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Резюме 

Тезата на изследването, представено в статията от авторите е, че разви-
тието на цифровите технологии, водещи до иновативни начини за дигитално 
разпространение и използване на защитено съдържание, закономерно пораж-
дат нови обекти и бизнес модели, които могат и трябва да намерят адекватно 
признаване и представяне във финансовите отчети като нематериални активи. 
Първият аспект от статията е обвързан с дискусионните въпроси в полето на 
интелектуалната собственост и на нейната защита в ерата на цифровизация-
та. Изследвани са актуалните регулаторни актове в областта. Проучени са и са 
анализирани становищата на водещи специалисти в областта на интелектуал-
ната собственост, които открояват редица научно-приложни проблеми относ-
но интелектуалната собственост, нейното място в бизнеса, в дигиталния свят 
и правят предложения за тяхното решаване. Вторият аспект на статията е 
представянето на дискусионни въпроси по отношение на новите нематериални 
активи и на актуалните научно-приложни проблеми в тяхното счетоводно тре-
тиране. Предложени са решения за някои от тях.

Ключови думи: нематериални активи, интелектуална собственост, 
цифровизация, дигитален свят, счетоводство 

JEL: M40, G32

Увод

В съвременната икономика, в резултат на редица демографски, социални, 
културни и технологични фактори, новите бизнес-модели и генерираните от 
тях приходи се развиха с необикновена бързина и за съвсем кратко време се 
превърнаха в изключително важен източник на приходи за собствениците или 
носителите на техните права. С развитието на световната интернет мрежа и 
комерсиализацията на обществото търговският обмен, реализиран в електрон-
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на среда, посредством използването на съвременни информационни и комуни-
кационни технологии (ИКТ), постоянно повишава своя дял в глобалната ико-
номика. В един свят, доминиран все повече от данни, които трябва да бъдат 
получени възможно най-бързо и чието качество трябва да бъде гарантирано, 
за да се вземат по-добри решения, лицата, отговорни за финансовите решения 
и счетоводителите са на първа линия, защото те са в основата на контрола на 
данните. Тази нова динамична тенденция постави редица предизвикателства 
пред специалистите в областта на управлението и финансовата отчетност: 

• необходимост от идентифициране и управление на нови отчетни обек-
ти – непознати до настоящето или познати, но функциониращи в нови 
условия;

• необходимост от правно регламентиране на формите на собственост 
върху новогенерираната интелектуална собственост;

• необходимост от отпадане на определени традиционни обекти от ин-
телектуалната собственост – някои специалисти считат, че търговската 
марка например е загубила своето значение, особено при компании с 
изцяло дигитална дейност, и че домейн името е напълно достатъчно; 

• разработване на нови форми на лицензиране на софтуерни продукти и 
бази данни;

• и не на последно място, необходимост от дигитализация на счетовод-
ството, като дейност и организация.

Правната регулация на новите счетоводни обекти, генерирани от диги-
талната икономика, е от първостепенно значение, защото съгласно действа-
щата счетоводна регулаторна рамка единствено защитените като интелек-
туална собственост права могат да бъдат признати за нематериални активи.

Първият аспект от изследването е обвързан с дискусионните въпроси в 
полето на интелектуалната собственост и на нейната защита в ерата на ци-
фровизацията. Изследвани са последните регулаторни актове:  Директива 
(ЕС) 2019/790 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2019 г. за 
изменение на директиви 96/9/ЕО и 2001/29/ЕО/ OB L 130/92 от 17.5.2019 г. и 
Директива (ЕС) 2019/789 на ЕП и на Съвета от 17 април 2019 г. за изменение 
на Директива 93/83/ЕИО на Съвета (OB L 130/89 от 17.5.2019 г.). С тях се 
предприемат базови стъпки и решения относно:

• авторското право и сродните му права в цифровия единен пазар;
• установяване на правила във връзка с упражняването на авторското 

право и сродните му права, приложими за определени онлайн предава-
ния на излъчващите организации и за препредаването на телевизионни 
и радиопрограми.

В статията са използвани становищата на водещи специалисти в областта 
на интелектуалната собственост, които открояват редица научно-приложни 
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проблеми относно интелектуалната собственост, нейното място в бизнеса, в 
дигиталния свят и правят предложения за тяхното решаване (Борисов, 2015; 
Борисова, 2018; Борисова и колектив, 2018; Лазарова, 2019; Молхова-Вла-
дова, 2019 и др.). 

