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1. Дефиниране на проблема: 

1.1. Кратко опишете проблема и причините за неговото възникване. Посочете 

аргументите, които обосновават нормативната промяна. 

  

Наредбата за реда и начина за определяне в Патентното ведомство на марка като 

общественоизвестна и марка, ползваща се с известност на територията на Република 

България (Наредбата) е приета с Постановление № 229 на Министерския съвет от 15 

септември 2007 г. (обн., ДВ, бр. 77 от 25.09.2007 г.), на основание чл. 50б, ал. 7 от Закона 

за марките и географските означения (ЗМГО), съгласно редакцията, обнародвана в ДВ, 

бр. 73 от 05.09.2006 г. Към настоящия момент законовата уредба е предвиждала 

провеждането на отделно производство пред Патентното ведомство на Република 

България за определяне на общоизвестност на марка или на марка, ползваща се с 

известност на територията на Република България, по изрично искане на притежателя на 

марката, след заплащане на такса и представяне на писмени доказателства. В наредбата 

са уредени производствените правила, по които са се разглеждали тези искания. 

Статутът на общоизвестна марка или на марка, ползваща се с известност на територията 

на Република България, се е придобивал с решение на председателя на Патентното 

ведомство въз основа на становище на назначена от него комисия. Общоизвестните 

марки и марките, ползващи се с известност на територията на Република България, са 

се вписвали в Държавен регистър, предвиден в чл. 5а от ЗМГО, съгласно редакцията 

му, обнародвана в ДВ, бр. 73 от 05.09.2006 г.    

На 10.03.2011 г., със Закона за изменение и допълнение на ЗМГО, обнародван в ДВ, бр. 

19 от 9.03.2010 г., влизат в сила нови законови правила относно определянето на марки 

за общоизвестни и ползващи се с известност на територията на Република България. 

Изрично е отменен в цялост чл. 50б, регламентиращ отделното производство в 

Патентното ведомство по разглеждане на искания за определяне на общоизвестност на 

марка или на марка, ползваща се с известност на територията на Република България, както 

и чл. 5а, предвиждащ вписването на такива марки в специален регистър. С приетите 

изменения в чл. 50а, ал. 2, т. 2 законодателят е въвел произнасяне ad hoc при подадена 
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опозиция или подадено искане за заличаване на регистрацията на марка, когато същите 

се основават на чл. 12, ал. 2, т. 7 или на чл. 12, ал. 3 от ЗМГО. Съставите, назначени от 

председателя на Патентното ведомство да разгледат конкретно искане или опозиция, 

имат компетентността, в рамките на производството, да направят преценка относно 

обстоятелствата за определяне на марка за общоизвестна или ползваща се с известност 

на територията на Република България. Действащите и към момента законови разпоредби 

уреждат материалноправните и производствени правила, необходими за прилагането 

на института за общоизвестните марки и тези, ползващи се с известност на територията 

на Република България. Въведените изменения на ЗМГО изключват приложението на 

Наредбата, поради което оставянето й като действащ нормативен акт се явява 

безпредметно. Нещо повече, производството за определяне на дадена марка като 

общоизвестна и като марка, ползваща се с известност на територията на Република 

България, уредено в Наредбата, противоречи на реда, установен с приетите и посочени 

по-горе изменения на ЗМГО и следователно на чл. 15, ал. 1 от Закона за нормативните 

актове.  

 

1.2. Опишете какви са проблемите в прилагането на съществуващото 

законодателство или възникналите обстоятелства, които налагат приемането на 

ново законодателство. Посочете възможно ли е проблемът да се реши в рамките на 

съществуващото законодателство чрез промяна в организацията на работа и/или 

чрез въвеждане на нови технологични възможности (например съвместни инспекции 

между няколко органа и др.). 

На 10.03.2011 г., със Закона за изменение и допълнение на ЗМГО, обнародван в ДВ, бр. 

