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Проект 

                       

   ДО 

                           МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ     

                НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

           

 

Д  О  К  Л  А  Д 

OТ  

ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ -  ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПО 

ИКОНОМИЧЕСКАТА И ДЕМОГРАФСКАТА ПОЛИТИКА  

И 

ЕМИЛ КАРАНИКОЛОВ - МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА  
 

 

Относно: Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и 

допълнение на Тарифа за таксите, които се събират от Патентно ведомство на 

Република България, приета с Постановление № 242 на Министерския съвет от 

1999 г. (Обн. ДВ, бр. 114 от 1999 г., изм. и доп., ДВ, бр.117 от 17 от 2002 г., бр. 91 от 

2005 г., бр. 35 и 42 от 2007 г., бр. 31 от 2011 г.) 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР - ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, 

 

На основание чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и 

на неговата администрация, внасям за разглеждане от Министерския съвет проект на 

Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Тарифа за 

таксите, които се събират от Патентно ведомство на Република България, приета с 

Постановление № 242 на Министерския съвет от 1999 г. (Обн. ДВ, бр. 114 от 1999 г., 

изм. и доп., ДВ, бр.117 от 17 от 2002 г., бр. 91 от 2005 г., бр. 35 и 42 от 2007 г., бр. 31 от 

2011 г.)  
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С проекта на постановление се изменят размерите на таксите за услуги, предоставяни 

от Патентно ведомство на Република България, установени в чл. 5 от Закона за 

патентите и регистрацията на полезните модели, чл. 4 от Закона за марките и 

географските означения, чл. 6 от Закона за промишления дизайн, чл. 42 от Закона за 

закрила на новите сортове растения и породи животни, чл. 5 от Закона за топологията 

на интегралните схеми.  Предложеният проект на Постановление на Министерския 

съвет за изменение и допълнение на Тарифа за таксите, които се събират от Патентно 

ведомство на Република България, приета с Постановление № 242 на Министерския 

съвет от 1999 г. е разработен в изпълнение на Решението по т. 30 от Протокол № 28 от 

заседанието на Министерския съвет на 28 юни 2017 г. за приемане на мерки за 

намаляване на административната тежест. В тази връзка размерът на таксите е намален 

със средно 11 на сто. 

Сега действащата Тарифа за таксите, които се събират от Патентно ведомство на 

Република България (Тарифата) е приета с ПМС № 242 от 27.12.1999 г., като 

последната промяна е направена през 2011 г., поради което една от определените в нея 

такси се отнасят до услуга, която не се предлагат към настоящия момент. Това е таксата 

за препращане на заявка за марка на ЕС, която се отнася до услуга, която по силата на 

чл. 24 от на Регламент  (ЕС) 2015/2424 на Европейския парламент на Съвета от 

16.12.2015 г. не се извършва от националните ведомства на страните-членки.  

Размерът на таксите за услугите, предоставяни от Патентно ведомство на 

Република България (ПВ), е съобразен с необходимите материално-технически и 

административни разходи по предоставяне на услугите, подсигуряване на ефективното 

им предоставяне и целесъобразно осъществяване на политиките в областта на 

индустриалната собственост. Законоустановената дейност на Патентно ведомство не 

включва предоставянето на услуги, които представляват лицензионен и регулаторен 

режим или изискване за извършване на определена стопанска дейност, отделна сделка 

или действие. В същината си дейността на ведомството е свързана с предоставяне на 

правна възможност на физически и юридически лица да придобиват, поддържат и 

ползват права върху обекти на индустриална собственост, поради което се определя 

като благоприятстваща стопанската дейност, насърчаването на иновациите и 

създаването на икономически растеж. В тази връзка следва да се отбележи, че 

административните услуги, предоставяни от Патентно ведомство не попадат в обхвата 

на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния 

контрол върху стопанската дейност /ЗОАРКСД/ и таксите, събирани за предоставянето 
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им, не следва да се определят по предвидената в закона Методика за определяне на 

разходоориентиран размер на таксите. Неприложимостта на методиката е обусловена и 

от обстоятелството, че административните услуги, предоставяни от Патентно 

ведомство са свързани с осигуряване провеждането на политики в областта на 

интелектуалната собственост, която е с  висока обществена значимост /попада в 

изключенията, предвидени в чл. 7а, ал.6 на ЗОАРАКСД/. 

