източници за цифрово съдържание е илюстрирано от 
значителния растеж в дела на хората, които действително са платили за достъп до съдържание от 
законни източници онлайн. Повече от 4 от 10 европейци (42 %) са платили за достъп, изтегляне или 
стрийминг на защитено с авторско право съдържание от законна услуга в интернет — много 
значително (+ 17пп) увеличение от 2017 г. насам. В сравнение с 2013 г. тази цифра се е увеличила 
повече от два пъти (+ 24пп). Тези констатации съвпадат с други скорошни проучвания, при които се 
наблюдава сходно увеличаване в потреблението на онлайн абонаментни услуги — развитие, което 
изглежда е засилено единствено от пандемията от COVID-19 (5). 
 

                                                  
 
(4) Източник: Въпрос 7: За всяко от следващите твърдения относно законните предложения, предлагащи достъп до 
съдържание, като например музика и филми по интернет, посочете дали сте напълно съгласни, по-скоро съгласни, 
по-скоро несъгласни или напълно несъгласни: (Обща база; брой = 25 636). ВЪПРОС ОТНОСНО ТЕНДЕНЦИИТЕ. 
(5) Вж. например https://www.digitaltveurope.com/2020/05/11/coronavirus-accelerates-global-svod-growth/ 
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Платили за онлайн съдържание от законна услуга (6) 
 

 
 
Основната движеща сила за хората, споделили, че не са осъществявали достъп до цифрово 
съдържание чрез незаконни услуги, е наличието на съдържание на достъпни цени от законни 
източници. 
 
Почти половината (48 %) от хората, които не са използвали незаконни източници за онлайн 
съдържание, са го направили поради наличието на съдържание на достъпни цени от законни 
източници. Те са също толкова (48 %) стимулирани от разбирането за вредата, причинявана на 
музикантите, писателите, хората на изкуството и творците, в резултат на нарушаването на ИС. 
 
Увеличаването в използването на законни източници на цифрово съдържание не е довело до 
значително намаляване в използването на незаконни такива, но е налице малък спад в процента 
на хората в Европа, които признават, че използват незаконни онлайн източници за цифрово 
съдържание. 
 
Около 1 от 10 европейци, участвали в допитването (8 %) признават, че преднамерено са използвали 
пиратско онлайн съдържание през последните 12 месеца — само малко под цифрите, докладвани 
през 2017 г. и 2013 г. (- 2пп). Делът на признаващите, че използват незаконни източници е по-голям 
сред младите възрастови групи и използващите интернет в голяма степен. Интересното е, че тези, 
които преднамерено са осъществявали достъп до незаконно онлайн съдържание, е вероятно също 
да са закупили онлайн съдържание. Това предполага, че хората в Европа използват и законни, и 
незаконни източници за достъп до съдържанието, от което се нуждаят. Както е отбелязано по-горе, 
има ясно припокриване между хората, осъществяващи достъп до незаконни източници за цифрово 
съдържание, и хората, които купуват фалшификати. 
 

                                                  
 
(6) Източник: Въпрос 4б: Кое от следните сте направили през последните 12 месеца? - Платили сте за-достъп, 
изтегляне или стрийминг на съдържание, защитено с авторски права, от законна услуга по интернет (например 
музика, видео, филми или ТВ сериали) (Обща база; брой = 25 636). ВЪПРОС ОТНОСНО ТЕНДЕНЦИИТЕ. 
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Преднамерено осъществени достъп, изтегляне или стрийминг на съдържание от незаконни онлайн 
източници (7) 

 

 
 
Объркването по отношение на това какво е законен или незаконен източник остава стабилно, 
но се увеличават полаганите усилия за разбиране дали източниците са законни или не. 
 
Между 2013 г. и 2017 г. е имало увеличение в объркването относно това какво представлява 
законен или незаконен източник, но тази тенденция е спряла. Настоящата тенденция показва 
стабилен дял (23 % в сравнение с 24 % през 2017 г.) на хората, които не са сигурни какво 
представлява законно или незаконно предложение. 
 
Доказателствата за тази тенденция сочат към увеличаване в използването на законни онлайн 
източници и предпочитания за тези законни източници. Това се подкрепя и от увеличаването на 
дела на хората, които проучват дали онлайн съдържанието е от законен източник или не, от 14 % 
през 2017 г. на 20 % през 2020 г. 
 
В сравнение с използването на пиратско онлайн съдържание качването на защитено с авторско 
право съдържание в интернет (като например музика, видео, филм или ТВ сериал), което да бъде 
споделяно с други потребители в интернет, не е толкова широкоразпространено, като едва 7 % от 
участвалите в допитването са признали, че са го правили през последните 12 месеца. Дори по-
малък брой (3 %) са признали, че са използвали устройства за незаконен стрийминг, като например 
цифрови приставки с предварително инсталирани приложения за достъп до пиратско съдържание. 
И двете незаконни дейности обаче не могат да се считат за незначителни, понеже е по-вероятно да 
бъдат извършвани от млади хора. От лицата на възраст между 15 и 24 години 15 % са качвали 
защитено с авторско право съдържание, а 7 % са използвали устройства за незаконен стрийминг. 
 

                                                  
 
(7) Източник: Въпрос 4б: Кое от следните сте направили през последните 12 месеца? – Преднамерено осъществени 
достъп, изтегляне или стрийминг на съдържание от незаконни онлайн източници (Обща база; брой = 25 636). 
ВЪПРОС ОТНОСНО ТЕНДЕНЦИИТЕ. 
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Наличността на съдържание на достъпни цени остава основната причина, поради която 
осъществяващите достъп до незаконни източници биха спрели да го правят, макар че 
значението е намаляло значително. Значителен спад има и в аргументите, че целта е лично 
ползване. 
 
Наличността на съдържание на достъпни цени от законни източници е най-често споменаваната 
причина за спиране използването на пиратско онлайн съдържание, следвана от риска от наказание 
и по-добро разбиране за вредата, причинявана на творците. От 2017 г. значително е спаднал 
(- 12пп) делът на хората, споделящи, че наличието на съдържание на достъпни цени от законни 
източници би ги накарало да спрат да използват пиратско съдържание. 
 
Какво би накарало хората да спрат да използват пиратско онлайн съдържание? (8) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                  
 
(8) Източник: Въпрос 9a: Посочили сте, че сте използвали незаконни източници (уебсайтове) преднамерено за 
онлайн съдържание през последните 12 месеца. Кои са всички фактори, които биха Ви накарали да спрете да 
използвате незаконни източници? (Обща база; брой = 2434). ВЪПРОС ОТНОСНО ТЕНДЕНЦИИТЕ. 
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