19 от 9.03.2010 г., влизат в сила нови законови правила относно определянето на марки 

за общоизвестни и ползващи се с известност на територията на Република България, като 

в цялост е отменен чл. 50б, регламентиращ отделното производство в Патентното 

ведомство по разглеждане на искания за определянето на общоизвестност на марка или 

на марка, ползваща се с известност, както и чл. 5а, предвиждащ вписването на такива 

марки в специален регистър. Въведените изменения на ЗМГО изключват приложението 

на наредбата, поради което оставянето й като действащ нормативен акт се явява от една 

страна безпредметно, а от друга води и до противоречие със съществуващата към 

момента законодателна уредба в ЗМГО. Наредбата е издадена на отпаднало правно 

основание и е в противоречие с чл. 15, ал. 1 от Закона за нормативните актове. Ако не 

бъде отменена изрично ще се запази възможността от противоречиво тълкуване и 

правоприлагане на нормативната уредба, касаеща определянето на дадена марка като 

общоизвестна или като марка, ползваща се с известност на територията на Република 

България, което противоречи на принципа за правна сигурност.   

1.3. Посочете дали са извършени последващи оценки на нормативния акт, или анализи 

за изпълнението на политиката и какви са резултатите от тях? 

 

Не са извършвани последващи оценки и анализи.  

2. Цели:  

Посочете целите, които си поставя нормативната промяна, по конкретен и измерим 

начин и график, ако е приложимо, за тяхното постигане. Съответстват ли целите 

на действащата стратегическа рамка? 

 



1. Предложеното отменяне на Наредбата за реда и начина за определяне в Патентното 

ведомство на марка като общественоизвестна и марка, ползваща се с известност на 

територията на Република България има за цел преодоляване на противоречието между 

съществуващата към момента регламентация в ЗМГО и подзаконовата нормативна 

уредба и привеждане в съответствие на тази уредба с чл. 15, ал. 1 от Закона за 

нормативните актове. 

2. Да се преодолее правната несигурност относно приложимите процедури във връзка 

с искане за обявяване на дадена марка за общоизвестна или за марка, ползваща се с 

известност на територията на Република България. 

3. Идентифициране на заинтересованите страни: 

Посочете всички потенциални засегнати и заинтересовани страни, върху които 

предложението ще окаже пряко или косвено въздействие (бизнес в дадена 

област/всички предприемачи, неправителствени организации, граждани/техни 

представители, държавни органи, др.). 

 

- Патентното ведомство на Република България 

- Заявители и притежатели на марки като обекти на индустриална собственост; 

- Вписани представители или съдружия от представители по индустриална 

собственост и лица и сдружения, които желаят да бъдат вписани в тези регистри. 

Към настоящия момент има 650 вписани представители и 5 съдружия.; 

- Представители или съдружия от представители по индустриална собственост, 

упражняващи професията в други държави членки на ЕС, на Споразумението за 

Европейското икономическо пространство или Конфедерация Швейцария, 

които имат интерес да извършват услуги на територията на Република България;  

- Софийския градски съд и Върховния административен съд. 

4. Варианти на действие: 

Идентифицирайте основните регулаторни и нерегулаторни възможни варианти на 

действие от страна на държавата, включително варианта "без действие". 

 

Вариант 1 „Без предприемане на действие“  

1. Подзаконовата нормативна уредба няма да съответства на съществуващата и 

приложима съгласно чл. 15, ал. 3 от Закона за нормативните актове уредба, определена 

в ЗМГО, касаеща реда за определяне на марки за общоизвестни и ползващи се с 

известност на територията на Република България. 

2. Ще се запази правната несигурност относно приложимият нормативен ред и 

процедура за обявяването на дадена марка за общоизвестна или за марка, ползваща се 

с известност на територията на Република България.  