Третият аспект на изследването е относно новите нематериални активи 
и актуалните научно-приложни проблеми в тяхното счетоводно третиране. 
В националната специализирана литература публикациите са силно огра-
ничени (Пожаревска, 2010, 2017; Башева, Пожаревска, Маркова 2012). В 
тях са изследвани аспекти на интелектуалния капитал в дигиталния свят 
и са идентифицирани нови счетоводни обекти. Предложени са нови моде-
ли на тяхното отчитане за целите на изготвяне на финансовите отчети и за 
тяхното по-ефективно управление. Независимо от това, авторите считат, че 
националната счетоводната теория в тази област изостава от съвременните 
тенденции.

По проблематиката са изследвани и редица чуждестранни публикации 
(APIE, 2011; Kouevi, Bikor-Aziankou, 2019; CÉIMM, 2008 и др.). Основният 
акцент, който се откроява при тях е, че нематериалните активи са в основа-
та на бъдещето на икономиката и че дигитализацията на счетоводството е 
задължителна в съвременните условия. Защитена е необходимостта от за-
пазване на традиционно признатите обекти от интелектуална собственост. 

Тезата на изследването е, че развитието на цифровите технологии, во-
дещи до иновативни начини за дигитално разпространение и използване на 
защитено съдържание, закономерно пораждат нови обекти и бизнес моде-
ли, които могат и трябва да намерят адекватно признаване и представяне 
във финансовите отчети като нематериални активи.

Методи на изследване

В научното изследване е  приложена  историческа, нормативна, обекти-
вистична и логическо-емпирична методологична рамка. Констатирането, 
тълкуването и описанието на счетоводната проблематика е резултат от при-
лагането на системния подход. 

Идентифицирани проблемни полета, нови счетоводни  
обекти и дискусия 

Научното изследване на авторите по идентифицираните проблемни по-
лета открои някои базисни резултати, които поради ограничения обем на 
статията ще бъдат накратко представени.

По първия проблем – идентифициране и управление на нови отчетни 
обекти – непознати до настоящето или познати, но функциониращи в 
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нови условия. Новите бизнес модели, базирани на отворен код и облачни ус-
луги, са доказателство, че традиционното разграничение между „затворени  
търговски  патентно-базирани модели“ и „отворени безплатни нетърговски“ 
модели вече е неудачно да се приложи. Дигиталната среда за развитие на 
бизнеса не следва да бъде възприемана като заплаха за собствеността и за 
контрола върху нея, а да бъде използван потенциалът на новите техноло-
гии за развитие и усъвършенстване. Е-бизнесът трябва да се разглежда като 
шанс интелектуалната собственост да получи по-широка търговска реали-
зация, видимост и финансов успех. За целта, освен добри бизнес модели, 
е необходимо да се познават и отчитат спецификите на проявление на ин-
телектуалната собственост в интернет, както и да се осигури адекватната й 
закрила при реализиране в мрежата. 

В един е-бизнес, като правило, нематериалните ресурси значително до-
минират над материалните. Базата, на която се гради той е взаимовръзката 
„информация – база данни – компютърни програми – бизнес модели“. По 
аналогичен начин се организира и дигиталното счетоводство. През послед-
ните години то се комбинира с ползваните облачни услуги. Предоставяне-
то на облачни услуги са друг базов дигитален модел, генериран в ерата на 
цифровизацията. Като правило той включва предоставяне на компютърни 
и изчислителни услуги. Моделите на предоставяне на облачни услуги са 
различни и могат да бъдат обособени като: 

• софтуер като услуга (SaaS – software as a service): софтуерна компания 
разработва и притежава софтуер, който след това се доставя и управля-
ва дистанционно от собственик или от доставчик на услуги;

• инфраструктура като услуга (IaaS – infrastructure as a Service): в най-ба-
зовия модел на облак услуги доставчиците предлагат компютри – фи-
зически или (по-често) виртуални машини – и други ресурси;

• платформа като услуга (PaaS – platform as a service): в моделите плат-
форма като услуга, доставчици на облачни услуги доставят компютър-
на платформа, обикновено включително операционната система, про-
грамен език за изпълнение, бази данни и уеб сървър. 

