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ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на
Наредба за оформяне, подаване и експертиза на заявки за регистрация на марки и
географски означения.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪРПРЕДСЕДАТЕЛИ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
На основание чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и
на неговата администрация /УПМСНА/ внасям за разглеждане проект на Постановление
на Министерския съвет за приемане на проект на Наредба за оформяне, подаване и
експертиза на заявки за регистрация на марки и географски означения.
Изработването на проекта на нова Наредба за оформяне, подаване и експертиза
на заявки за регистрация на марки и географски означения (наредбата) е в изпълнение на
задължението, произтичащо от влезлия в сила изцяло нов Закон за марките и географските
означения (Обн. ДВ. бр. 98 от 13 декември 2019 г., изм. и доп. ДВ. бр. 92 от 27 октомври
2020 г.). В него е предвидено приемане от Министерския съвет на три отделни наредби,
които да детайлизират реда и условията за прилагането на отделни законови разпоредби.
Обхватът на предложения подзаконов нормативен акт е определен в чл. 42, ал. 5 и чл. 95,
ал. 6 от Законa за марките и географските означения (ЗМГО), съгласно които, начинът на
оформяне и редът за подаване и експертиза в Патентното ведомство на заявки за
регистрация на марки и географски означения се определя с наредба, приета от
Министерския съвет.
Към момента, на основание § 13 от Преходните и заключителни разпоредби на
ЗМГО, по тези въпроси Патентното ведомство все още прилага сега действащата Наредба
за оформяне, подаване и експертиза на заявки за регистрация на марки и географски
означения (Обн. ДВ. бр. 9 от 1 февруари 2000 г., посл. изм. ДВ. бр. 70 от 9 септември 2011

