СПРАВКА
по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове за отразяване на становищата, получени при проведените
обществени консултации по проекта на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за
разглеждане на спорове по Закона за марките и географските означения

№
по
ре
д

Подател
(вкл. начин на
получаване на
предложението)

1.

Адв. Сираков,
БНГ на AIPPI

Предложение

Приема/не
приема
предложението

1. В чл. 4, ал. 1 изискването за ЕГН, когато 1. Приема се
жалбоподателят или искателят са ФЛ, би могло
(получено по
да доведе до нарушение на Регламент 2016/679
електронна поща от
за защита на личните данни. ЕГН-то е
ПВ, заведено с вх. №
безспорно в обхвата на този регламент, а част
ВХ-4850/03.09.2021
от лицата, които биха имали достъп до него, не
г.)
са
администратори
на
лични
данни,
включително ответната страна, която получава
копие от жалбата/искането. Отделно от това,
дори лицата, които са администратори на лични
данни, нямат необходимост от ЕГН-то на
искателя/жалбоподателя.
Изискването
за
представяне на тази информация е прекомерно
и противоречи на принципите за ограничаване
на използването и свеждането до минимум на
използваните данни по чл. 5 (1) от Регламент
2016/679.
а) Изискването на презиме е необосновано и а) не се приема
прекалено формалистично. Отделно от това не

Мотиви за неприемане на предложението

По т. 1. Текстът на чл. 4, ал. 1 е изменен, като
от него е премахнато изискването за
представяне на ЕГН или личен номер.

По буква а) Презимето е необходимо с цел
пълна идентификация на физическото лице и
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е последователно, като в останалата част от
наредбата се изискват само име и фамилия.
Също така не е отчетено обстоятелството, че
чуждестранни физически лица в повечето
случаи нямат презиме.

Приема/не
приема
предложението

Мотиви за неприемане на предложението

правилно адресиране на кореспонденцията до
него. Презимето може да е ключово при
извършване на
справки за алтернативни
адреси в други регистри или бази данни. В
случай че лицето не притежава презиме поради
законодателството на държавата, на която е
гражданин, това следва да бъде посочено при
подаването на жалбата или искането. Липсата
на единствено презиме не би довела до
прекратяване на производството, ако от
останалите предоставени данни може да се
приеме, че такова лице съществува и пребивава
на определен адрес. Следва да се има предвид,
че в производствата по жалби жалбоподателят
вече е участвал като страна в производство при
Патентно
ведомство,
съответно
идентификацията на лицето следва вече да е
била уточнена в данните по заявката или
опозицията. Проверката на данните от жалбата
се състои в това да се установи съответствие с
данните на вече участвалото лице, с оглед
наличието на правен интерес за обжалването.
Предоставянето на презиме няма да е
необходимо, ако такова съответствие се
установява от другите предоставени данни.
При исканията за заличаване, които се
основават на по-ранни права, които могат да се
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установят от регистър, съответствието на
данните от искането с тези в регистъра, е
достатъчно условие, за да се приеме
идентификацията на лицето и без презиме. За
исканията, подадени на други основания,
предоставянето на презиме е необходимо с цел
пълна идентификация на лицето и изчерпване
на всички възможни способи за уведомяване.
Изискването за предоставяне на презиме е
последователно в проекта на наредбата. Само
име и фамилия е достатъчно при подписването
на лицето, както и за пълномощниците, които
задължително посочват свой номер от
съответния регистър, в който са вписани като
практикуващи дейността.
б) Изискването за постоянен и настоящ адрес б) не се приема
също
е
прекалено
формалистично
и
необосновано. Би следвало да се представи
адрес за кореспонденция, който да е
достатъчен.
Предлага се чл. 4, ал. 1 да добие следния вид:
“Когато жалбоподателят или искателят са
физически лица, в жалбата или искането се
посочва името и фамилията; гражданството;
постоянен или настоящ адрес, адрес на

По буква б) В проекта на наредбата е
закрепена досегашната практика на Патентно
ведомство да предоставя възможност на
страните да посочват в максимална степен
всички пощенски адреси, с които разполагат с
цел успешното им уведомяване. Редът за
изпращане на кореспонденция на хартия чрез
пощенски оператор се извършва първо на
адреса за кореспонденция, след това на
настоящия адрес, ако е различен от адреса за
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пребиваване или друг адрес за кореспонденция
на територията на Република България, както и
електронен адрес, ако има такъв.”

Приема/не
приема
предложението

Мотиви за неприемане на предложението

кореспонденция, и накрая на постоянния адрес,
ако той не съвпада нито с адреса за
кореспонденция, нито с настоящия адрес. В
този смисъл предоставянето на настоящ адрес е
необходимо, в случай че има такъв, който е
различен от постоянния адрес. Като адрес за
кореспонденция може да се отбележи
постоянният адрес, настоящият адрес или друг
адрес, на който лицето желае да получава
приоритетно
изпращаната
на
хартия
кореспонденция. Тъй като постоянният и
настоящият адрес са такива, на които лицето е
регистрирано официално и се използват за
идентификацията
му
като
субект
в
производството, адресът за кореспонденция не
винаги се препокрива с тях и не винаги може
да послужи за извършването на справки в
официални регистри с цел установяване на
настъпила промяна в адреса, която не е била
съобщена на Патентно ведомство. Ако лицето е
предоставило поне един адрес на територията
на България, производството няма да бъде
прекратено, поради което предоставянето
едновременно и на постоянен, и на настоящ е
единствено в полза на лицето с оглед на
успешното му уведомяване.
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2. В чл. 4, ал. 2 изискването за „еквивалентен 2. Приема се
номер на чуждестранните ЮЛ“ на ЕИК или
Булстат е необосновано, включително с оглед
евентуалната липса на такъв номер в държавата
на регистрация на чуждестранното лице.
Предлага се чл.4, ал.2 да добие следния вид:
“Когато жалбоподателят или искателят са
юридически лица, в жалбата или искането се
посочва
наименованието
и
видът
на
юридическото
лице в
съответствие
с
регистрацията му; ЕИК, БУЛСТАТ или
еквивалентен
номер
за
чуждестранните
юридически лица, ако има такъв; седалище и
адрес
на
управление;
държавата,
по
законодателството на която е учредено, адрес за
кореспонденция на територията на Република
България, както и електронен адрес, ако има
такъв.”

По т. 2. В разпоредбата на чл. 4, ал. 2 след
думите „ЕИК, БУЛСТАТ или еквивалентен
номер за чуждестранните юридически лица“ са
добавени думите „ако има такъв“.

3. В чл. 4, ал. 1 и ал. 2 – при посочването на 3. Не се приема
ел. адрес “ако има такъв” трябва да отпадне, ако
се цели водене на кореспонденцията по ел. път.

По т. 3. Нито физическите, нито
юридическите лица са длъжни да имат
електронен адрес, а дори да имат такъв, не
могат да бъдат задължени да го предоставят.
Изпращането
на
кореспонденцията
по
електронен път обаче значително облекчава
производството, намалява времето за връчване
на съобщенията и увеличава възможността
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съобщението да достигне реално до адресата,
поради което предоставянето на тези данни
също е в полза на предоставилата ги страна, но
не
следва
да
бъдат
налагани
като
задължителни.
4. Чл. 4 ал. 3 - Уведомяване с SMS, че има 4. Не се приема
съобщение за изтегляне е отклонение от
предвидения в АПК, съответно ГПК ред за
връчване на документи. Подобно „съобщаване“
създава правна несигурност. Точка 4 следва да
отпадне.
Също така, следва да бъде записано изрично,
че самият жалбоподател/искател, съответно
пълномощникът,
избира
предпочитания
конкретен
начин
за
получаване
на
кореспонденция.

По т. 4. Текстът на чл. 4, ал. 3, т. 4 от
проекта на наредба е идентичен с текста на чл.
18, ал. 4, т. 3 от АПК. С оглед развитието на
технологиите
и
електронните
системи
използването на функционалностите на
телефонните устройства е удобен начин за
съобщаване не само за държавните органи,
които изпращат съобщенията, но и за
адресатите, които използват тези устройства
ежедневно за получаване на съобщения и полесно могат да проследят кореспонденцията от
Патентно ведомство. Следва да се има предвид,
че самите електронни системи за връчване
могат да бъдат конфигурирани така, че при
постъпване на съобщение в личния профил на
съответния портал, лицето адресат също така
да бъде известено чрез съобщение на мобилен
или стационарен номер.
Проектът на наредба предвижда различни
начини за подаване на документи, като
ведомството също така предлага широк набор
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от електронни услуги. Всеки потребител
решава кое е най-удобното за него средство за
комуникация, а ведомството от своя страна е
оповестило, че използва съобщаването по
електронен път като приоритетен способ за
връчване на кореспонденция. Когато дадено
лице е предоставило определен набор от данни
за контакт с него, то това се тълкува като
съгласие да получава съобщения чрез всяко
едно от тези средства за комуникация. В
случай че лицето не желае да получава
кореспонденция по електронен път (на портал
или електронен адрес), телефонен номер или
факс, същото може да не предостави тези
данни за контакт с него, да поиска същите да
бъдат заличени или да не се осведомява от
изпратената
му
чрез
тези
средства
кореспонденция,
вследствие
на
което
ведомството ще предприеме действия за
съобщаване чрез другите налични способи.
5. В Чл. 5, ал. 3 се предлага следната 5. Не се приема
редакция:
(3) Когато жалбите и исканията, както и
кореспонденцията по тях, се подават чрез
обединение, те се подписват от поне един от
членовете на обединението с представителна

По
т.
5.
Предложената
редакция
допълнително усложнява възможностите за
подписване
на
кореспонденцията
от
пълномощници. Освен това за съдружията на
представители по индустриална собственост и
адвокатските съдружия не е предвидено
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власт по отношение на обединението или
изрично преупълномощено от такова лице с
посочване на неговото име и фамилия, наред с
наименованието на обединението и качеството
или длъжността на подписващия.