Новоустановените размери на таксите са обективно определени на база 

икономическото състояние в страната и с оглед на факта, че се отнасят до права върху 

обекти на индустриална собственост, които носят значителни имуществени активи на 

притежателите им. Включените в Тарифата услуги също така са в съответствие с 

действащото европейско законодателство и обвързаностите на България по 

международни договори, като дължимите такси по тях са преценени съобразно размера 

на таксите, събирани от международни, европейски и чужди национални организации, 

предоставящи сходни услуги. 

При определяне на таксите са отчетени и редица съществени фактори, като 

оптимизиране на съществуващите и отпадане на част от досега предоставяните услуги, 

начини за предоставяне на услугите и др. Определянето на услугите в Тарифата, за 

които се дължат такси е съобразено изцяло със законодателната уредба на другите 

страни членки на ЕС , както и с тези на Службата на Европейския съюз за 

интелектуална собственост.  

Около шестдесет на сто от таксите по услуги, предоставяни във връзка със 

Закона за патентите и регистрацията на полезни модели са намалени между 5 и 100 на 

сто, като допълнително шест от досегашните такси отпадат, а предоставяните във 

връзка с тях услуги стават част от други услуги.  Особено внимание е обърнато на 

таксите, които са свързани с процеса на регистрация и първоначалното поддържане на 

действието на патентите, като е отчетен фактът, че преди придобиването на закрила на 

тези обекти, те носят сравнително малко икономически ползи на притежателите им. 

Заявителските такси за едно изобретение са намалени средно с 15,4 на сто, а тези за 

група изобретения, с 37,5 на сто. Таксите за проучване и експертиза - съответно със 

средно  11 на сто за едно изобретение и 39,7 на сто за група. Регистрационните такси, 

включително тези за публикация  се намаляват със средно 15 на сто, като отпада една 

от досегашните такси, предвидени за публикация в Официалния бюлетин на Патентно 

ведомство, когато изобретението е с повече от пет претенции. Отпада също така 

заплащането на такса за група от повече от две изобретения в една заявка. 
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Таксите за поддържане действието на патент са намалени средно с 12 на сто до 

деветата година. След десетата година таксите се запазват в непроменен размер, като е 

отчетено обстоятелството, че поддържането на патента след десетата година 

обикновено е продиктувано от успешното внедряване на изобретението в търговския 

оборот и реализирането на финансова възвращаемост от него. Правата върху патент  на 

практика осигуряват значително преимущество на притежателите им пред техните 

конкуренти, които от своя страна нямат правото да използват в цялост или част 

защитения обект. В резултат на това, притежателите генерират големи печалби и като 

цяло са в състояние да затруднят в значителна степен конкуренцията. Запазването на 

размера на таксите в последните десет години от действието на патента не предполага 

създаването на, допълнителни затруднения или финансова тежест за потребителите на 

тази услуги. 

Намалени са и таксите за разглеждане на жалби срещу отказ за издаване на 

патент за изобретение с 10 на сто за едно изобретение и с 47,4 на сто за група, повече от 

две изобретения, като вече не се прави разграничение между броя на изобретенията в 

групова заявката. 

Таксите за трети лица, които подават искания за обявяване на пълна или 

частична недействителност срещу патентопритежателя, също са намалени с 10 на сто. 