г.), доколкото същата не противоречи на новия ЗМГО. В действащата наредба, обаче, не
съществува уредба на тази част от процедурите, които са въведени за първи път с новия
ЗМГО. Не са отразени и измененията в реда и условията за водене на производствата,
които, въпреки че са съществували и в отменения закон, са променени или допълнени с
новия ЗМГО. Приемането на нова наредба, която да отразява действащите законодателни
промени, касаещи подаването на заявки за марки и географски означения, е необходимо,
с оглед осигуряване на съответствие между ЗМГО и подзаконовите актове по прилагането
му, както и в изпълнение на чл. 12 от Закона за нормативните актове и § 13 от Преходните
и заключителни разпоредби на ЗМГО, съгласно които тази наредба, както и другите
подзаконовите нормативни актове по прилагане на закона, трябва да бъдат приети от
Министерския съвет в 6-месечен срок от влизането му в сила.
Приемането на нова наредба се налага и от промените, настъпили в регулирането
на обществените отношения, касаещи осигуряването на закрила на обектите на
индустриална собственост, направени с приетите изменения и допълнения на Закона за
патентите и регистрацията на полезните модели (Обн. ДВ, бр. 92 от 27 октомври 2020 г.).
С него са направени изменения и допълнения на ЗМГО, които разширяват кръга на лицата,
имащи право да извършват действия пред Патентното ведомство лично, както и на лицата,
които могат да извършват дейност по представителство в административните
производства. Приета е и нова разпоредба, касаеща правилата за предоставяне на
документи и кореспонденция. Тези промени са пряко свързани с начина на оформяне и
редa за подаване на заявки за марки и географски означения, поради което е необходимо
те да бъдат отразени в предвидената наредба по чл. 42, ал. 5 и чл. 95, ал. 6 от ЗМГО.
Във връзка с гореизложеното, настоящият проект на нова наредба има за цел,
както постигане на съответствие на подзаконовата нормативна уредба, касаеща
оформянето, подаването и експертизата на заявки за регистрация на марки и географски
означения с разпоредбите на ЗМГО, така и усъвършенстване на правната уредба чрез
преодоляване на съществуващите нормативни празноти в процедурите, ускоряване
процеса на регистрация и придобиване на права, засилване на правната защита.
Проектът цели въвеждането на ясни и подробни правила за административния
ред, приложим в производствата, образувани във връзка с подадени заявки за регистрация
на марки и географски означения, което от своя страна ще доведе до предвидимост на
действията на Патентното ведомство по прилагане на правилата на раздел VI от глава
втора и раздел II от глава трета на ЗМГО. Лицата, които са заинтересовани от образуване
на производство по регистрация на тези обекти, ще имат възможност предварително да се
запознаят с условията, на които трябва да отговарят заявките, включително какви са
изискванията за тяхното съдържание, оформяне и подаване, което ще ограничи
допускането на формални нередовности при изготвянето им и ще осигури по-бързо
протичане на производствата. Детайлната регламентация на начина, по който се извършва
формалната експертиза и експертизата по същество на тези заявки ще даде възможност на
страните да направят предварителна преценка за ефикасността на образуваното
производство и ще се постигне прозрачност и предвидимост в дейността на
административния орган и предотвратяване възможността от объркване на потребителите
и евентуално забавяне на процесите по регистрация вследствие на настъпилите
законодателни промени.
Предложените текстове на проекта на наредба не променят по същество реда и
начина, по който протичат и към момента производствата по подаване и разглеждане на
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заявките за регистрация на марки и географски означения. В тях, обаче, са отразени
приетите промени в законодателството, произтичащи от разширяването кръга на лицата,
които имат право лично да извършват действия пред Патентното ведомство, както и на
лицата, които могат да извършват действия по представителство. В тази връзка е
предвидена възможността, произтичаща от чл. 3, ал. 3 от ЗМГО, лицата, които са
установени в държава членка на Европейския съюз, в държава - страна по Споразумението
за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария да могат
сами да подават заявки и да участват лично в процедурите по регистрация на обектите,
както и да ползват услугите по осигуряване на представителство пред Патентното
ведомство не само от представители по индустриална собственост и техни съдружия, а и
от дружества на такива представители или от адвокати. Подробно са разписани правилата
за осъществяване на кореспонденцията и за подаване на заявките, като е предвидено, че
освен по досега посочените начини, тези действия могат да бъдат извършване и по
електронен път чрез Портала за електронни услуги на Патентното ведомство, както и чрез
Информационната система за сигурно електронно връчване като модул на Единния портал
за достъп до електронни административни услуги по смисъла на Закона за електронното
управление или на посочен от лицето адрес на електронна поща. В съответствие с
промените в законодателството е отразена и промяната, свързана със заплащането на
единна такса за заявление и регистрация, произтичаща от чл. 4 на ЗМГО, както и новите
срокове за извършване на отделните действия по регистрация. Предлага се
регламентирането на нов ред за подновяване на експертизата по същество на заявена
заявка, във връзка с чл. 63 от ЗМГО, като се предвижда това да става по инициатива на
държавния експерт, който е извършил проверката по чл. 17 от ЗМГО, а когато има
подадена опозиция, по инициатива на състава по опозиция, пред който е висящо
опозиционното производство.
С предложената нова правна уредба ще се постигане пълно съответствие между
подзаконовата нормативна уредба, касаеща оформянето, подаването и експертизата на
заявки за регистрация на марки и географски означения с разпоредбите на ЗМГО.
Патентното ведомство и служителите от администрацията му ще прилагат по отношение
на заявителите на марки и географски означения и техните представители нормативна
уредба, която е ясна и предвидима. Ще се увеличи бързината и ефективността на
процесите по регистрация на обектите. Лица, които имат интерес от това да регистрират
марка или географско означение или да се регистрират като ползватели на географско
означение, ще бъдат улеснени при реализирането на намерението си, тъй като ще могат да
направят предварителна лична оценка на усилията и финансите, които ще са необходими
за регистрацията. Ще е изпълнено задължението, произтичащо от § 13 от ПЗР на ЗМГО,
да бъдат приети предвидените в закона подзаконови нормативни актове по прилагането
му.
По проекта на наредба е извършена предварителна частична оценка на
въздействието по чл. 20, ал. 2 от Закона за нормативните актове. Оценката е съгласувана
с дирекция „Модернизация на администрацията“ в Администрацията на Министерския
съвет в съответствие с чл. 30б, във връзка с чл. 30 г от Устройствения правилник на
Министерския съвет и на неговата администрация.
Държавните такси, дължими от заявителите на марки или географски означения
в производствата по подаване и разглеждане на заявките за регистрация на марки и
географски означения, са определени като размер в чл. 4, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Тарифата
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за таксите, които се събират от Патентното ведомство на Република България, приета с
Постановление № 242 на Министерския съвет от 1999 г. (Обн. ДВ, бр. 114 от 1999 г., изм.
и доп., бр.117 от 2002 г., бр. 91 от 2005 г., бр. 35 и 42 от 2007 г., бр. 31 от 2011 г., изм. и
доп. бр. 99 от 2017 г., изм. и доп. ДВ. бр. 36 от 2020 г.) и няма да бъдат променяни.
Проектът на постановление на Министерския съвет няма да доведе до
въздействие върху държавния бюджет, поради което към проекта на акт е приложена
финансова обосновка на основание чл. 35, ал. 1, т. 4, б. “б“ от Устройствения правилник
на Министерския съвет и на неговата администрация.
Проектът на Постановление на Министерския съвет е съгласуван в съответствие
с разпоредбите на чл. 32 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на
неговата администрация и на основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове е
публикуван за обществено обсъждане на интернет страницата на Министерството на
икономиката, Патентното ведомство на Република България и на Портала за обществени
консултации на Министерския съвет. Получените становища, заедно със справка за
приетите и неприетите бележки, са приложени към настоящия доклад.
Предложеният проект на постановление не е свързан с транспониране на актове
на Европейския съюз, поради което не се налага да бъде изготвена справка за съответствие
с европейското право.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪРПРЕДСЕДАТЕЛИ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
С оглед на гореизложеното и на основание чл. 8, ал. 2 от Устройствения правилник
на Министерския съвет и неговата администрация, предлагаме на Министерския съвет да
приеме Постановлението за приемане на Наредба за оформяне, подаване и експертиза на
заявки за регистрация на марки и географски означения.
ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за
оформяне, подаване и експертиза на заявки за регистрация на марки и географски
означения;
2. Проект на Наредба за оформяне, подаване и експертиза на заявки за
регистрация на марки и географски означения;
3. Финансова обосновка;
4. Частична предварителна оценка на въздействието;
5. Становище на дирекция „Модернизация на администрацията“ в
Администрацията на Министерския съвет по частичната предварителна оценка на
въздействието;
6. Справка за отразяване на получените становища от проведеното
междуведомствено съгласуване;
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7. Справка за отразяване на получените становища от обществените
консултации;
8. Всички получени становища от проведеното съгласуване и от обществените
консултации;
9. Проект на съобщение за средствата за масово осведомяване.
С уважение,

ЛЪЧЕЗАР БОРИСОВ
МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА
Съгласували:
Яна Топалова
Заместник-министър на икономиката

Стамен Янев
Заместник-министър на икономиката

Силвана Любенова
Директор дирекция „ТХПП”
Министерство на икономиката

Д-р Петко Николов
Председател на
Патентното ведомство
Изготвил:
Силвия Беркова
Главен секретар на
Патентното ведомство
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