СТАНОВИЩЕ
От "Българска телекомуникационна
компания ” EАД

Относно: Проект на Закон за защита на търговската тайна

Във връзка с публикуван на Портала за обществени консултации на Министерски съвет
на Република България Законопроект за защита на търговската тайна, представяме
становището и предложенията на „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД по
представения Законопроект. Молим да разгледате становището на БТК и при възможност
да бъдат направени промени в Законопроекта предвид аргументите, изложени по-долу:
Оценяваме положително стремежа да се осигури защита на търговската тайна предвид
високата стойност, която има тя за дейността на предприятията и за развитието на
конкуренцията. Отчитаме, че предложените в проекта способи за закрила от
неправомерни посегателства над търговската тайна следват зададената от Директива
(ЕС) 2016/943 на Европейския парламент и на Съвета от 08.06.2016 г. относно защитата
на неразкрити ноу-хау и търговска информация (търговски тайни) посока. Не бива обаче
да се пропуска възможността, прилагайки добри практики от други европейски държави,
българският законодател да заложи допълнителни средства, за да обезпечи в по-пълна
степен интересите на притежателите на търговска тайна.
Осигуряването на ефективна защита би могло да се доразвие посредством въвеждането
на право на иск, с който притежателят или лицето, което контролира търговската тайна,
да изиска от нарушителя предоставяне на информация за това как се е сдобил с
търговската тайна. Считаме, че такава норма ще послужи за ефективна защита на
търговската тайна, ще облекчи разследването на неправомерни действия с търговска
тайна, ще допринесе за реализирането на правата по чл. 11, ал. 1, т. 2 и 4 и по ал. 2, т.
1, 2 и 3, както и за идентифицирането на пълния кръг лица, извършили нарушения по
закона. За деклариране на невярна информация ответникът ще носи наказателна
отговорност, а принудителното изпълнение на това незаместимо действие ще може да се
осигури посредством налагането на глоби от страна на съдебен изпълнител.
Аналогична мярка е предвидена в германския законопроект, транспониращ Директива
(ЕС) 2016/943, като на ищеца се позволява да изиска от ответника-нарушител
информация как търговската тайна е придобита и оповестена от последния.
Надграждайки основата, дадена от Директивата, немският законодател осигурява
спомагателно средство в борбата с незаконното придобиване, използване и разкриване
на търговска тайна. Намираме описания прийом за обещаващ, а имплементирането му в
българската среда – за уместно и необходимо. (За сведение, представяме линк към
споменатия Проект на Закон за прилагане на Директива (ЕС) 2016/943

https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Dokumente/RegE_GeschGehG.
pdf?__blob=publicationFile&v=1)
Предвид гореизложеното, предлагаме в чл. 11 от обсъждания Законопроект:
•

В ал. 1 да се добави т. 5:

5. изиска от нарушителя да му предостави информация относно:
а) име и адрес на производителите, доставчиците и другите предишни собственици на
продуктите, нарушаващи конкуренцията, както и на търговските потребители и
пунктовете за продажба, за които са предназначени
б) количеството произведени, поръчани, доставени или получени продукти на
нарушение, както и изкупните цени,
в) документите, притежавани или притежавани от нарушителя, обекти, материали,
материали или електронни файлове, съдържащи или въплъщаващи търговската тайна, и
г) лицето, от което са получили търговската тайна,
д) лицата, пред които са разкрили търговската тайна.
•

Да се добави ал. 3:

(3) Ако нарушителят умишлено или поради груба небрежност не предостави
информацията по ал. 1, т. 5, предостави я със закъснение, предостави невярна или
непълна информация, той е длъжен да компенсира собственика на фирмата за
произтичащата от него вреда.

Предвид изложените по-горе доводи, молим да разгледате становището и
конкретните предложения на „Българска телекомуникационна компания” ЕАД.

С уважение:

…………………………………
Иво Златев,
Главен юридически директор на „Българска телекомуникационна компания“
ЕАД