Приема/не
приема
предложението

Мотиви за неприемане на предложението

задължително посочване на представляващ или
управляващ
съдружник.
Целта
на
упълномощаването на обединение е да се
улеснят страните и пълномощниците, като се
дава съвместен мандат на всички членове на
обединението да действат заедно и поотделно,
тъй като се предполага, че упражняват заедно
дейността си и имат общи клиенти. Съответно
когато в пълномощното е посочено единствено
наименованието на обединението, се приема,
че всички негови членове могат да действат
като пълномощници. Представителството и
управлението на обединението е вътрешноорганизационен въпрос и няма отношение към
представителната
власт,
дадена
от
упълномощителя общо на всички членове в
съдружието. В случай че дадено обединение по
своя преценка счита, че кореспонденцията във
връзка с производства в Патентно ведомство
следва винаги да се подписва от конкретен
съдружник, то няма пречка това да бъде
уточнено в пълномощното, като се отбележи
например, че всеки член на обединението може
да представлява само заедно с конкретния
съдружник или директно да се уточни, че само
този
съдружник
от
обединението
е
упълномощен.
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6. Чл. 6, ал. 1 – предлага се следната 6. Приема се
редакция с цел избягване на съмнения:
Чл. 6. (1) Когато по жалбите и исканията е
упълномощен пълномощник, пред Патентното
ведомство се представя писмено пълномощно
на български език в оригинал или в копие,
заверено за вярност с оригинала от
упълномощеното лице. Пълномощно, което е на
чужд език, се представя придружено с точен
превод на български език, заверен от лицето,
което е извършило превода.

По т. 6. Предложената редакция е нанесена
в чл. 6, ал. 1 от проекта на наредбата.

7. Чл. 6, ал. 3 - Подобно потвърждение може 7. Не се приема
да се иска само в случай, че представеното
допълнително редовно пълномощно е с дата покъсна от датата на подаване на жалбата или
искането.
Предлага се чл. 6, ал. 3 да добие следната
редакция.
„Когато е необходимо да бъдат потвърдени
действия на пълномощника, които предхождат
писменото упълномощаване /или датата на
упълномощаването/, на жалбоподателя или
искателя се указва да направи това в писмена
декларация, представена в 14 дневен срок след
получаване на уведомлението“.

По т. 7. Разпоредбата се отнася до различна
хипотеза. Не е пречка с оглед отстраняване на
нередовностите да бъде представено друго
пълномощно с по-късна дата. Изискването за
потвърждение от жалбоподателя/искателя е с
оглед липсата на редовно пълномощно както
при подаване на жалбата/искането, така и в
срока за отстраняване на нередовности,
вследствие на което жалбата/искането се
считат за подадени от лице, което няма
представителна власт. С цел запазване правата
и интересите на жалбоподателя/искателя се
предоставя възможност да се потвърдят
извършените действия по иницииране на
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производството, след което то продължава
директно със страната. Същият или нов
пълномощник може да бъде упълномощен във
всеки един момент от производството, за което
следва да представи редовно пълномощно.
а) Отделно от горното, препращането към чл. а) Не се приема
18, ал. 4 (касаещ неплатена такса, необоснован
правен интерес) е неправилно и следва да
отпадне, като се запише конкретният 14-дневен
срок директно в разпоредбата.

По буква а) С препращането към чл. 18, ал.
4 се цели не само указване на срока, който ще
се
предостави
за
отстраняване
на
нередовностите в пълномощното, но и
момента, когато се извършва изследването му,
а именно при проверката за допустимост. Кое
лице
(пълномощникът
или
посоченият
жалбоподател/искател) следва да се счита за
подател на жалбата/искането е въпрос, който е
свързан пряко с преценката за правен интерес.
Ако не бъде представено редовно пълномощно
и жалбоподателят/искателят не потвърди
подадената жалба/искане, то следва да се
приеме, че производството е инициирано от
името на самия пълномощник, а не от името на
страната, вследствие на което ще липсва
правен
интерес
от
подаването
на
жалбата/искането.
Ако
жалбоподателят/искателят
потвърди
действията на пълномощника, ще се счита, че
те са извършени от самата страна, с което ще се
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санира инициирането на производството и
същото ще продължи със страната, а не с
пълномощника, докато не бъде представено
редовно пълномощно.
8. Чл. 6, ал. 8 - с цел избягване на съмнения 8. Приема се
думите “изрично пълномощно” следва да бъдат
заменени с “изрично упълномощаване” (т.е.
това да може да бъде включено в обхвата на
правомощията
още
в
първоначалното
пълномощно, представено с жалбата/искането).

По т. 8. Предложената редакция е отразена в
проекта на наредбата.

9. Чл. 7, ал. 3, т. 1 - Банковите нареждания 9. Не се приема
включват ограничен брой полета за попълване.
Изискването за посочване на толкова много
информация при плащането на -държавна такса
може да доведе до обърквания и основания да
се приеме, че плащане не е извършено при
липсата на част от изисканата информация.
Такъв е случаят и с посочване на името на
искателя/жалбоподателя, ако искането/жалбата

По т. 9. За правилното завеждане на
плащането е необходимо да присъства името
на жалбоподателя/искателя, независимо кое
лице фактически внася сумата. Един
пълномощник може да плаща едновременно по
много обекти, поради което името му не само,
че не може да допринесе за правилно отнасяне
на сумите, но дори да предизвика объркване.
Не е пречка да се плати от друго лице, но при
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е подадено/а от пълномощник, нареждащ
сумата от собствена сметка.
Предлага се Чл. 7, ал. 3, т. 1 да добие
следната редакция:
“име на жалбоподателя, искателя или
пълномощника”.

описване на плащането следва да се посочи
името на страната, а не на платеца. Данните на
жалбоподателя/искателя са необходими с цел
съпоставянето им с останалите данни от
платежния документ. Така дори да е допусната
грешка в посоченото основание от Тарифата
или номера на обекта, ще може да се установи
за кое точно производство даденото лице има
правен интерес да извърши плащане.

10. Чл. 7, ал. 3, т. 3 - нормативно закрепване 10. Не се приема
на изискване за посочване основанието за
плащане е немотивирано. Аналогично на т. 1
по-горе, при правилно посочване обекта за
който се плаща, но евентуална грешка в номера
или буквата на основанието би могла да бъде
основание за ПВ да приеме, че плащането не е
редовно направено.
Предлага се да отпадне изискването за
посочване на конкретната точка от Тарифата,
като чл. 7, ал. 3, т. 3 добие следната редакция:
“основанието за плащането.’’

По т. 10. Когато се дължи повече от една
такса по един обект, (например има подадени
повече от едно искания по една марка), при
липса на посочено основание, може да настъпи
грешка при отнасяне на плащането към
конкретното производство. Основанието за
плащане може да се посочи както с цифрова
точка от Тарифата, така и словно изписване на
предмета на производството. Това описване
следва да съответства на посоченото в
действащата към момента на плащането
Тарифа. Уточнение за конкретната редакция на
Тарифата може да е необходимо единствено
при скорошни промени в нея. Посочените в
проекта на наредбата реквизити за платежния
документ
служат
за
насочване
на
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потребителите как следва да извършват
плащанията си, за да не настъпи погрешно
отнасяне на сумите. Липсата на някои от
реквизитите няма да доведе до незачитане на
плащането, ако от предоставените данни може
да се установи обектът и производството, за
което се плаща.
11. Чл. 9, ал. 1 - Текстът “или ако такива се 11. Не се приема
установят служебно от официални регистри или
бази данни” следва да отпадне.
Съгласно чл. 5 от Закона за електронния
документ и електронните удостоверителни
услуги, “Адресат на електронно изявление
може да бъде лице, което по силата на закон е
длъжно да получава електронни изявления или
за което въз основа на недвусмислени
обстоятелства може да се смята, че се е
съгласило да получи изявлението в електронна
форма.” В настоящия случай не е налице
законово задължение да се получават
електронни изявления и ако адресатът наймалкото не е посочил изрично своя ел. адрес, то
не може да се смята, че се е съгласил
кореспонденцията да се води по този начин.
Намирането на негов ел. адрес в бази
данни/регистри не може да се счита за подобно

По т. 11. Под „официалните регистри или
бази данни“ се има предвид такива, които се
поддържат от национални, европейски или
международни органи или организации. В бази
данни се включват тези, до които ведомство
има служебен достъп и които използва за
обмяна на информация със Службата на ЕС за
интелектуална собственост и Международното
бюро
на
Световната
организация
за
интелектуална собственост.
Фактът, че тези данни за контакт с лицето са
предоставени в официален регистър, означава,
че то се е съгласило да получава комуникация
по електронен път, независимо от предмета на
комуникацията. Това е особено валидно за
представителите по индустриална собственост
и адвокатите, които участват в производството
точно в това си качество, и при вписването си в
съответния регистър са предоставили данни за
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съгласие.

електронен адрес.
С цел по-голяма яснота текстът е прецизиран
като преди думите „бази данни“ е добавена
думата „официални“, а след думите „бази
данни“ са добавени думите „за обекти на
интелектуална собственост“.

12. Чл. 9, ал. 4 - Считаме, че възможността за 12. Не се приема
водене на кореспонденция по факс следва да
отпадне изцяло. Факсът е остарял способ, който
се поддържа от все по-малко физически и
юридически лица. Логично, той постепенно
отпада като алтернатива за кореспонденция с
много ведомства, в това число и EUIPO и
WIPO.
Предлага се ал. 4 на чл. 9 да отпадне изцяло.
Алтернативно, и в случай че запазването на
възможността за комуникация чрез факс бъде
счетено за необходимо и с цел избягване на
съмнения се предлага следната формулировка:
(4) “При невъзможност за осъществяване на
устно уведомяване, кореспонденцията се
изпраща по факс, като за дата на получаване се
счита датата, отразена върху съобщението за
успешно получаване на съобщението от
адресата.”

По т. 12. Факсът присъства като опция за
уведомяване в АПК, а и в самия Закон за
марките и
географските означения
е
предвидено използването на факс като
средство за комуникация. При изпращане на
съобщения чрез факс се разпечатва доклад.
Данните в този доклад зависят от използвания
модел факсова машина, като винаги включват
дата на извършване на операцията и резултат
от тази операция, който удостоверява
осъществената връзка и успешното изпращане
на съобщение. Обичайно липсва друга дата
или резултат, който да индикира именно
получаване на съобщението от адресата, като
се презумира, че това е датата на успешно
осъществената връзка между устройствата.
Физическото разпечатване на съобщението от
получаващата машина зависи от поддържането
ѝ с необходимите консумативи, за да се
осъществи разпечатването.