Остава в сила разпоредбата, съгласно която таксите за заявяване, експертиза и 

обжалване на решенията на експертизния отдел по заявките за изобретения, както и 

таксата за подаване на заявка за полезен модел се заплащат в размер 50 на сто, ако  

заявителите са изобретатели, микро и малки предприятия по Закона за малките и 

средните предприятия, държавни или общински училища, държавни висши училища 

или академични научноизследователски организации на бюджетна издръжка. 

Всички заявители на патенти имат възможността също така да подадат 

декларация за лицензионна готовност във всеки момент след заявяването, с което 

получават допълнително намаление от всички такси с още 50 на сто. Целта е да се 

стимулира предлагането на изобретението за ползване от трети лица, улесняване на 

внедряването на изобретението чрез заинтересовани стопански субекти и засилване на 

търговските отношения с патенти. 

Разгледани в цялост и в общия случай на заявка за издаване на патент за едно 

изобретение, дължимите такси за придобиване на изключителни права върху патент ще 

струват средно с 13 на сто по-малко на заявителите след приемането на предвидените 

промени, като се запазват досегашните възможности за намаление.  



5 
 

По отношение на полезните модели всички такси за заявяване и получаване на 

регистрация са намалени средно с 15 на сто, като също както и при патентите отпада 

таксата за публикация на регистрирания полезен модел, когато независимите 

претенции са повече от пет.  

Изцяло е запазен размерът на таксите за поддържане действието на регистриран 

полезен модел, като е отчетена ниската им стойност спрямо пазарните условия и 

заплащането им не на ежегодна база, а през три години. Следва да се отбележи, че 

правата върху регистриран модел са сходни с тези върху патент, като процедурата по 

придобиването им е значително по-улеснена и достъпна предвид регистрационния 

режим. 

Необходимите такси за противопоставяне срещу решенията на експертизния 

отдел са намалени с 6,7 на сто за случаите, в които се обжалва решение за отказ за 

регистрация, и с 10 на сто, когато обжалваното решение е за прекратяване на 

производството по заявката. При оспорване на регистрацията на полезния модел от 

трети лица с искане за частично или пълно заличаване, същите ще заплащат с 10 на сто 

по-малко от дължимите до момента такси.  

По отношение на сертификатите за допълнителна закрила заявителските такси 

се запазват в досегашния размер, тъй като в предоставяната по тях услуга се включва и 

извършването на експертиза по заявките, която изисква по-голям обем от дейности с 

допълнителна сложност. В същото време обаче, две от таксите за публикации в 

Официалният бюлетин на Патентно ведомство отпадат, като услугите стават безплатни. 

Текстът на т. 3 е редактиран, като изрично е предвидено, че се заплаща такса и 

за издаване на сертификат за допълнителна закрила относно средства за растителна 

защита. Тази такса, в същия размер е събирана и до сега, като е била част от 

досегашната буква „а“ на същата разпоредба. Създават се нови точки 4 и 6 към чл. 1, 

ал. 5 от Тарифата, в които се предвиждат такси за издаване на удостоверение за 

удължаване срока на действие на сертификат относно лекарствен продукт за 

педиатрична употреба и такса за публикация в Официалния бюлетин за издаване на 

удостоверение  за удължаване срока на действие на същия сертификат. Тези такси, в 

същият размер са прилагана и до сега, като са била част от точки 3 и 4. Допълненията е 

направено с цел яснота и предвидимост при заплащането на таксите за тези видове 

услуги. Една от досегашните такси, а именно тази за публикуване на съобщение за 

възстановяване действието на сертификат се премахва изцяло, тъй като реално такава 

услуга не се предоставя. С 10 на сто са намалени и таксите за подаване на жалби срещу 

решения за отказ от издаване на сертификат или прекратяване на производството.  
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Предвидените в Закона за промишления дизайн такси за придобиването на права 

върху промишлен дизайн, включващи таксите за заявяване и регистрация, са намалени 

със средно 16,5 на сто. За поддържане действието на  промишлен дизайн, както и за 

производствата при обжалване на решения на експертизния отдел или за подаване на 

искания за заличаване на регистрацията, таксите са намалени с 10 на сто.  

