ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ВАРНА
КАТЕДРА „ПРАВНИ НАУКИ”

П P О Т О К О Л
за проведена кръгла маса на тема:
„АКТУАЛНА ПРОБЛЕМАТИКА НА
АВТОРСКИТЕ ПРАВА В ЕВРОПЕЙСКОТО
И НАЦИОНАЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
– РЕГЛАМЕНТАЦИЯ,ЗАЩИТА,
ПЕРСПЕКТИВИ“

Днес, 21 април 2017 г. /петък / от 10.00 часа, в зала 446 в ИУгр.Варна, се проведе Кръгла маса на тема: „Актуална проблематика на
авторските права в европейското и националното законодателство –
регламентация, защита, перспективи“, организирана от катедра „Правни
науки“, Научноизследователски институт при ИУ-Варна и г-н Емил
Радев – член на Европейския парламент.
На събитието присъстваха:
г-жа Комодини Какия – докладчик на Европейския парламент по
предложението за директива относно авторското право в единния цифров
пазар и актуалните нормативни актове на Европейския парламент свързани
с авторските права,
г-н Емил Радев - член на Европейския парламент,
проф. д-р Пламен Илиев – Ректор на Икономически университет - Варна,
проф. д-р Зоя Младенова – Директор на Научноизследователския институт
при ИУ – Варна,
проф. д-р Веселин Хаджиев – Заместник-ректор по научно изследователска
дейност,
доц. д-р. Андриана Андреева – Ръководител на катедра „Правни науки“
при ИУ-Варна,
доц. д-р Живко Драганов – Декан на ЮФ на УНСС,
както и редица други представители на академичната общност, като:
доц. д-р Добрин Добрев – ръководител катедра „Управление и
администрация“ при ИУ-Варна, проф.д-р Петър Цанков, проф. д-р
Маргарита Бъчварова, членове на катедра „Правни науки“ към ИУ-Варна,
представители на академичната общност от Варненски свободен
университет, Медицински университет – Варна, Висше военоморско
училище;

г-н Мехти Меликов – Изпълнителен директор на Съюза на издателите в
България;
г-н Карл Райън – Мениджър Публична политика и правителствени
отношения в Гугъл,
представител на Европейската асоциация на издателите на вестници
(ENPA);
г-жа Елена Кискинова – Изпълнителен директор на Асоциацията на
музикалните продуценти (БАМП);
представители на юридическата практика от съдебната власт: съдия
Ванухи Аракелян – Председател на Апелативен съд – Варна, съдия Марин
Маринов – Председател на Окръжен съд-Варна, съдия Ерна Якова –
Председател на Районен съд-Варна, Милена Кирова-Стоянова - Заместник
районен прокурор, Тони Томов, Стамен Стаменов, Искра Манолова –
прокурори от Районна прокуратура-Варна;
Директори и представители на библиотеки в страната: библиотека на
ИУ-Варна, Регионална библиотека „Пенчо Славейков“ - Варна, библиотека
на Шуменски университет, Библиотека на Варненски свободен
университет, Библиотека на МУ-Варна;
Представители на средствата за информация: в. „Труд“, БТА, БНР и
др.,
както и други заитересувани от темата на Кръглата маса лица.Брой
присъстващи на мероприятието около 80 дущи.
В 10.00 часа, доц. д-р Андриана Андреева – ръководител на катедра
„Правни науки“ откри Кръглата маса. Тя приветства присъстващите и
изрази благодарност към г-н Емил Радев за съдействието във връзка с
организирането на събитието, както и към г-жа Комодини Какия и доц. д-р
Живко Драганов подготвили доклади по темата.
Доц. Андреева даде думата на проф. д-р Пламен Илиев – Ректор на
ИУ-Варна, който отправи приветствие към участниците в Кръглата маса,
изрази специални благодарности към г-н Емил Радев за сътрудничеството
и подкрепата за настоящата и предишни инициативи. В знак на
признателност и предвид тематиката на кръглата маса, като символичен
израз на връзката между материалното и духовното, подари книги и
произведения на изкуството на г-жа Комодини Какия и г-н Емил Радев.
Като съорганизатор на събитието приветствие беше отправено от
проф. д-р Зоя Младенова – Директор на НИИ при ИУ-Варна.
Приветствие и благодарност към гостите бяха отправени и от г-н
Емил Радев - член на ЕП и съорганизатор на събитието. Той се изказа във
връзка с авторските права и тяхната регламентация и защита, директивите
на ЕС свързани с авторските права и необходимостта от тяхната
актуализация и реформа, от модернизиране на правилата и единно
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хармонизирано законодателство в границите на ЕС, гарантиращо правата
на авторите, но и достъпа на потребителите.
След отправените приветствия, думата беше дадена на г-жа
Комодини Какия – докладчик на Европейския парламент по
предложението за директива относно авторското право в единния цифров
пазар, актуалните нормативни актове на Европейския парламент свързани
с авторските права, която изнесе своя доклад по темата. Той беше
изслушан с подчертан интерес от всички присъстващи лица.
Последваха изказвания на участниците. Първи взе отношение, по
тематиката на Кръглата маса и по доклада на г-жа Комодини Какия, г-н
Мехди Меликов – Изпълнителен директор на Съюза на издателите в
България. Той очерта негативите в медийната среда, породени от
нарушаване на авторските права и правата на издателите и изрази надежда
за промени и прецизиране на европейското законодателство в тази област.
Думата беше дадена на представителя на Европейската асоциация на
издателите на вестници (ENPA), която също изрази становище по
поставената проблематика.
Изказване по разглежданите въпроси направи г-жа Елена Кискинова
– Изпълнителен директор на Асоциацията на музикалните продуценти
(БАМП).
Позиция изрази и г-жа Росица Заркова – Ръководител на
Университетската библиотека при ИУ-Варна.
Отношение взе и г-н Карл Раян – Мениджър Публична политика и
правителствени отношения в Гугъл, който представи позицията на
представляваната от него организация по проблематиката на кръглата
маса.
Думата беше дадена и на съдия Марин Маринов – Председател на
Окръжен съд – Варна, който даде висока оценка на усилията на
европейските институции за правно регламентиране на защитата на
авторските права.
След изказването на съдия Маринов, на участниците в кръглата маса
беше дадена почивка.
В 12.10 минути Кръглата маса продължи с доклад подготвен от доц.
д-р Живко Драганов – Декан на ЮФ на УНСС на тема: „Национално
законодателство в областта на авторското право и обвързаност с дейността
на университетите“.
В 12.30 часа на участниците на Кръглата маса беше предоставена
възможността за свободна дискусия – изказване по тематиката, въпроси
към докладчиците и диалог между присъстващите.
Изказване направи представител на Регионалната библиотека „Пенчо
Славейков“ – Варна, който повдигна въпроса за дигитализацията на

библиотеките и възможностите за законодателно регламентиране на
ползването на електронни книги от читателине на библиотеките в
контекста на авторсите права.
Г-н Меликов, г-жа Кескинова и представителя на ENPA също
направиха изказвания и отправиха въпроси към г-жа Комодини Какия във
връзка с представения от нея доклад.
Г-жа Комодини Какия отговори изчерпателно на поставените
въпроси.
След приключване на свободната дискусия, заключителни думи каза
проф.д-р Веселин Хаджиев – Заместник-ректор по научно изследователска
дейност.
След неговото изказване, доц.д-р Андриана Андреева благодари на
участниците и закри Кръглата маса.

Дата: 21.04.2017г.
гр. Варна

Протоколчик на мероприятието:
Виолета Владова-Иванова
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