14

№
по
ре
д

Подател
(вкл. начин на
получаване на
предложението)

Предложение

Приема/не
приема
предложението

Мотиви за неприемане на предложението

Жалбоподателите/искателите не са дължини
да посочват факс номер и могат да поискат
предоставен такъв да бъде заличен, ако не
желаят да получават кореспонденция от
Патентно ведомство чрез това средство за
комуникация. Въпреки това, то не следва да
бъде изключвано като опция за всички
останали лица.
13. Чл. 12, ал. 1, т. 10 - Считаме, че следва да 13. Не се приема
отпадне задължението да се представят мотиви
във връзка с всички правни основания, факти и
доказателства. Подкрепяме изискването за
представяне на мотиви във връзка с всички
правни основания. Изискването за представяне
на мотиви във връзка с всички факти и
доказателства е прекомерно и неоправдано.
Доказателствата и посочените факти, в
зависимост от конкретния случай, могат да са
изключително много, като в такъв случай
коментирането на всяко едно от тях освен
необосновано може да е и нецелесъобразно.

По т. 13. Разпоредбата насочва
жалбоподателите/искателите
относно
съдържанието на обстоятелствената част на
жалбата/искането и излагането на мотиви,
които са пряко свързани със спора по
същество. Мотивите следва да се базират на
правните основания, фактите, които се твърдят,
че са настъпили, и доказателствата, които
доказват настъпването им. Обсъждането на
фактите въз основа на представените
доказателства може да се извърши съвкупно, а
не поотделно на всеки отделен факт или
доказателство. Все пак е необходимо в
мотивната част на иницииращия документ
жалбоподателят/искателят да изложи всички
факти, на които се позовава, и да обоснове
настъпването им спрямо доказателствата,
които представя. Липсата на изчерпателни
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мотиви във връзка с фактите и представените
доказателства не би довело до прекратяване на
производството.
14. Чл. 12, ал. 4 - Следва да отпадне 14. Не се приема
изискването за посочване на “вид и тип” марка.
Също така изискването за посочване на
“изображение, ако има такова” е необосновано
и непоследователно (в ал. 2 и 4 се изисква, а в
ал. 1, 3 и 5 не) и също следва да отпадне.
Марката е достатъчно ясно и точно
конкретизирана с посочване на номера и
наименованието й.

По т. 14. Посочване на вид и тип на
противопоставената марка е необходимо
поради новите видове марки и цели точно
определяне на противопоставения обект. Това е
аналогична информация за противопоставения
обект като „наименованието на марката“,
срещу
което
липсва
възражение.
Наименованието на марката е индикация за
това, че тя съдържа словни елементи, а видът и
типът на марката на практика поясняват дали
тези елементи са самостоятелни или
придружени с фигуративни такива, звук,
движение
и
т.н.
Действително,
при
противопоставяне на обект, който присъства в
регистър, посочването на правилен номер от
регистъра
би
било
достатъчно
и
непредставянето на данни за наименованието,
вида и типа на марка не би довело до
прекратяване
на
производството.
Представянето на тези данни обаче е в полза на
жалбоподателя/искателя, ако допусне грешка
при изписване на номера на марката, тъй като
въз основа на тях може да се установи
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несъответствието и да се даде възможност за
уточняване на обекта.
Изискването за представяне на изображение
само във връзка с някои от основанията е
целенасочено и обосновано. Такова изискване е
включено
единствено
във
връзка
с
основанията,
при
които
е
възможно
противопоставяне на нерегистрирана марка,
чието изображение не може да се установи от
регистър.
15. Чл. 12, ал. 4, т. 2 - в чл. 36, ал. 3, т. 1 15. Приема се
ЗМГО препраща към чл. 12 ЗМГО. В чл. 12, ал. частично
2, т. 9 ЗМГО е нормативно определена датата,
към
която
следва
да
се
докаже
общоизвестността на марка. Промяна с
Наредбата
на
законово
определените
материално правни норми е недопустимо.
Изискването за „мотиви“ за облагодетелстване
е също разширение на изискванията на ЗМГО такива не се предвиждат в чл. 12, ал. 3.
Предлагаме да отпадне текстът след „датата,
към която марката е станала общоизвестна“.

По т. 15. Приема се в частта относно
предложението за отпадане от текста на
разпоредбите на „датата, към която марката е
станала общоизвестна“. Нанесена е редакция в
чл. 12, ал. 4, т. 2 и т. 3 от проекта на наредбата.
Не се приема да отпадне изискването за
представяне на мотиви относно наличието на
несправедливо
облагодетелстване
от
отличителния характер или от известността на
по-ранната марка или тяхното увреждане.
Видно от текста на чл. 12, ал. 3 от ЗМГО –
установяването
на
несправедливо
облагодетелстване или увреждане е елемент от
фактическия състав на правното основание и в
тежест на жалбоподателя/искателя е да докаже
изпълването му. Облагодетелстването или
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увреждането може да е реално настъпило или
потенциално, като следва да се обоснове с
мотиви и представени доказателства, тъй като
отрицателните последици от използването на
марката не могат да се предполагат. Това е
досегашната практика на ведомството при
прилагането на посоченото основание, която
съответства напълно на европейската практика.
16. Чл. 12, ал. 8 - Формулировката 16. Не се приема
“притежание на едно и също лице” не отчита
възможността по-ранните права да са
съсобственост на повече от едно лице. Тази
част от текста да отпадне или да бъде
редактирана съответно.

По т. 16. Чл. 12, ал. 8 предвижда
възможността с едно искане да се
противопоставят повече от едно по-рани права,
които следва да принадлежат на искателя или
искателите. В следващите разпоредби - чл. 12,
ал. 9 и 10 изрично е уточнена възможността
искането да се подаде от повече от едно лице и
условията за това, когато същите имат
съвместени права върху противопоставените
марки. Не се налага внасяне на редакция в ал.
8, тъй като ще доведе до излишно усложняване
на текста.

17. Чл. 13, ал. 6 - изискването за представяне 17. Не се приема
на “публикация на съответните разпоредби по
приложимото законодателство, както и съдебна
практика” на чужда държава е неотносимо към
решаване на спора от ПВ на РБ или от

По т. 17. Основанието по чл. 12, ал. 6 от
ЗМГО е свързано с разпоредба от Парижката
конвенция и Директива (ЕС) 2015/2436, като се
визира възникнало право върху марка
(съобразно законодателството на дадена
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българския съд. Въвежда се изискване,
излизащо извън буквата и духа на ЗМГО.
Приложимото законодателство е българското.
Тази разпоредба вероятно е била заимствана от
Насоките на EUIPO, но там, за разлика от
българския ЗМГО, чл. 4, ал. 8 от Регламента
изрично предвижда прилагането на национално
право от отделни страни членки.
Второто изречение следва да отпадне изцяло.

държава), което няма действие на територията
на държавата, на която е заявена марката от
агента или представителя на действителния
притежател. В този смисъл е необходимо да се
представят доказателства за възникналите
права върху знака в полза на искателя, като
второто изречение служи като насока какво
следва да се предостави за доказване на
правото.

18. Чл. 13, ал. 8 - Второто изречение 18. Не се приема
представлява отново неотносима разпоредба за
български административен или съдебен орган.
Географското означение може да бъде
противопоставено, единствено ако се ползва
със закрила на територията на РБ, или е
регистрирано в съответствие с изисквания на
Европейските
регламенти.
Географско
означение, което се ползва със закрила
“съгласно законодателството на друга държава”
не е противопоставимо в България по спорове
по ЗМГО.

По т. 18. Аналогично на основанието по чл.
12, ал. 6, за противопоставяне на правата върху
географско означение на основание чл. 12, ал. 8
от ЗМГО, искателят следва да докаже правната
си легитимация като носител на това право,
което качество обаче той може да е придобил
съгласно чуждестранно законодателство. В
разпоредбата изрично е посочено, че
географското означение следва да се ползва със
закрила на територията на България, но
основанието
от
закона
не
изисква
регистрацията на географското означение да е
настъпила по реда на съответните европейски
регламенти
или
по
българското
законодателство. Чуждестранни географски
означения могат да се ползват със закрила на
територията на България също така по силата
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на
международни
или
двустранни
споразумения. Именно заради това е
необходимо представянето на публикация на
съответните разпоредби от приложимото
законодателство, от които да се установява
възникването на закрилата и нейния обхват,
когато противопоставените права не са
възникнали въз основа на националния закон
или европейските регламенти.
19. Чл. 13, ал. 9 - всички изброени в чл. 36, 19. Не се приема
ал. 3, т. 2 ЗМГО права следва да се ползват със
закрила на територията на РБ. Авторските
права възникват със създаването им независимо
къде по света, но те трябва да бъдат такива,
които се ползват със закрила на територията на
РБ.
Второто изречение следва да отпадне изцяло.

По т. 19. Също както и по останалите
разпоредби,
с
които
националното
законодателство позволява противопоставяне
на права, възникнали по законодателството на
други държави, следва да се представят
необходимите
доказателства
за
това.
Възникването на авторското право и
определянето на лицето, което е негов носител,
е подчинено на регламентацията на държавата,
в която е възникнало. Действието му на
територията на България е съобразно
националното
законодателство
и
международните договори, по които България
е страна.

20. Чл. 14, ал. 3, т. 4 - Изискването да се 20. Не се приема
посочва за всяко доказателство на коя страница

По т. 20. Включването на това изискване,
както и останалите изисквания относно
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в изложението е коментирано е необосновано и
представлява огромна административна пречка
за жалбоподателя/искателя.
Цялата точка 4 следва да отпадне.

доказателствата, е съобразено с установената
европейска практика. Обвързване на всяко
доказателство
с
конкретна
част
от
представеното становище по спора е
необходимо с цел еднозначно установяване на
конкретните факти, на които се позовава
страната, и с оглед преценка на формираните
въз основа на тях изводи. Спазването на това
изискване ще допринесе за правилното
установяване на фактическата обстановка по
спора и ясно определяне на позицията на
страната. В този смисъл същото е предвидено
като насока за страните и в техен интерес, без
да е обвързано със санкция за неспазването му.