С цел яснота и предвидимост, досегашната такса, посочена в буква „г“ на чл. 2, 

ал. 1 от Тарифата е отделена в нова точка 9 към същата разпоредба, като сумата за 

услугата по нея е определена като фиксирана такса, а не както до сега (като 

пропорционална), като размерът й е намален с 16, 7 на сто. Предвидени са и промени в 

ал. 2 на чл. 2 от Тарифата, касаеща подаването на заявка за международна регистрация 

на промишлен дизайн или дизайн на Общността, съгласно която две от досегашните 

услуги се обединяват в една, тъй като размерът на таксата по тях е един и същ и имат 

сходен предмет. Намалението на тази обща такса, както и на таксата за заявка за един 

дизайн, се равнява на 16,7 на сто.   

Значително е намалението и на таксите, дължими за услуги, предоставяни по 

реда на Закона за марките и географските означения. Заявителските такси по тях, 

включващи и извършването на експертиза по тях са намалени средно с 10,6 на сто. 

Таксите за регистрация и публикация се запазват в същия размер, поради особености на 

техническото изпълнение на тези услуги, като обаче за издаване на свидетелство за 

регистрация е предвидено 16,7 на сто намаляване. Таксите за поддържане на 

действието, а именно за подновяване на регистрация и публикация са намалени за 

поддържане след всеки трети клас. До третият клас на стоките, за които защитата се 

отнася, таксата остава непроменена, но тя се заплаща от потребителя веднъж на десет 

години. Със средно около 10 на сто са намалени и таксите за разглеждания на жалби 

срещу решения на Патентно ведомство, свързани с производството по регистрация на 

марки и на искания на трети лица във връзка с регистрацията на марки. 

Таксите за заявление, експертиза, регистрация, публикация и за разглеждане на 

жалби и искания във връзка с регистрацията на географски означения са намалени със 

средно 12,5%, а за подаване на заявка за международна регистрация на марки и 

наименования за произход – със средно 9 на сто. Запазен е размерът на таксата за 

искане за международна регистрация на марки със защита до три класа, но размерът на 

таксата, дължима за всеки следващ клас е намалена със 16,7 на сто. Това като цяло 

значително ще намали финансовата тежест за заявителите, тъй като на практика 

повечето марки са със защита за повече от три класа. Текстът на точка 6 ще бъде 

заличен, тъй като, както беше посочено по-горе, съгласно чл. 24 от на Регламент  (ЕС) 
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2015/2424 на Европейския парламент на Съвета от 16.12.2015 г. услугата вече не се 

извършва от националните ведомства на страните-членки, съответно от 2015 г. не се 

предлага от Патентно ведомство. 

Таксите по Закона за закрила на новите сортове растения и породи животни се 

намаляват за услугите, за издаване и публикация на сертификат, за публикация за всяко 

изображение в издаден сертификат и за разглеждане на жалби във връзка със заявки за 

регистрация на подобен вид обекти.  

Намаление на таксите по Закона за топологията на интегралните схеми е 

направено по отношение на най-високата за тези услуги такса, а именно таксата за 

регистрация, която е намалена с 10 на сто. 

 Шестдесет и пет на сто от таксите за предявяване на искания и извършване на 

действия за обектите на индустриална собственост също са значително намалени. Най-

голямо е намалението на таксите в частта, касаеща подаване и разглеждане на искане за 

първо продължение на срок за отговор по искане на заявителя и за сключване на 

споразумение при подадена опозиция – 33,3 на сто, както и за искане за вписване и 

публикация на промени в името и/или адреса на заявителя, съответно притежателя – 

37,5 на сто. Искане за вписване и публикация на прехвърляне на права, за вписването 

на лицензионен договор, както и за  вписване, издаване на удостоверение и публикация 

на учреден особен залог са намалени с 25 на сто. 