Въпросът от позициите на счетоводството при е-бизнеса, облачните тех-
нологии и други подобни е: всички ли нематериални ресурси ще бъдат сче-
товодно признати за активи и ако да – на кой етап? Предпоставки в тази на-
сока са осигуряването на тяхната правна защита и доказването на собстве-
ност. Доказването на собствеността може да стане по два начина: закрила 
на ресурса като обект на интелектуална собственост, съгласно специалното 
законодателство в областта; закрила на ресурса чрез опазването му в тайна.

Признаването на новите счетоводни обекти (бизнес модели, база данни, 
софтуери и др.) преминава през покриване на критерии за закрила като ав-
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торско право самостоятелно или като част от друг интелектуален продукт. 
Когато са част от патент, тогава ще бъде признат обект „право върху индус-
триална собственост“. Пряката закрила на компютърните програми предос-
тавя изключителни права на следните категории лица: физическото лице 
автор, който е изписал програмата с основен код; работодателя – когато 
програмите са създадени в рамките на трудови правоотношения, освен ако 
създателят и работодателят не са се уговорили друго; друго лице, по силата 
на сключен договор. По отношение на бизнес метода към днешна дата може 
да бъде признат нематериален актив под формата на патент само при тези, 
които имат технически ефект. Съгласно действащата регулаторна рамка, в 
останалите случаи бизнес методът не може да бъде включен в балансовото 
число на нематериалните активи.  

Поради факта, че основната форма на защита като интелектуална соб-
ственост на преобладаващата част от ново генерираните нематериални ре-
сурси и на тяхното разпространение са авторските и сродните на тях права, 
авторите насочиха своето изследване основно към авторско правната ре-
форма в национален план и в рамките на Европейския съюз. Реформата е 
насочена към постигане на три стратегически цели: повече трансграничен 
достъп до съдържание онлайн; по-широки възможности за използване на 
материали, защитени с авторски права, в областта на образованието, науч-
ните изследвания и културното наследство; по-добре функциониращ пазар 
на авторски права. Динамичното развитие на технологиите, дигиталната 
конвергенция, новото поколение потребители, изискващо свободен инте-
рактивен достъп до всякакво съдържание в мрежата, наложиха разбирането 
за реформата на авторските права като ключов двигател за развитието на 
дигиталния пазар. В контекста на тези цели трябва да бъде хармонизирано 
националното ни законодателство с Директивата за авторско право в цифро-
вия единен пазар (2019 г.).

И тъй като авторските права и патентите (основните форми на правна 
защита на новите нематериални ресурси) са интелектуални права, които 
се „продават“ като лицензии, третият ракурс на изследването беше насо-
чен към мерките за подобряване на лицензионните практики в дигитална 
среда. Новият момент в Директивата е предвидената възможност да бъдат 
придобивани неизключителни лицензии чрез организациите за колективно 
управление на права (ОКУП), дори когато собствениците не са ги упълно-
мощили изрично да ги представляват. За такива случаи е предвиден разши-
рен лицензионен режим при използване за нетърговски цели, включително 
и трансгранично на произведения или други обекти, извън търговско об-
ръщение. В Директивата са предвидени ограничения за вида на лицензи-
ята, бенефициентите и целите на използване. ОКУП могат да предоставят 
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неизключителна лицензия за подобни обекти, но само на посочената кате-
гория правоносители – културни институции, и само за нетърговски цели. 
Директивата предвижда, че получаването на неизключителна лицензия за 
такива защитени обекти чрез ОКУП се смята за приложима спрямо всички 
носители на права от същата категория, към която принадлежат обхвана-
тите от лицензията, независимо дали те са членове на организацията или 
не са я управомощили да ги представлява. Тази правна фигура е известна 
в теорията като разширена лицензия. Според разпоредбите на Директивата 
разширената лицензия се отнася само до следните начини на използване: за 
възпроизвеждането, разпространението, публичното разгласяване или пре-
доставянето на публично разположение. Традиционно предприятията раз-
работващи софтуери, създават стойност по един от следните начини: 

• лицензиране на софтуер: софтуерната компания разработва програма и 
продава копия на програмата чрез собствени канали за продажби, чрез 
използване на дистрибутори или в интернет;

• разработване на софтуер чрез подизпълнители и аутсорсинг: специа-
лизирана фирма разработва или тества софтуерния продукт (или част 
от него); 

• софтуер с отворен код (OSS – open source software): софтуерната компа-
ния разработва програми и прави изходния им код „обществено“ дос-
тъпен. 