21. Чл. 14, ал. 3, т. 5 - С цел яснота, в края на 21. Приема се
точката следва да се добави “ако това се
претендира”.
22. Чл. 14, ал. 5 - Цялата Наредба включва 22. Приема се
изключително кратки/съкратени срокове, което
отчасти е в разрез с изрични разпоредби на
ЗМГО. Там, където няма изрично противоречие
е направен опит съкратените срокове, които
бяха предложени още с първия проект на ЗМГО
и неприети от законодателя, да бъдат върнати
чрез Наредбата. Такъв е случаят, например, при
следните разпоредби: чл. 18, ал. 5, чл. 18, ал. 7,

По т. 21. Предложеното допълнение е
отразено в текста на наредбата
По т. 22. В проекта на наредба сроковете са
удължени както следва:
- срокът в чл. 14, ал. 5 е променен от 7дневен на едномесечен;
- срокът в чл. 18, ал. 5 е променен от 7дневен на 14-дневен;
- срокът в чл. 18, ал. 7 е променен от 3дневен на 7-дневен;
- срокът в чл. 21, ал. 2 е променен от 14-
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чл. 21, ал. 2, ал. 4, чл. 22, ал. 14, чл. 27, ал. 2.
Всички срокове следва да са по-дълги,
отчитайки и факта, че се комуникира с и се
събират доказателства от чуждестранни
искатели/жалбоподатели,
действащи
чрез
местен представител. Това отнема време,
особено при голяма часова разлика, и
събирането на доказателства в толкова кратки
срокове често е напълно невъзможно. При
констатирани
нередовности
на
жалбата/искането чл. 73, ал. 5 от ЗМГО
предвижда
ЕДНОМЕСЕЧЕН
срок
за
отстраняването им. Не е ясно, какво налага
нередовности с доказателствата да бъдат
отстранени в седемдневен срок.
Срокът следва да бъде променен на
едномесечен, както и всички други посочени
срокове следва да бъдат удължени.

дневен на едномесечен;
- срокът в чл. 21, ал. 4 е променен от 14дневен на едномесечен;
- срокът в чл. 22, ал. 14 е променен от 14дневен на едномесечен;
- срокът в чл. 27, ал. 2 е променен от 14дневен на едномесечен.

23. Чл. 15 ал. 5 - Преценката за наличие на 23. Не се приема
информация с поверителен характер съгласно
чл. 82 от ЗМГО не е предоставена на ПВ, още
по-малко на отделен състав, а на лицето, което
предоставя информацията и иска същата да
бъде третирана като такава. Законът не е
предоставил възможност на ПВ да преценява,
дали информацията следва да се третира като

По т. 23. В чл. 82, ал. 1 от ЗМГО изрично е
предвидено, че твърденията за търговска тайна
в материалите трябва да са мотивирани,
съответно в рамките на производството се
извършва преценка за основателност на тези
мотиви. Страната има възможност по своя
усмотрение да посочи кои материали счита, че
съдържат търговска тайна, но това не значи, че
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такава, съответно липсва и възможност да се
обжалва отказ на състава да третира
информацията като поверителна.
Чл. 15, ал. 5 следва да отпадне.

същите автоматично следва да се считат за
поверителни. Противното би означавало, че
страната може да използва този способ за
забавяне на производството и затрудняване на
ответната страна да упражнява в пълнота
правото си на защита с оглед на предвидения
ред такъв тип кореспонденция да се получава
единствено на място в Патентно ведомство.
Съставът, на който е възложено разглеждането
на спора и воденето на производството, следва
да може да провери основателността на
мотивите относно наличието на търговска
тайна в представените му материали.

24. Чл. 18, ал. 8 - Последното условие на тази 24. Приема се
разпоредба, а именно „при условие че частично
неотстранените нередовности се явяват пречка
за продължаване на производството“ е неясно и
би следвало да отпадне.
Ако дадена нередовност изобщо не пречи на
развитието на производството, то поначало би
следвало за нея да не бъде давано указание за
отстраняването й и производството да
продължи
напред.
Всички
останали
нередовности, които касаят изпълнението на
изискванията на чл. 12 и чл. 13 от проекта на
наредба, следва да се съобщават на подателя на

По т. 24. Извършена е редакция в чл. 18, ал.
8, както следва:
„За всяка допустима жалба или искане се
проверява дали отговаря на останалите
изисквания на чл. 12 и 13. Когато се
констатират нередовности, на жалбоподателя,
съответно на искателя, се предоставя
едномесечен срок за отстраняването им. По
жалби или искания, по които нередовностите
не са отстранени в указания срок,
производството се прекратява, при условие че
неотстранените нередовности не позволяват да
се установят страните, предметът и обхватът на
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жалбата или искането.“
Предвидените в чл. 12 и чл. 13 изисквания
целят осведомяване на заинтересованите лица в
максимална степен какво следва да съдържа
жалбата/искането и какви доказателства следва
да се приложат, за да премине безпроблемно
разглеждането ѝ към етапа с размяна на
кореспонденция между страните. Всички
изброени в разпоредбите данни и доказателства
са необходими за еднозначно установяване на
страните, правата им върху обектите по спора,
както и предмета на спора и неговия обхват.
При непредставяне в пълнота на необходимата
информация следва да се прецени за всеки
конкретен случай поотделно дали от
съвкупността
предоставени
данни
производството по спора може да продължи
към решаването му по същество. Липсата на
някои от данните може да не е пречка за
продължаване на производството, ако въз
основа
на
предоставените
данни
и
доказателства
може
да
се
установи
необходимата информация. С уведомленията за
отстраняване на нередовности по жалба/искане
на страните се дават указания относно
последиците от неотстраняването им.
В този смисъл предвиденото в проекта на
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наредба условие за прекратяване е в полза на
страните и избягване на формалистичния
подход при проверката за редовност на
жалбите/исканията.
25. Чл. 18, ал. 9 и ал. 10 - Подобна 25. Не се приема
възможност
е
допустима
по
общите
процесуални правила и извеждането й в
отделна норма и то като процесуална
възможност само за ответната страна или
привлеченото в процеса заинтересовано лице
може да доведе до злоупотреба и неоправдано
бавене или шиканиране на процедурата. Ако се
прецени, че норма с подобен диспозитив следва
да бъде изрично включена в наредбата, то
такава изрична норма /възможност да бъде
поискано доказване на представителната власт
на лицето подписало пълномощно за някоя от
страните/ следва да съществува преди всичко за
състава по спорове.
Предложението ни е въпросната разпоредба
да отпадне изцяло или да добие следната
редакция:
„(9) Когато жалбата или искането се подава
от юридическо лице чрез пълномощник,
съставът по спорове може да поиска
доказателства относно представителната власт

По т. 25. Предложените редакции
представляват по-усложнена формулировка на
предвидените в проекта на наредба разпоредби.
Проверката за активната процесуална
легитимация на страните и представителната
власт на пълномощниците се проверява на етап
допустимост и формална редовност на
жалбите/исканията. С цел да не се създава
допълнителна административна тежест при
подаването на жалбата/искането не е
предвидено да се представя актуално състояние
на юридическите лица, дори за чуждестранни
такива, за които не може да се извърши
служебна справка. Съставът по спорове приема
упълномощаването, ако съобразно данните в
пълномощното, същото следва да се счита за
редовно. Подобна практиката следва и СЕСИС.
Ответната страна обаче може да установи
пропуск при проверката или да възрази срещу
приетото упълномощаване, което налага поподробно изследване на представителната
власт на пълномощника. Такова оспорване,
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на упълномощителя до приключване на
проверката за формалната редовност на
жалбата или искането. Всяка една от страните
по спора може да оспори представителната
власт на пълномощник на Другата страна до
приключване на процедурата по чл. 75 ал. 5 или
а чл. 75 ал. 6 ЗМГО. На пълномощника се
предоставя едномесечен срок да представи
Доказателства, чрез които може да се проследи
надлежното му упълномощаване от законен
представител на юридическото лице, което го е
упълномощило.
(10) Ако в срока по ал. 9 не бъдат
представени
доказателства
или
от
представените доказателства не може да се
проследи надлежното упълномощаване, се
прилага чл. 6, ал. 3.“

Приема/не
приема
предложението

Мотиви за неприемане на предложението

както и установяване на нередовност по
жалбата/искането, която да е пропусната или да
се е появила след промяна в лицата, може да
настъпи във всеки един момент докато
производството е висящо пред органа, поради
което е в противоречие с принципите на АПК
да се включва ограничение със срок.
Предвиденият в разпоредбата едномесечен
срок за представяне на доказателства, чрез
които
да
се
проследи
надлежното
упълномощаване от законен представител на
юридическото лице, следва да се прилага,
когато съставът не може да установи това
служебно въз основа на предоставените данни
за юридическото лице (например ЕИК на
българско ЮЛ). В този смисъл е възможно
оспорването на представителната власт да
доведе до забавяне на производството, но то е
необходимо с цел недопускането на съществен
процесуален пропуск и установяване в пълнота
на представителната власт на участващите в
производството лице. Патентно ведомство
следва принципа, че страните винаги действат
добросъвестно и нямат интерес да забавят
умишлено решаването на спора по същество,
поради което независимо дали има изрична
разпоредба
извършва
проверка
на
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оспорванията и възраженията на страните.
26. Чл. 20, ал. 4, т. 1, т. 3, т. 4 - въвеждане на 26. Приема се
подобни задължения не съответства на частично
изискванията на ЗМГО, например в чл. 12, ал.
10 ЗМГО - текстът да се коригира като се
запише, че може да се взимат предвид тези
обстоятелства, но не е нужно да се представят
доказателства във връзка с всички тях.

27. Чл. 20, ал. 5 и чл. 21, ал. 11 и чл. 22, ал. 27. Приема се
23 и чл. 33, ал. 5 - като съответни точки 10 би
следвало да се добавят „пред какъв орган и в
какъв срок решението може да се обжалва“ това е формално изискване на АПК относно
съдържанието на административните актове.

По т. 26. От текста на чл. 20, ал. 4 отпадат
думите „във връзка с която са представени
доказателства“.
Изброяването в разпоредбата на определени
обстоятелства не е изчерпателно, което е видно
и от посочването, че могат да се изследват и
„други факти и обстоятелства, които
свидетелстват за разпознаваемост на марката
от
потребителите
и
повишаване
на
отличителния ѝ характер“. Текстът не
задължава представяне на доказателства във
връзка с всички изброени факти и
обстоятелства, като по своята същност
изброяването насочва заявителя относно
съдържанието на доказателствата и какви
факти и обстоятелства следва да се стреми да
докаже с тях.
По т. 27. В чл. 20, ал. 5; чл. 21, ал. 11; чл. 22,
предходна ал. 23, настояща ал. 26; и чл. 33, ал.
5, преди думите „подпис на председателя на
Патентното ведомство или на оправомощен от
него заместник-председател“ е добавена нова
точка с текст „пред кой съд и в какъв срок
решението може да бъде обжалвано;“
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28. Чл. 21 ал. 2 - Сроковете следва да са 28. Приема се
едномесечни. 14-дневният срок в чл. 21, ал. 2, т.
4 пряко противоречи на едномесечния срок в
чл. 75, ал. 7 ЗМГО.