В резултат на извършените разчети, както и на отпаднали, трансформирани или 

обединени в една, както и нововъведени услуги, Тарифата ще има следните основни 

параметри: 

Брой отпаднали такси: 10, вкл. 2 отпаднали услуги, 2 услуги, които се 

предоставят безплатно и 6 отпаднали такси за допълнителни подуслуги; 

Брой трансформирани услуги: 3  

Брой нови услуги: 2 

Средно аритметичен процент на намаление на всички такси: 11 на сто. 

С приемането на проекта на постановление се очаква да се постигне облекчаване 

на административната тежест и намаляване на разходите на потребителите, тъй като се 

намалява размерът на таксите за повечето услуги, включително за най – търсените. С 

проекта на нормативен акт се цели повишаване на ефективността на обслужването чрез 

концентриране на информация и разработване на нови услуги. 

В резултат на намаляването на дължимите държавни такси се очаква да се 

увеличи броят на предоставяните услуги от Патентно ведомство, като се очаква тези 
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два фактора да се компенсират взаимно и равнището на събираните приходи в 

системата на ведомството да се запази. 

По проекта на Тарифата 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 Министерския съвет в съответствие 

с чл. 30б, във връзка с чл. 30 г от Устройствения правилник на Министерския съвет и 

на неговата администрация. 

 

От данните за изпълнението на приходите на бюджета на Патентно ведомство 

през последните три години е видно, че предложените промени в Тарифа за таксите, 

които се събират от Патентно ведомство на Република България няма да окажат 

влияние върху размера на приходите от такси за предоставяне на услуги от Патентно 

ведомство,  посочен в проектобюджета на Министерство на икономиката за 2017 г. 

Предложеният проект на постановление на Министерския съвет няма да доведе до 

пряко и/или косвено въздействие върху държавния бюджет, поради което е приложена 

финансова обосновка по приложение № 2.2 към чл. 35, ал. 1, т. 4, б. „б“ от 

Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация. 

Проектът на нормативен акт е публикуван на интернет страницата на 

Министерството на икономиката и на Портала за обществени консултации, съгласно 

изискванията на разпоредбите на чл. 26 от Закона за нормативните актове и чл. 85 от 

Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация. 

Преписката е оформена съгласно изискванията на чл. 35 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. 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. Това е така, доколкото Регламент  (ЕС) 2015/2424 

на Европейския парламент на Съвета от 16.12.2015 г. има пряко действие и от 

влизането му в сила Патентно ведомство на Република България е престанало да 

предлага услугата по за препращане на заявка за марка на ЕС, съответно да събира 

такси по чл. 4, ал. 3, т. 6 от Тарифата. 
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УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР - ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, 

 

Предвид изложеното и на основание чл. 8, ал. 2 от Устройствения правилник на 

Министерския съвет и на неговата администрация, предлагам Министерският съвет да 

приеме предложения проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и 

допълнение на Тарифа за таксите, които се събират от Патентно ведомство на 

Република България, приета с Постановление № 242 на Министерския съвет от 1999 г. 

(Обн. ДВ, бр. 114 от 1999 г., изм. и доп., ДВ, бр.117 от 17 от 2002 г., бр. 91 от 2005 г., 

бр. 35 и 42 от 2007 г., бр. 31 от 2011 г.) 

С уважение, 

 

 

 

ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ 

ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА И 

ДЕМОГРАФСКАТА ПОЛИТИКА 
 

 

 

ЕМИЛ КАРАНИКОЛОВ  

МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА  

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 
 

1. Проект на постановление на Министерския съвет; 

2. Финансова обосновка, одобрена от министъра на финансите; 

3. Частична оценка на въздействието; 

4. Становища от дирекция „Модернизация на администрацията“ от 

съгласуването на извършената частична оценка на въздействието; 

5. Справка за отразяване на получените становища; 

6. Проект на съобщение за средствата за масово осведомяване 

7. Сравнителна таблица на таксите по Тарифата (сега действащи, 

предложени).  

 


