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МОТИВИ 

към проект на Постановление на Министерския съвет 

за отменяне на нормативни актове на Министерския съвет 

 

Наредбата за представителите по индустриална собственост е приета с Постановление 

№ 161 на Министерския съвет от 2017 г. (обн., ДВ, бр. 64 от 2017 г.) на основание чл. 3, ал. 1 

от Закона за патентите и регистрацията на полезните модели (ЗПРПМ). 

През 2018 г., с цел намаляване на административната тежест за бизнеса, беше прието 

Решение на Министерския съвет № 704 от 5 октомври 2018 г. за трансформация на модела на 

административно обслужване.  В т. 100 от Приложение № 1 към РМС № 704 са изведени 

проблеми във връзка с предоставяне на услугата по вписването в Регистъра на представителите 

по индустриална собственост. Подчертава се, че изискванията, необходими за започването и 

за осъществяването на дейността по представителство, са изрично регламентирани с акт, но 

този акт е различен от закон. В ЗПРПМ не се установяват изчерпателно особените правила в 

производствата по вписване в регистъра и по издаването на удостоверение, спирането и 

прекратяването на съответната стопанска дейност, както и за заличаването от регистъра и 

обезсилването на издадено удостоверение. Наред с това в ЗПРПМ не е изрично уредено, че 

Регистърът на представителите по индустриална собственост се поддържа, съгласно 

изискванията на Закона за ограничаване на административното регулиране и 

административния контрол върху стопанската дейност. 

Във връзка с горното и в изпълнение на мерките в Приложение № 1 на РМС № 704, бяха 

предприети действия по уреждане на материята в закона, като беше приет Закон за изменение 

и допълнение на Закона за патентите и регистрацията на полезните модели (Обн., ДВ, бр. 92 

от 27 октомври  2020 г.). С приетите изменения на ЗПРПМ в чл. 3, ал. 1 отпадна основанието за 

издаване на наредба на Министерския съвет и беше създадена нова Глава осма "б" 

„Представители по индустриална собственост“, с която изчерпателно се уреждат всички 

въпроси, отнасящи се до упражняването на дейността по представителство по индустриална 

собственост, особените правила по вписване на тези лица или съдружия в регистрите, 

издаването на удостоверение, спиране и прекратяване на дейността, отписване от регистъра и 

обезсилване на издадено удостоверение. Приетата законова регламентация възпроизвежда 

правната уредба, съдържаща се в Наредбата за представителите по индустриална собственост, 

което изключва нейното прилагане. Запазването на Наредбата като действащ нормативен акт 

би било в противоречие с реда, установен с приетите и посочени по-горе изменения на ЗПРПМ 

и респективно с изискванията на чл. 15, ал. 1 от Закона за нормативните актове. 

Предвид гореизложеното, с настоящият проект на акт се предлага изрична цялостна 

отмяна на Наредбата за представителите по индустриална собственост и на Постановление № 

161 на Министерския съвет от 2017 , с което тя е приета.  

Предложеният проект на постановление цели предотвратяване на възможността за 

противоречиво тълкуване на действащата нормативна уредба, отнасяща се до представителите 

по индустриалната собственост. 

Проектът на постановление не води до въздействие върху държавния бюджет. 

В резултат от приемането на проекта на постановление ще се изключи възможността за 

прилагане на нормативен акт, правното основание за издаването на който е отпаднало и който 

не е в съответствие с чл. 15, ал. 1 от Закона за нормативните актове, както и ще се осигури 

спазването на принципа за правна сигурност. 