По т. 28. Срокът в чл. 21, ал. 2 е променен
от 14-дневен на едномесечен.
Следва обаче изрично да се отбележи, че
това е срок, който се предоставя за
обосноваване на уважителни причини за
представени
след
срока
доказателства.
Съответно това не е срокът, предвиден в чл. 75,
ал. 7 от ЗМГО, който се предоставя на
ответната страна за становище по изискани от
състава
допълнителни
доказателства
и
материали или постъпили такива след срока.

29. Чл. 21, ал. 7 - Вероятността от объркване 29. Не се приема
на потребителите не фигурира в ЗМГО като
част от фактическия състав. Логично е
аргументите да бъдат разглеждани в тази
насока, но това е следвало да бъде определено
със закона, а не с Наредбата. Пропуски в
материалните разпоредби в закона не може да
бъдат
поправяни
чрез
подзаконовите
нормативни актове.
Този текст следва да отпадне и да бъде
въведен в ЗМГО.

По т. 29. С разпоредбата на чл. 21, ал. 7 от
проекта на наредбата се изяснява смисъла на
законовата разпоредба и как същата се прилага,
като считаме, че това регламентиране е
напълно в съответства на чл. 7, ал. 2 от ЗНА.
„Вероятност за объркване“ се изследва
винаги когато сравнявани марки и техните
стоки и услуги не са идентични и това е
основен принцип, който е залегнат в ЗМГО и е
валиден също и за нерегистрираната марка,
каквато е и константната съдебна практика.
Обратното би означавало, че нерегистрираната
марка е с по-широк обхват на закрила от
регистрираната, което е недопустимо и не
съответства на целта и духа на закона, както и
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на транспонираната разпоредба от директивата.
Изследването на вероятност за объркване
при основанието по чл. 12, ал. 4 от ЗМГО се
извлича при систематичното тълкуване с чл.
12, ал. 1 от ЗМГО, където изрично е посочено,
че при подадена опозиция не се регистрира
марка, когато поради нейната идентичност или
сходство с по-ранна марка и идентичността или
сходството на стоките или услугите на двете
марки съществува вероятност за объркване на
потребителите, която включва възможност за
свързване с по-ранната марка. На практика с
чл. 12, ал. 4 от ЗМГО, нерегистрираната марка
е приравнена на по-ранна марка за целите на
опозицията, като в разпоредбата са посочени
допълнителни
условия
за
нейното
противопоставяне като по-ранно право върху
търговски знак. Законовата формулировка на
това относително основание не изключва
изискването, че сходство между марките и
сходството между стоките и услугите им
следва да поражда вероятност за объркване на
потребителите. Именно с цел яснота по този
въпрос е включено уточнение в проекта на
наредбата.
30. Чл. 21, ал. 8 - С оглед установените в 30. Приема се

По т. 30. В чл. 21, ал. 8 е извършена
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ЗМГО и в практиката критерии за използване
на марка в търговската дейност предлагаме
следната редакция на текста:
(8) При преценка на доказателствата за
използване в търговската дейност
на
територията на Република България на
нерегистрирана марка се вземат предвид
географският обхват, продължителността и
степента на използване на марката, публичното
представяне и релевантният кръг потребители.“

съответната редакция на текста.

31. Чл. 22, ал. 6 - Преклудирането на 31. Не се приема
възможността страна да се позовава на чл.37 от
ЗМГО противоречи на принципите на АПК.
Също така, в ЗМГО липсват подобни
разпоредби, ограничаващи възможността на
страните да се позовават на това обстоятелство.
Считаме, че разпоредбата на чл. 22, ал. 6
следва да отпадне.

По т. 31. С тази разпоредба от проекта на
наредба се изяснява моментът, в който
атакуваната страна може да се позове на чл. 37
от ЗМГО, с цел предвидимост и бързина на
производството.
От разписаната в закона процедура е видно,
че за атакувания с искане за заличаване
притежател на марка е предвидена една
възможност за изпращане на възражение срещу
искането. До втора възможност за изразяване
на становище може да не се достигне, ако
искателят в своето становище по възражението
не излага нови факти, обстоятелства и/или
доказателства от значение за спора. В този
смисъл в проекта на наредбата е указан
моментът, предвиден в закона като първа
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реакция на атакувания маркопритежател срещу
искането, тъй като може изобщо да не се
достигне до друга възможност, в която
маркопритежателят да изрази становище по
спора и да се позове на чл. 37 от ЗМГО.
Доколкото прилагането на тази законова
разпоредба е свързана с представяне на
доказателства, позоваването на нея при
евентуално второ становище от атакувания
маркопритежател ще удължи значително
производството, тъй като ще наложи
предоставяне на допълнителни срокове и на
двете страни да изразят отделно позицията си
по тази повдигната претенция и представените
доказателства във връзка с нея.
32. Чл. 22, ал. 8 - Чл. 38 от ЗМГО не 32. Не се приема
предвижда необходимост от/задължение за
доказване на правен интерес. Подобна
материално
правна
норма,
въвеждаща
изискване за доказване на правен интерес
следва да бъде предвидена в ЗМГО след
обосноваване на нейната необходимост, а не в
Наредбата.
Текстът “и за нея да е обоснован правен
интерес’’ следва да отпадне от Наредбата.

По т. 32. Изискването за наличие на правен
интерес за отправени към органа искания е общ
принцип в АПК, който се дерогира само с
изрична разпоредба в обратен смисъл в
специален закон. За подаване на исканията за
отмяна в чл. 35 от ЗМГО е посочено изрично,
че могат да се подадат от всяко лице. В чл. 38,
ал. 2 от ЗМГО обаче липсва изключване на
изискването за правен интерес, когато някоя от
страните поиска определяне на по-ранна дата
на отмяна.
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Искането за определяне на по-ранна дата на
отмяна налага предоставяне на допълнителен
срок за представяне на доказателства, които
излизат извън основния период на доказване,
обвързан в закона с датата на подаване на
искането. С оглед на това, че с искането за
определяне на по-ранна дата на отмяна
значително се увеличава тежестта на
доказване, производството се утежнява със
събиране на допълнителни доказателства и се
удължава процедурно с допълнителни срокове,
съответната страна следва да докаже, че се
ползва с правен интерес регистрацията на
марката да бъде отменена от дата, която е поранна от датата на подаване на искането.
Следва да се има предвид, че правен интерес
за определяне на по-ранна дата на отмяна се
изисква и от СЕСИС по отношение на марките
на ЕС, който имат същото действие на
територията на България като националните
марки.
33. Чл. 22, ал. 9 - 12 - Възможността да бъде 33. Приема се
поискана отмяна с по-ранна дата от датата на частично
подаване на искането касае само отмяната на
основание чл. 35 от ЗМГО. По тази причина
считаме, че е по-удачно процедурата по

По т. 33. Не се приема предложението да се
отделят разпоредбите по исканията за отмяна
от тези по исканията за заличаване. Законовата
процедура на производствата по искания за
отмяна и искания заличаване съвпада с оглед
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искания за отмяна по чл. 35 да бъде уредена
отделено от процедурите по искания за
заличаване.
С цел максимална яснота, предлагаме
следното допълнение на ал.12:
(12) Посочването на по-ранна дата по ал. 8 се
разглежда от състава по спорове, при условие
че не е доказано реално използване на марката
през петте години, предхождащи датата на
подаване на искането. В този случай, ако не
бъде доказано реално използване и през петте
години,
предхождащи
по-ранната
дата,
регистрацията на марката се отменя от
претендираната по-ранна дата. В случай че бъде
доказано реално използвана на марката през
петте години, предхождащи датата на подаване
на искането, регистрацията на марката не се
отменя, независимо дали е доказано използване
през петте години, предхождащи по-ранната
дата.
Отделно от горното, в разпоредбата липсват
текстове, уреждащи отмяната както и реда за
отмяна с по-ранна дата по чл. 35 ал. 1, т. 2 и 3.
Уредена в детайл е единствено хипотезата за
отмяна с по-ранна дата по чл. 35, ал. 1, т. 1 от
закона. ЗМГО изрично предвижда възможност
за отмяна с по-ранна дата при всички хипотези

Приема/не
приема
предложението

Мотиви за неприемане на предложението

на сроковете и условията за размяна на
кореспонденция между страните. В проекта на
наредба с отделни алинеи са разписани
възможните отклонения от тази процедура,
които засягат производствата по двата вида
искания. В рамките на исканията за заличаване
също може да бъде поискано доказване на
реално използване, което съответства на
искането за отмяна по чл. 35, ал. 1, т. 1 от
ЗМГО.
Не се приема и предложената редакция на
чл. 22, ал. 12, тъй като има същия смисъл като
текста от проекта на наредба, но с поусложнена
формулировка.
Добавеното
изречение се подразбира.
Приема се забележката, че по отношение на
по-ранната дата на отмяна в проекта на наредба
се разглежда единствено случая, отнасящ се за
доказване на реално използване. Поради това
са извършени редакции в чл. 22, ал. 8 и са
добавени нови ал. 9, 10 и 13, както следва:
(8) При искане за отмяна на регистрацията
на марка всяка от страните може да поиска
определяне на по-ранна дата за отмяна, която
следва да е ясно установима от представените
доказателства и за нея да е обоснован правен
интерес. По-ранната дата не може да попада в
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на чл. 35. Липсата на съответна уредба в
Наредбата е съществен пропуск, който следва
да бъде коригиран.

5-годишния период след регистрацията на
марката, когато искането е по чл. 35, ал. 1, т. 1
от ЗМГО.
(9) Когато искането е по чл. 35, ал. 1, т. 1 от
ЗМГО, по-ранната дата не може да попада в 5годишния период след регистрацията на
марката.
(10) Когато искането е по чл. 35, ал. 1, т. 2 и
3 от ЗМГО, по-ранната дата не може да
предхожда датата на регистрация.
……
(13) При искане за отмяна по чл. 35, ал. 1, т.
2 и 3 от ЗМГО и посочване на по-ранна дата по
ал. 8, на искателя се предоставя двумесечен
срок за представяне на доказателства във
връзка с начина на използване на марката
съгласно основанието на искането.

34. Чл. 22, ал. 14 - срокът следва да е 34. Приема се
едномесечен - аналогично на сроковете в чл. 76,
ал. 1, 2, 3, 4 и 5 от ЗМГО.

По т. 34. Срокът в разпоредбата по чл. 22,
предходна ал. 14, настояща ал. 17 е променен
от 14-дневен на едномесечен.