Вариант 2 „Приемане на Постановление на Министерския съвет за отменяне на 

Наредбата“  

1. Подзаконовата нормативна уредба ще съответства на съществуващата и приложима 

съгласно чл. 15, ал. 3 от Закона за нормативните актове уредба, определена в ЗМГО, 

касаеща реда за определяне на марки за общоизвестни и ползващи се с известност на 

територията на Република България.  

2. Изричното отменяне на Наредбата за реда и начина за определяне в Патентното 

ведомство на марка като общественоизвестна и марка, ползваща се с известност на 

територията на Република България ще доведе до спазване на принципа за правна 

сигурност. 



5. Негативни въздействия:  

Опишете качествено (при възможност - и количествено) всички значителни 

потенциални икономически, социални, екологични и други негативни въздействия за 

всеки един от вариантите, в т.ч. разходи (негативни въздействия) за 

идентифицираните заинтересовани страни в резултат на предприемане на 

действията. Пояснете кои разходи (негативни въздействия) се очаква да бъдат 

второстепенни и кои да са значителни. 

 

Вариант 1 „Без предприемане на действие“  

1. Без изричното отменяне на Наредбата за реда и начина за определяне в Патентното 

ведомство на марка като общественоизвестна и марка, ползваща се с известност на 

територията на Република България ще продължава да съществува подзаконов 

нормативен акт, който противоречи на въведените със Закона за изменение и 

допълнение на ЗМГО, обнародван в ДВ, бр. 19 от 9.03.2010 г., законодателни промени, 

предвиждащи отпадане на отделното производство в Патентното ведомство по 

разглеждане на искания за определянето на общоизвестност на марка или на марка, 

ползваща се с известност на територията на Република България.  

2. Служителите в администрацията на Патентното ведомство на Република България 

ще отговарят на по-голям брой запитвания, касаещи приложимите процедури. 

3. Заявители и притежатели на марки като обекти на индустриална собственост и 

техните представители ще продължат да изпитват известни затруднения при 

прилагането на процедурите, което означава, че по отношение на тях няма да е спазен 

напълно принципа за предвидимост и правна сигурност от действията на 

администрацията. 

4. Въпреки, че Наредбата не се прилага от Патентното ведомство от влизането в сила 

на чл. 50а, ал. 2, т. 2 от Закона за изменение и допълнение на ЗМГО (обн., ДВ, бр. 19 от 

2010 г.), е възможно пред съдилищата  да се образуват дела за обжалване на бездействия 

на председателя на Патентното ведомство по прилагане на Наредбата. Това би 

затруднило излишно компетентните съдебни органи, тъй като жалбите ще са подадени 

на основание, което е отпаднало. Това е така и доколкото разпоредбата, на основание 

на която е издадена Наредбата, е изрично отменена със Закона за изменение и 

допълнение на ЗМГО, обнародван в ДВ, бр. 19 от 9.03.2010 г. и влязъл в сила от 

10.03.2011 г. Към момента няма образувани такива съдебни дела. 

 

Вариант 2 „Приемане на Постановление на Министерския съвет за отменяне на 

Наредбата“ 

Не е установена възможност за негативно въздействие върху  заинтересованите страни. 

6. Положителни въздействия:  

Опишете качествено (при възможност - и количествено) всички значителни 

потенциални икономически, социални, екологични и други ползи за идентифицираните 

заинтересовани страни за всеки един от вариантите в резултат на предприемане на 

действията. Посочете как очакваните ползи кореспондират с формулираните цели. 

Вариант 1 „Без предприемане на действие“ 

Не са установени ползи за заинтересованите страни. 

 



Вариант 2 „Приемане на Постановление на Министерския съвет за отменяне на 

Наредбата“  

1. Изричното отменяне на Наредбата за реда и начина за определяне в Патентното 

ведомство на марка като общественоизвестна и марка, ползваща се с известност на 

територията на Република България ще доведе до привеждане в съответствие на 

подзаконовата нормативна уредба със съществуващата регламентация в ЗМГО относно 

реда за определяне на марки за общоизвестни и ползващи се с известност на територията 

на Република България.  