Съществуват две основни възможности на закрила чрез системата на ин-
телектуалната собственост:  а) пряка закрила – в този случай компютърната 
програма е самостоятелен обект на закрила като авторско право; б) опосред-
ствана закрила –  като част от друг обект на закрила като бизнес метод или 
техническо устройство (патент). 

Основните модели на лицензиране на компютърни софтуери в новата ди-
гитална среда са: модел на оценка (try and buy, evaluation), модел на абона-
мент (subscription), плаващ модел на лицензиране (floating), лизинг (rental),  
платени лицензии (pay-per-use), модел на постоянния лиценз (standard, 
perpetual), модел на модулния лиценз (pay-per-feature), модел на наимено-
вания потребител/хост (node-locked), модел на капацитета, модел на личния 
лиценз.

Четвъртият акцент на изследването е защитата за запазването на тра-
диционните обекти от права върху интелектуална собственост и по-
конкретно относно широко обсъжданият въпрос за съществуването на тър-
говската марка и замяната й с домейн името. С развитието на креативната 
икономика изборът на домейн име се превърна във важно бизнес решение. 
Той е съществен компонент на релационния капитал и на практика се трети-
ра като втора „търговска марка“. Ако първоначално, домейнът е възникнал 
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като обикновен адрес, с появата на цифровата икономика и развитието на 
електронните търговски обекти, името на домейна днес се възприема като 
бизнес идентификатор, като отличителен знак за насърчаване оценката на 
компанията. С името на домейна потребителите на интернет могат да наме-
рят сайта на компанията в мрежата. Системата за организация и контрола на 
домейн имената се осъществява от ICANN (Internet Corporation for Assigned 
Names and Numbers). Принципът на регистрация на домейна е „first come, 
first served“, без да се вземат предвид евентуалните права върху търговски-
те марки, което доведе до проблема – собственици на търговски марки да 
не могат да ползват името на марката при регистрация на домейн името. 
Домейн името, под което се предлагат стоки и услуги в интернет, може да 
се превърне в търговски знак. То притежава отличителност и може да се из-
ползва като канал за дистрибуция на стоки и услуги. Съгласно българското 
законодателство домейн името не е интелектуална собственост и има пър-
воначална оценка под прага на същественост, следователно не може да бъде 
признато за счетоводен обект нематериален актив. За ефикасната защита на 
този знак (домейн име) е препоръчително той да бъде регистриран и като 
търговска марка.

По отношение на дигитализацията на счетоводството като дейност 
и организация, цифровата трансформация и свързаните с нея нови техноло-
гии представляват основна възможност за хората, вземащи финансови ре-
шения. Това важи преди всичко за дематериализацията, но също така и за 
големите данни, анализи, роботизирана автоматизация на процесите, да не 
говорим за изкуствен интелект и виртуални асистенти. Новите технологии 
имат обща и универсална цел: да подобрят данните. С дигиталната тран-
сформация, финансовите специалисти променят позиционирането си в ор-
ганизациите до степен, че те ще бъдат възприемани по-малко като функции 
на Back Office и повече като подкрепа на бизнеса. 

Описание на резултатите от изследването 

Основните резултати от научното изследване могат обобщено да бъдат 
представени, както следва:

• Основните нови обекти, генерирани от дигиталната икономика, са об-
вързани предимно със защитата им като интелектуална собственост 
под формата на патент, авторско право и сродни на авторските права.

• Възникват и нови нематериални ресурси, които към този момент не 
могат да бъдат защитени като интелектуална собственост.

• Необходимо е хармонизиране на националното законодателство с ев-
ропейските директиви по отношение на авторските и на сродните на 
тях права.
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• Необходимо е разработване на модели за отчитане на основните пара-
дигми на облачните технологии.

• Необходимо е разработване на модели за отчитане на новите форми на 
лицензии, генерирани от дигиталната среда.

Заключение 

Изследването на ролята, мястото и значението на нематериалните активи 
в дигиталния свят и креативната икономика е необходимо и задължително 
за счетоводната гилдия, за да може тя да отговори на изискванията на съ-
временния свят като дейност и функции. В тази статия се прави опит за по-
ставяне на някои базисни научно-приложни проблеми, резултат от тяхното 
изследване, и за представяне на предложения за тяхното решаване.
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Abstract

The thesis of the study presented in the report by the authors is that the development of 
digital technologies, leading to innovative ways of digital distribution and use of protected 
content, naturally give rise to new objects and business models that can and should find 
adequate recognition and representation in financial statements as intangible assets. The 
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