35. Чл. 22, ал. 18, т. 1 и 4 - също като чл. 20 35. Приема се
ал. 4 т. 1, 3 и 4 - въвеждане на подобни частично
задължения не съответства на изискванията на
ЗМГО, например в чл. 12 ал. 10 ЗМГО - текстът
да се коригира като се запише, че може да се

По т. 35. От текста на чл. 22, предходна ал.
18, настояща ал. 21, отпада израза „във връзка с
която са представени доказателства“.
Изброяването в разпоредбата на определени
обстоятелства не е изчерпателно, което е видно
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взимат предвид тези обстоятелства, но не е
нужно да се представят доказателства във
връзка с всички тях.

и от посочването, че могат да се изследват и
„други факти и обстоятелства, които
свидетелстват за разпознаваемост на марката
от
потребителите
и
повишаване
на
отличителния ѝ характер“. Текстът не
задължава представяне на доказателства във
връзка с всички изброени факти и
обстоятелства, като по своята същност
изброяването насочва заявителя относно
съдържанието на доказателствата и какви
факти и обстоятелства следва да се стреми да
докаже с тях.

36. Чл. 25, ал. 5 - Страните във всеки спор 36. Приема се
следва да са наясно с неговото развитие. Често,
между страните се водят преговори за
постигане на споразумения, като определени
действия се поставят в зависимост от
изпълняването на действия от насрещната
страна пред ПВ. Официалното уведомление, че
списъкът е бил ограничен може да е от
значение за страните, включително и в горната
хипотеза. Също така, всяка страна има правото
и следва да бъде информирана от ведомството
за всяко развитие по производствата с нейно
участие. С оглед на това, считаме, че страните
трябва да бъдат уведомявани за подобно

По т. 36. В чл. 25, ал. 5 е извършена
редакция, както следва:
(5) Когато в производството по жалбите по
чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗМГО заявителят поиска
ограничаване на списъка на стоките или
услугите, предмет на спора, се прилага чл. 75,
ал. 13 от ЗМГО. Ако с ограничението отпаднат
всички стоки или услуги, предмет на спора, до
опонента се изпраща уведомление без да му се
предоставя срок за становище по чл. 75, ал. 13,
изречение първо от ЗМГО.
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развитие.
Последното изречение да бъде променено на
“Ако с ограничението отпаднат всички стоки
или услуги, предмет на спора, до опонента се
изпраща уведомление за информация, без да му
се предоставя срок за отговор”.
37. Чл. 25, ал. 6 - С тази разпоредба отново се 37. Приема се
допълва пропуск в закона с Наредбата, което е
недопустимо. Текстът следва да отпадне, а
ЗМГО - допълнен с подобна разпоредба.

По т. 37. Текстът на чл. 25, ал. 6 е премахнат
от проекта на Наредбата

38. Чл. 26 - Отказът от право по чл. 34, както 38. Не се приема
и производствата по чл. 31 за вписване на
прехвърляния на марка, особен залог, лицензия
и прочее по Раздел III от ЗМГО нямат общо със
спорове и искания и не следва да се регулират в
Наредбата по Споровете. Отделно от това
“потвърждаването”, че се прилагат разпоредите
на закона при настъпването на предвидените в
тях хипотези е излишно.
Целият чл. 26 следва да отпадне.

По т. 38. Зависимостта на производствата
по спорове от други производства, свързани с
промени относно действието на регистрацията,
обхвата на закрила и притежателите на
марките, предмет на спора, се установява по
несъмнен начин от редица разпоредби в ЗМГО.
От значение са не самите производства по
вписване на промени в регистрацията на
марките, а резултатът от тях и правният ефект,
който пораждат за висящия спор. С
разпоредбите от чл. 23 до 27 от проекта на
наредба се разглеждат различни ситуации,
които налагат отчитане в производството по
спора, че са заявени промени във вписаните
данни за марката – обект на спора. Конкретно в
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чл. 26, с цел посочване в пълнота на всички поспецифични случаи, е включен и отказът от
право, който се разглежда по по-различен
начин, когато марката е обект на спор.
Считаме, че е важно и в полза на страните,
участващи в спорове, да се информират от
наредбата, че отказът от право върху марка,
която е обект на спор, може да се впише
единствено при изрично съгласие на лицето,
подало искането за отмяната или заличаването
срещу марката, както и че този отказ не се
взима предвид при решаването на спора, ако
искателят поддържа искането, независимо че се
е съгласил да бъден вписан отказ от правото
върху атакуваната марка. В този смисъл чл. 26,
макар да съдържа препращания към конкретни
законови разпоредби, той също така изяснява
техния смисъл с оглед на производството по
спора.
39. Чл. 28, ал. 1 - Предвижда презумиране на 39. Приема се
съгласие за обединяване на производства.
Подобна презумпция не е налице в ЗМГО и не
може да бъде въведена с наредбата.
Презумпцията за съгласие следва да отпадне,
а текстът да бъде редактиран както следва:
“При наличие на свързани производства по

По т. 39. Поддържаме, че включената в
проекта за наредба презумпция за съгласие не е
в разрез със законовата разпоредба, тъй като
обединяването на производства по АПК се
извършва изцяло по преценка на органа, която
преценка е по целесъобразност и преследва
бързина и икономия на административния

37

№
по
ре
д

Подател
(вкл. начин на
получаване на
предложението)

Предложение

смисъла на чл. 74, ал. 1 и 2 от ЗМГО на всички
страни се предоставя 7-дневен срок, в който
могат да се съгласят или да възразят срещу
обединяването на производствата. Когато в
предоставения срок не постъпи отговор, се
приема, че не е налице съгласие за
обединяването. ”

Приема/не
приема
предложението

Мотиви за неприемане на предложението

процес. Целта на предвиденото съгласие в
специалния закон се постига, като на страните
се предостави срок, в който могат изрично да
се противопоставят срещу обединяването.
Непредставянето на отговор следва да се счита
като оставяне на въпроса изцяло на преценката
на органа, който от своя страна следва да
съобрази дали обединяването ще възпрепятства
нормалния ход на производствата и дали би
застрашило интересите на страните.
Постъпилите коментари не отчитат, че
непредставянето на отговор по съобщено от
органа предложение за обединяване на
производствата по две жалби срещу едно и
също опозиционно решение ще доведе до
постановяване на две отделни решения на
председателя на Патентно ведомство, които
могат частично да уважават жалбите на двете
страни по опозицията, а това от своя страна да
доведе до необходимост от защитаване в съда
по четири отделни дела, което в значителна
степен ще натовари страните.
Независимо от горното, предложенията по
проекта на наредба се приемат, като в чл. 28,
ал. 1 и 2 се изменят, както следва:
Чл. 28. (1) При наличие на свързани
производства по смисъла на чл. 74, ал. 1 и 2 от
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ЗМГО на всички страни се предоставя 7-дневен
срок, в който могат да се съгласят или да
възразят
срещу
обединяването
на
производствата.
(2) Решението на председателя на Патентното
ведомство за обединяване на производствата се
взема без становище на състав по спорове.
Заповед за назначаване на състав по спорове,
който да разгледа обединените жалби или
искания в общо производство, се издава при
разминаване на членовете на състава,
назначени да разгледат отделните жалби или
искания.
40. Чл. 29 - Разглеждането и повторното 40. Приема се
произнасяне при връщане на преписката от частично
съда с указания, следва да се направи от друг
състав, съгласно принципите, залегнали в АПК
и ГПК, както и чл. 10, ал. 2 от Наредбата, а това
да бъде изрично записано и в настоящата
разпоредба.
Разпоредбата на ал. 3 в този й вариант е
лишена от логика и следва да отпадне. Когато
със съдебно решение е отменен постановен
отказ за заличаване или отмяна на
регистрацията на марка, е необходимо да бъде

По т. 40. Не се приема предложението при
повторното произнасяне да се назначава друг
състав, като поради изискванията относно
квалификацията на членовете на състава може
да се окаже дори невъзможно да се назначат
напълно различни членове на състава.
Разглеждане на преписката от друг състав след
връщането ѝ от съда не се и налага, тъй като
липсва
твърдяното
противоречие
с
процесуалните кодекси и чл. 10, ал. 2 от
Наредбата. Чл. 10, ал. 2 от проекта на наредба
забранява експерти, които са участвали при
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постановено решение, с което марката се
заличава или отменя регистрацията й.
Аналогично, е необходимо и решение за
регистрация на марката, отказ за което е бил
отменен от съда.
Предлагаме чл. 29 да добие следния вид:
“Чл. 29. (1) Когато с влязло в сила решение
съдът върне преписката с указания за повторно
произнасяне по материалния закон или за
отстраняване на процесуален пропуск, се
издава повторно решение по спора.
(2) Повторно решение по спора се взема
след становище на състава, в случай че
съгласно мотивите на съда е необходимо
отстраняване на процесуален пропуск или
обсъждане на елементи от фактическия състав
на правните основания, които не са били
разгледани при предходното произнасяне.
(3) Когато със съдебно решение се отменя
постановен отказ за регистрация на марка,
повторно решение по спора не се взема, а се
взима решение за регистрация на марката.
(4) Повторното решение по спора се взима
от състав, различен от състава, взел
първоначалното решение, назначен съгласно
чл. 10.”

Приема/не
приема
предложението

Мотиви за неприемане на предложението

постановяване на обжалваното решение, да
бъдат членове на състава, разглеждащ жалбата
срещу това решение. Не е предвидено
ограничение съставът, назначен да разгледа
дадена жалба или искане, да не може да се
произнесе повторно по същата жалба или
искане като изпълни дадени от съда указания.
Не са налице съмнения и относно
безпристрастността на членовете на състава
поради формирано вече мнение по спора, тъй
като ново становище от състава се налага, само
ако с повторното произнасяне следва да се
отстрани указан от съда процесуален пропуск
или да се обсъдят елементи от фактическия
състав на правните основания, които не са били
разгледани при предходното произнасяне. Във
всички останали случаи, в които се налага
издаване на ново решение в изпълнение на
съдебно такова, то се издава директно от
председателя на Патентно ведомство, без
становище на състава, тъй като съставът не би
могъл да формира различни изводи от тези
изложени от съда. Независимо дали чрез
становище на състав или без, решенията в
изпълнение на съдебни такива се издават от
председателя на Патентно ведомство и именно
той е органът, които се произнася по спора.
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Приема се частично забележката по чл. 29, ал.
3, доколкото след отмяна от съда на потвърден
от председателя отказ на регистрация на
марката, председателят в изпълнение на
съдебното решение следва на свой ред да
отмени постановеното от държавен експерт
решение за отказ на регистрацията, като върне
преписката с указания за регистрация на
марката, като следва да се има предвид, че
решенията за регистрация на марки се издават
винаги от държавен експерт, а не от
председателя. Такава промяна не се налага в
разпоредбата по отношение на хипотезите,
когато съдът отменя решения на председателя,
с които е постановено заличаване или отмяна
на регистрацията на марка, тъй като съдебното
решение се изпълнява, като не се вписва
заличаванe или отмяна в данните за марката. В
тези случаи не е необходимо да се издава ново
решение от председателя, в което единствено
могат да се преповторят мотивите на съда да не
бъде заличавана или отменена регистрацията.
Извършената в чл. 29, ал. 3 редакция е както
следва:
(3) Когато със съдебно решение се отменя
решение за заличаване или отмяна на
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регистрацията, повторно решение по спора не
се взема.