2. Патентно ведомство и служителите от администрацията му ще прилагат по 

отношение на заявителите и притежателите на марки и техните представители по 

индустриална собственост нормативна уредба, която е ясна и предвидима. Ще се 

намали броят на запитванията, произтичащи от съществуващите неясноти и 

противоречия в процедурите, определени в ЗМГО и Наредбата. 

3. Заявителите и притежателите на марки и техните представители ще имат правна 

сигурност при упражняване на техните права във връзка с прилагане на правилата и 

процедурите по определяне на дадена марка като общоизвестна или като марка, 

ползваща се с известност на територията на Република България. 

4. Ще се предотврати възможността за образуване на дела пред съдилищата с отпаднало 

правно основание.  

7. Потенциални рискове:  

Посочете възможните рискове от приемането на нормативната промяна, 

включително възникване на съдебни спорове. 

 

Не са идентифицирани възможни рискове при реализирането на Вариант 2 „Приемане 

на Постановление на Министерския съвет за отменяне на Наредбата за реда и начина 

за определяне в Патентното ведомство на марка като общественоизвестна и марка, 

ползваща се с известност на територията на Република България.  

8.1. Административната тежест за физическите и юридическите лица: 

 Ще се повиши 
 Ще се намали 
 Няма ефект 

8.2. Създават ли се нови регулаторни режими? Засягат ли се съществуващи 

режими и услуги?  

 Не се създават нови регулаторни режими. 

9. Създават ли се нови регистри? 

Когато отговорът е "да", посочете колко и кои са те  

 

Не се създават нови регистри. 

10. Как въздейства актът върху микро-, малките и средните предприятия 

(МСП)? 

    Актът засяга пряко МСП 
Актът не засяга МСП 
   Няма ефект 

 



Проектът на акт няма директен ефект върху микро-, малките и средни предприятия, тъй 

като Наредбата, която се отменя не се прилага от Патентното ведомство на основание 

чл. 15, ал. 3 от Закона за нормативните актове от 10.03.2011 г., когато влиза в сила чл. 

50а, ал. 2, т. 2 от Закона за изменение и допълнение на ЗМГО (обн., ДВ, бр. 19 от 2010 

г). Доколкото същите могат да бъдат заявители, съответно притежатели на марки, то те 

ще се ползват от ясни и прозрачни правила. Приемането на акта ще улесни техните 

действия, тъй като ще доведе до правна сигурност. 

11. Проектът на нормативен акт изисква ли цялостна оценка на въздействието? 

 Да 
 Не 

12. Обществени консултации:  

Обобщете най-важните въпроси за консултации в случай на извършване на цялостна 

оценка на въздействието или за обществените консултации по чл. 26 от Закона за 

нормативните актове. Посочете индикативен график за тяхното провеждане и 

видовете консултационни процедури. 

 

Проектът на Постановлението на Министерския съвет за отменяне на Наредбата ще 

бъде публикуван на интернет страницата на Министерството на икономиката, 

Патентното ведомство на Република България и на Портала за обществени 

консултации, като на заинтересованите лица беше предоставен срок от 30 дни за 

становища, предложения и възражения. 

13. Приемането на нормативния акт произтича ли от правото на Европейския 

съюз? 
Да 
    Не 

Моля посочете изискванията на правото на Европейския съюз, включително 

информацията по т. 8.1 и 8.2, дали е извършена оценка на въздействието на ниво 

Европейски съюз, и я приложете (или посочете връзка към източник). 

14. Име, длъжност, дата и подпис на директора на дирекцията, отговорна за 

изработването на нормативния акт: 

Име и длъжност: Силвия Беркова, Главен секретар на Патентното ведомство на 

Република България 

Дата: 22.08.2019 г.  

Подпис: 

 