2.

41. §1 следва да бъде прецизиран, като се 41. Приема се
поясни, че Наредбата се прилага за искания и
жалби, по които няма влязло в сила решение, но
само в частта за оставащата процедура. По този
начин ще се избегне възможността на база на
новата Наредба, например, да се прекратяват
производства, защото не е спазено някое от
новите формални изисквания в нея.
Предлагаме § 1 да добие следния вид:
§ 1. Тази наредба се прилага и за жалби и
искания, по които няма влязло в сила решение
до влизането й в сила. Във връзка с тези жалби
и искания наредбата се прилага единствено по
отношение на тази част от процедурата, която
все още не е била развита пред състава до
влизането в сила на наредбата.
1. Предложение за изменение на чл. 4, ал. 3 1. Не се приема
адв. Христо
от
проекта така, че да бъде изяснено, че самият
Райчев,
(получено по
жалбоподател/искател,
съответно
пълноелектронна поща мощника, избира начина за получаване на
от ПВ, заведено с кореспонденция.
вх. № ВХ4863/07 .09. 2021

По т. 41. Нанесена е корекция в текста, но с
различна от предложения текст формулировка,
както следва:
§ 1. Тази наредба се прилага и за жалби и
искания, по които няма влязло в сила решение
до влизането ѝ в сила, с изключение на
започналите да текат срокове и извършените
действия преди влизането ѝ в сила.

По т. 1. Проектът на наредба предвижда
различни начини за подаване на документи в
Патентно ведомство, като ведомството също
така предлага широк набор от електронни
услуги. Всеки потребител решава кое е найудобното за него средство да комуникира с
ведомството, а ведомството от своя страна е

42

№
по
ре
д

Подател
(вкл. начин на
получаване на
предложението)

Предложение

Приема/не
приема
предложението

г.)

Мотиви за неприемане на предложението

оповестило, че използва съобщаването по
електронен път като приоритетен способ за
връчване на кореспонденция. Когато дадено
лице е предоставило определен набор от данни
за контакт с него, то това се тълкува като
съгласие да получава съобщения чрез всяко
едно от тези средства за комуникация. В
случай че лицето не желае да получава
кореспонденция по електронен път (на портал
или електронен адрес), телефонен номер или
факс, същото може да не предостави тези
данни за контакт с него, да поиска същите да
бъдат заличени или да не се осведомява от
изпратената
му
чрез
тези
средства
кореспонденция,
вследствие
на
което
ведомството ще предприеме действия за
съобщаване чрез другите налични способи.
2. Предложение за допълнение на чл. 5, ал. 3 2. Не се приема
от проекта:
(3) Когато жалбите и исканията, както и
кореспонденцията по тях, се подават чрез
обединение, те се подписват от поне един от
членовете на обединението с представителна
власт по отношение на обединението с
посочване на неговото име и фамилия, наред с
наименованието на обединението и качеството

По
т.
2.
Предложената
редакция
допълнително усложнява възможностите за
подписване
на
кореспонденцията
от
пълномощници. Освен това за съдружията на
представители по индустриална собственост и
адвокатските съдружия не е предвидено
задължително посочване на представляващ или
управляващ
съдружник.
Целта
на
упълномощаването на обединение е да се
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улеснят страните и пълномощниците, като се
дава съвместен мандат на всички членове на
обединението да действат заедно и поотделно,
тъй като се предполага, че упражняват заедно
дейността си и имат общи клиенти. Съответно
когато в пълномощното е посочено единствено
наименованието на обединението, се приема,
че всички негови членове могат да действат
като пълномощници.
Представителството и управлението на
обединението е вътрешно-организационен
въпрос
и
няма
отношение
към
представителната
власт,
дадена
от
упълномощителя общо на всички членове в
съдружието. В случай че дадено обединение по
своя преценка счита, че кореспонденцията във
връзка с производства в Патентно ведомство
следва винаги да се подписва от конкретен
съдружник, то няма пречка това да бъде
уточнено в пълномощното, като се отбележи
например, че всеки член на обединението може
да представлява само заедно с конкретния
съдружник или директно да се уточни, че само
този
съдружник
от
обединението
е
упълномощен.
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3. Предложение за допълнение на чл. 6, ал. 1 3. Приема се
от проекта с цел избягване на съмнения:
Чл. 6. (1) Когато по жалбите и исканията е
упълномощен пълномощник, пред Патентното
ведомство се представя писмено пълномощно
на български език в оригинал или в копие,
заверено за вярност с оригинала от
упълномощеното лице.

По т. 3. Предложената редакция е нанесена
в чл. 6, ал. 1 от проекта на наредбата.

4. Предложение за заличаване на част от 4. Не се приема
текста на чл. 7, ал. 3, т. 3 от проекта
(изискването да се посочва конкретна точка по
Тарифата за таксите на Патентно ведомство
считам за прекомерно формализиране, което
може да доведе до неточности и нередовности;
достатъчно би било да бъде посочено с думи
основанието, на което се извършва плащането искане за заличаване или жалба срещу
решение; по аналогия пред съдилищата няма
изискване да се представя платежно нареждане
с посочване на конкретна точка от тарифата за
държавните такси по ГПК).

По т. 4. Когато се дължи повече от една
такса по един обект, (например има подадени
повече от едно искания по една марка), при
липса на посочено основание, може да настъпи
грешка при отнасяне на плащането към
конкретното производство. Основанието за
плащане може да се посочи както с цифрова
точка от Тарифата, така и словно изписване на
предмета на производството. Това описване
следва да съответства на посоченото в
действащата към момента на плащането
Тарифа. Уточнение за конкретната редакция на
Тарифата може да е необходимо единствено
при скорошни промени в нея. Посочените в
проекта на наредбата реквизити за платежния
документ
служат
за
насочване
на
потребителите как следва да извършват
плащанията си, за да не настъпи погрешно

45

№
по
ре
д

Подател
(вкл. начин на
получаване на
предложението)

Предложение

Приема/не
приема
предложението

Мотиви за неприемане на предложението

отнасяне на сумите. Липсата на някои от
реквизитите няма да доведе до незачитане на
плащането, ако от предоставените данни може
да се установи обектът и производството, за
което се плаща.
5. Предложение за заличаване на част от 5. Не се приема
текста на чл. 9, ал. 1 от проекта - традиционно в
българското законодателство и администрация
се борави с официални „регистри“, уредени в
съответни нормативни актове, а „официални
бази данни“ рядко са дефинирани и регулирани
на нормативно равнище:
Чл. 9. (1) По жалби и искания, подадени по
електронен път, както и когато страната е
предоставила данни съгласно чл. 4, ал. 3, т. 1-3
или такива се установят служебно от
официални регистри или бази данни,
кореспонденцията се води по електронен път,
освен ако са налице непреодолими технически
пречки за това.

По т. 5. Под „официалните регистри или
бази данни“ се има предвид такива, които се
поддържат от национални, европейски или
международни органи или организации. В бази
данни се включват тези, до които ведомството
има служебен достъп и които използва за
обмяна на информация със Службата на ЕС за
интелектуална собственост и Международното
бюро
на
Световната
организация
за
интелектуална собственост.
Фактът, че тези данни за контакт с лицето са
предоставени в официален регистър, означава,
че то се е съгласило да получава комуникация
по електронен път, независимо от предмета на
комуникацията. Това е особено валидно за
представителите по индустриална собственост
и адвокатите, които участват в производството
точно в това си качество, и при вписването си в
съответния регистър са предоставили данни за
електронен адрес.
С цел по-голяма яснота текстът е
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прецизиран като преди думите „бази данни“ е
добавена думата „официални“, а след думите
„бази данни“ са добавени думите „за обекти на
интелектуална собственост“.
6. Предложение за изменение/допълнение на 6. Приема се
чл. 9, ал. 2 от проекта по такъв начин, че да частично
бъде изяснено какво се случва при неотваряне в
определен срок от страна на адресата на
съобщение, изпратено му чрез портала за
електронни услуги или чрез единния портал.
Възможно е да бъде взаимстван механизмът на
връчване, уреден в ГПК относно Единния
портал за електронно правосъдие, като бъде
предвиден по- дълъг срок (поне 14 дни), след
изтичането на който, ако не бъде достъпено
съобщението, то се счита за връчено.
Сегашните текстове в проекта на наредба
относно
„неуспешно“
връчване
са
неконкретизирани, доколкото не става ясно
кога, при какви условия и след изтичането на
какъв срок връчването се счита за неуспешно.

По т. 6. Добавена е нова ал. 10 в чл. 9:
„Уведомяването е неуспешно, когато не
може да се счита, че е налице дата на
връчване.“
Не може да се включат разпоредби от ГПК,
тъй като в АПК е уреден ред за връчване на
кореспонденция,
който
предвижда
при
невъзможност за установяване на датата на
прочитане на електронното съобщение да се
използват останалите известни на органа данни
за контакт със страната. Доколкото в АПК не е
предвидена презумпция за установяване на
дата на връчване при непрочитане в определен
срок на изпратено електронно съобщение, то
следва да се предприемат последващи действия
за връчване чрез други средства.
Времето, в което се изчаква прочитане на
електронното съобщение, както и други
подробности
относно
воденето
на
кореспонденция, следва да бъдат уточнени в
нарочна инструкция.
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7. В чл. 18, ал. 8 от проекта е предвидено, че 7. Приема се
„По
жалби
или
искания,
по
които частично
нередовностите не са отстранени в указания
срок, производството се прекратява, при
условие че неотстранените нередовности се
явяват
пречка
за
продължаване
на
производството.“. Последното условие на тази
разпоредба, а именно „при условие че
неотстранените нередовности се явяват пречка
за продължаване на производството''' е в
известна степен неясно и би следвало да
отпадне. Ако дадена нередовност изобщо не
пречи на развитието на производството, то
поначало би следвало за нея да не бъде давано
указание за отстраняването й и производството
да продължи напред. Всички останали
нередовности, които касаят изпълнението на
изискванията на чл. 12 и чл. 13 от проекта на
наредба, следва да се съобщават на подателя на
жалбата/искането и при неотстраняването им,
производството
би
следвало
да
бъде
прекратявано.

Мотиви за неприемане на предложението

По т. 7. Извършена е редакция в чл. 18, ал.
8, както следва:
„За всяка допустима жалба или искане се
проверява дали отговаря на останалите
изисквания на чл. 12 и 13. Когато се
констатират нередовности, на жалбоподателя,
съответно на искателя, се предоставя
едномесечен срок за отстраняването им. По
жалби или искания, по които нередовностите
не са отстранени в указания срок,
производството се прекратява, при условие че
неотстранените нередовности не позволяват да
се установят страните, предметът и обхватът на
жалбата или искането.“
Предвидените в чл. 12 и чл. 13 изисквания
целят осведомяване на заинтересованите лица в
максимална степен какво следва да съдържа
жалбата/искането и какви доказателства следва
да се приложат, за да премине безпроблемно
разглеждането ѝ към етапа с размяна на
кореспонденция между страните. Всички
изброени в разпоредбите данни и доказателства
са необходими за еднозначно установяване на
страните, правата им върху обектите по спора,
както и предмета на спора и неговия обхват.
При непредставяне в пълнота на необходимата
информация следва да се прецени за всеки

48

№
по
ре
д

Подател
(вкл. начин на
получаване на
предложението)

Предложение

Приема/не
приема
предложението

Мотиви за неприемане на предложението

конкретен случай поотделно дали от
съвкупността
предоставени
данни
производството по спора може да продължи
към решаването му по същество. Липсата на
някои от данните може да не е пречка за
продължаване на производството, ако въз
основа
на
предоставените
данни
и
доказателства
може
да
се
установи
необходимата информация. С уведомленията за
отстраняване на нередовности по жалба/искане
на страните се дават указания относно
последиците от неотстраняването им.
В този смисъл предвиденото в проекта на
наредба условие за прекратяване е в полза на
страните и избягване на формалистичния
подход при проверката за редовност на
жалбите/исканията.
8. В чл. 19 от проекта е предвидено, че 8. Не се приема
съставът по спорове не дава становище при
отказ за образуване или прекратяване на
производството. Такова становище би следвало
да се изготвя, когато отказът/прекратяването са
на база липса на правен интерес, тъй като
липсата на такъв правен интерес подлежи на
обследване и аргументиране (за разлика от
другите основания за отказ/прекратяване -

По т. 8. Предвиденото в разпоредбата
отразява досегашната практика на ведомството
и смисъла на закона. В ЗМГО е посочено, че
решенията за отказ за образуване и
прекратяване на производството по спорове се
вземат от председателя на Патентното
ведомство или от оправомощен от него
заместник-председател,
като
липсва
препращане към становище на състава по
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изтекъл срок или липса на платена такса, които
са чисто формални и няма нужда от подробното
им мотивиране по същество).

спора, както е при решенията по същество.
Смисълът на закона относно подготвянето на
становища единствено по съществото на спора,
е председателят да бъде подпомогнат от
специалните знания на експертите, които
притежават определена квалификация, за да се
включат като членове на състава.
В решенията за отказ за образуване и
прекратяване на производствата, както и
всички други решения по производствени
въпроси, също се съдържат мотиви, съответно
аргументи по изследваните правни въпроси,
довели до съответния диспозитив.

9. В съдържанието на решенията по жалби 9. Приема се
(чл. 20, ал. 5 и чл. 21, ал. 11 от проекта) и на
решенията по искания (чл. 22, ал. 23 и чл. 33,
ал. 5 от проекта) като съответни точки 10 би
следвало да се добавят „пред какъв орган и в
какъв срок решението може да се обжалва“ това е формално изискване на АПК относно
съдържанието на административните актове по
принцип.

По т. 9. В чл. 20, ал. 5; чл. 21, ал. 11; чл. 22,
предходна ал. 23, настояща ал. 26; и чл. 33, ал.
5, преди т. „подпис на председателя на
Патентното ведомство или на оправомощен от
него заместник-председател“ е добавена нова
точка с текст „пред кой съд и в какъв срок
решението може да бъде обжалвано;“

10. Предложение за допълнение на чл. 21, ал. 10. Приема се
8 от проекта с оглед установените в ЗМГО и в
практиката критерии за използване на марка в

По т. 10. В чл. 21, ал. 8 е извършена
съответната редакция.
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търговската дейност:
(8) При преценка на доказателствата за
използване в търговската дейност
на
територията на Република България на
нерегистрирана марка се вземат предвид
географският обхват, продължителността и
степента на използване на марката, публичното
представяне
и
релевантният
кръг
потребители.“.
11. В чл. 25, ал. 5 от проекта се предвижда, 11. Приема се
че опонентът не се уведомява изобщо, когато
заявителят на марката ограничи списъка със
стоки/услуги по такъв начин, че отпадат всички
стоки/услуги - предмет на опозицията
(съответно на жалбата). Действително в този
случай няма необходимост на опонента да се
дава срок за становище по чл. 75, ал. 13 ЗМГО,
но той би следвало поне да бъде поне уведомен
за направеното ограничение. Предложение за
променен текст на тази разпоредба:
„(5) Когато в производството по жалбите по
чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗМГО заявителят поиска
ограничаване на списъка на стоките или
услугите, предмет на спора, се прилага чл. 75,
ал. 13 от ЗМГО. Ако с ограничението отпаднат
всички стоки или услуги, предмет на спора, до

По т. 11. В чл. 25, ал. 5 е извършена
редакция, както следва:
(5) Когато в производството по жалбите по
чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗМГО заявителят поиска
ограничаване на списъка на стоките или
услугите, предмет на спора, се прилага чл. 75,
ал. 13 от ЗМГО. Ако с ограничението отпаднат
всички стоки или услуги, предмет на спора, до
опонента се изпраща уведомление без да му се
предоставя срок за становище по чл. 75, ал. 13,
изречение първо от ЗМГО.
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опонента се изпраща уведомление без да му се
предоставя срок за становище по чл. 75, ал. 13,
изречение първо от ЗМГО."
12. В чл. 29, ал. 2 от проекта е предвидено по 12. Приема се
същество мълчаливо съгласие за обединяване
на производства. Считам, че разпоредбата на
чл. 74 от ЗМГО изисква активно поведение от
заинтересованите страни, т.е. тяхното изрично
съгласие, което е и обичайният утвърден начин
за изразяване на съгласие в административното
и гражданското право (мълчаливото съгласие е
застъпено в Търговския закон в отношенията
между търговци, а в другите сфери обикновено
то свидетелства за липса на воля). Ето защо
може да се обмисли отпадането на такова
мълчаливо съгласие.

По т. 12. Коментарите на практика се отнасят
за разпоредбата на чл. 28, ал. 1 и 2, а не за чл.
29, ал. 2. Поддържаме, че включената в проекта
за наредба презумпция за съгласие не е в разрез
със
законовата
разпоредба,
тъй
като
обединяването на производства по АПК се
извършва изцяло по преценка на органа, която
преценка е по целесъобразност и преследва
бързина и икономия на административния
процес. Целта на предвиденото съгласие в
специалния закон се постига, като на страните
се предостави срок, в който могат изрично да
се противопоставят срещу обединяването.
Непредставянето на отговор следва да се счита
като оставяне на въпроса изцяло на преценката
на органа, който от своя страна следва да
съобрази дали обединяването ще възпрепятства
нормалния ход на производствата и дали би
застрашило интересите на страните.
Постъпилите коментари не отчитат, че
непредставянето на отговор по съобщено от
органа предложение за обединяване на
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производствата по две жалби срещу едно и
също опозиционно решение ще доведе до
постановяване на две отделни решения на
председателя на Патентно ведомство, които
могат частично да уважават жалбите на двете
страни по опозицията, а това от своя страна да
доведе до необходимост от защитаване в съда
по четири отделни дела, което в значителна
степен ще натовари страните.
Независимо от горното, предложенията по
проекта на наредба се приемат, като чл. 28, ал.
1 и 2 се изменят, както следва:
Чл. 28. (1) При наличие на свързани
производства по смисъла на чл. 74, ал. 1 и 2 от
ЗМГО на всички страни се предоставя 7-дневен
срок, в който могат да се съгласят или да
възразят
срещу
обединяването
на
производствата.
(2) Решението на председателя на
Патентното ведомство за обединяване на
производствата се взема без становище на
състав по спорове. Заповед за назначаване на
състав по спорове, който да разгледа
обединените жалби или искания в общо
производство, се издава при разминаване на
членовете на състава, назначени да разгледат
отделните жалби или искания.
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13. В чл. 33, ал. 1 от проекта е предвидено, че 13. Не се приема
служебно производство по заличаване на марка
се образува със заповед на председателя на
Патентното ведомство по негова инициатива
или по сигнал от трето лице. Ако трето лице
има претенции, че дадена марка подлежи на
заличаване поради нарушение на чл. 11 ЗМГО,
то механизмът за това е подаване на искане за
заличаване с всички последици от това, а не
сезиране на Патентно ведомство със сигнал за
образуване на служебно производство (който
изглежда като „паралелен“ път за заличаване по
инициатива на трето лице).

Мотиви за неприемане на предложението

По т. 13. Предвид обществената значимост
на тази правна възможност, предвиденото
следва да остане. Целта е да се поправи
пропуск на експертизата при преценката на
абсолютните основания, които се изследват
служебно при регистрацията на марката.
Служебно производство за заличаване по
сигнал на трето лице се образува след
внимателна преценка на случая и при очевиден
пропуск на експертизата, а не автоматично по
всеки постъпил сигнал. Подателят на сигнала
не е страна в производството по заличаване и
не може да обжалва нито отказа да се образува
служебно производство, нито може да
защитава в съда като заинтересована страна
евентуалното заличаване на марката. При
подадено нарочно искане за заличаване на
марката на абсолютни основания, искателят
участва като страна в производството и може
да обжалва решението на председателя по
искането за заличаване. В този смисъл са
налице съществени различия, които не налагат
отпадане на възможността да се образува
служебно производство по заличаване по
сигнал на трето лице.
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