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1. Дефиниране на проблема: 

А) Проблеми, констатирани в Решение № 704 на Министерския съвет от 5 октомври 

2018 г. 

Във връзка с т. 4 от Решение № 704 на Министерския съвет от 5 октомври 2018 г. за 

приемане на мерки за трансформация на модела на административно обслужване, 

съгласно която министрите следва да изготвят и публикуват за обществено обсъждане 

проекти за изменение и допълнение на нормативни актове с оглед идентифицираните 

предложения по т. 1 в срок до 31 март 2019 г., е извършен детайлен преглед на 

действащото законодателство и по-специално на разпоредбите на Закона за патентите 

и регистрацията на полезни модели (ЗПРПМ). Констатирани са следните проблеми: 

В Приложение 1 на РМС № 704/2018 г., т. 100 се констатира следното: 

 Изискванията, необходими за започването и за осъществяването на дейността по 

представителство по индустриална собственост, са уредени с акт, различен от закон - 

Наредбата за представителите по индустриална собственост (Наредбата), което е в 

противоречие с чл. 4, ал. 2 и чл. 16, ал. 1, т. 1 от Закона за ограничаване на 

административното регулиране и административния контрол върху стопанската 

дейност (ЗОАРАКСД). Изискванията, необходими за вписване на представител по 

индустриална собственост в регистъра на представителите по индустриална 

собственост, следва да бъдат посочени в Закона за патентите и регистрацията на 

полезните модели (ЗПРПМ). 

 Съгласно Наредбата се изисква представяне на документи, които органът следва 

да събира по служебен път: свидетелство за съдимост, копие от документ за 

самоличност, диплома за завършено висше образование с образователно-

квалификационна степен „магистър”, копие от удостоверение за успешно положен 

изпит за придобиване на професионална квалификация. Това изискване противоречи 

на чл. 5, ал. 2 от ЗОАРАКСД и на чл. 36, ал. 1, ал. 4, ал. 5 и ал. 6 от АПК. Цитираните 
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законови норми са императивни, поради което Патентното ведомство (ПВ), като 

административен орган на изпълнителната власт по смисъла на чл. 19 от Закона за 

администрацията, е длъжно и реално ги изпълнява, като не изисква предоставянето им. 

Въпреки това е необходимо изискването, установено в Наредбата, да бъде изрично 

отменено като се посочи, че събирането на необходимата информация и документи, 

които са налични при него или при друг орган, се осигуряват служебно за нуждите на 

производството по вписване в Регистъра на представителите по индустриална 

собственост. 

 Законът за патентите и регистрацията на полезните модели не установява 

изчерпателно особените правила в производството по вписване в регистъра и по 

издаването на удостоверение, което е в противоречие с чл. 16, ал. 1, т. 2 от ЗОАРАКСД. 

Към момента те са уредени в Наредбата за представителите по индустриална 

собственост. Необходимо е особените правила по вписване в регистъра и по издаване 

на удостоверение да бъдат изчерпателно установени в ЗПРПМ.  

 Законът за патентите и регистрацията на полезните модели не установява 

особените правила за спиране и прекратяване на съответната стопанска дейност, 

съответно за заличаването на лицето от регистъра и обезсилване на издаденото 

удостоверение, което е в противоречие с чл. 16, ал. 1, т. 3 от ЗОАРАКСД. Към момента 

тези въпроси са уредени в Наредбата за представителите по индустриална собственост. 

Необходимо е те да бъдат изчерпателно установени в ЗПРПМ.  

 В Закона за патентите и регистрацията на полезните модели, където е уреден 

настоящият режим, не е посочено, че регистърът се поддържа съгласно изискванията 

на ЗОАРАКСД. Необходимо е в ЗПРПМ да се посочи, че регистърът се поддържа 

съгласно ЗОАРАКСД. 

Б) Проблеми, във връзка с изпълнение на задълженията на Република България по 

прилагане на  европейското законодателство в областта на закрилата на обектите 

на индустриална собственост 

В изпълнение на задължението на страната ни да осигури възможност за прилагане на 

разпоредбите на Протокола за предварително изпълнение на Споразумението за 

Единен патентен съд (ППИ на СЕПС), ратифициран със закон, обнародван в ДВ, бр. 

50 от 15 юни 2018 г. и спазването на Регламент (ЕС) № 1257/2012 на Европейския 

парламент и на Съвета от 17 декември 2012 г. за осъществяване на засилено 

сътрудничество в областта на създаването на единна патентна закрила, са предвидени 

и изменения, които гарантират, че при предстоящото влизане в сила на ППИ на СЕПС,  

Република България е напълно готова да прилага всички действащи правила в тази 

област. В тази връзка, в проекта на акт са включени изменения, които предвиждат 

прекратяване действието на националните патенти и на европейските патенти, които 

имат действие на територията на Република България, които са били вписани като 

европейски патенти с единно действие от датата на публикуване на съобщението за 

издаването му в Европейския патентен бюлетин. Предвижда се и спиране на 



производството по искането за признаване действието на европейски патент в 

случаите, когато за същия е подадено искане за единно действие. 

В допълнение, на 11 юни 2019 г. в Официалния вестник на Европейския съюз е 

публикуван Регламент (ЕС) 2019/933 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 

2019 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 469/2009 относно сертификата за 

допълнителна закрила на лекарствените продукти. 

Сертификатът за допълнителна закрила (сертификатът) се издава за лекарствен 

продукт или за средство за растителна защита, ако продуктът е защитен с основен 

патент, който е действащ и продуктът е получил валидно разрешение за пускане на 

пазара. Разрешението за пускане на пазара трябва да е първото разрешение. В рамките 

на закрилата, която е осигурена от основния патент, закрилата осигурявана със 

сертификата се разпростира върху самия продукт, обхванат от разрешението за пускане 

на пазара, осигурява същите права като основния патент и е обвързана със същите 

ограничения и задължения. Правото на сертификат принадлежи на притежателя на 

основния патент или на неговия правоприемник. Сертификатът има действие от края 

на законния срок на основния патент до пет години по-късно. С Регламент (ЕС)  

2019/933, чрез изменение на чл. 5 от Регламент (ЕО) № 469/2009, се въвежда 

възможност производителите на генерични лекарства и биоподобни лекарствени 

продукти, при определени в чл. 5, т. 2 условия, да се ползват от въведената възможност 

за прилагане на изключенията от защитата, която дава един  сертификат и се определят 

общите условия за това. Съгласно съображение 9 от преамбюла на Регламент (ЕС)  

2019/933, изключението от правата, които дава сертификата за допълнителна закрила, 

се въвежда с цел създаването на еднакви условия на конкуренция между установените 

в Европейския съюз производители на генерични и биоподобни лекарствени продукти 

и производителите от трети държави. Целта е да се позволи производството на продукт 

или лекарствен продукт, съдържащ този продукт, с цел износ за трети държави или с 

цел складиране и всички свързани действия в Европейския съюз, които са строго 

необходими за производството или за самия износ, ако за тези действия се изисква 

съгласието на притежателя на сертификата.  

Регламент (ЕС) 2019/933 е в сила от 1 юли 2019 г., което налага задължително 

изменение на ЗПРПМ. Член 1, параграф 4 от регламента предвижда, че за процедурата 

при уведомяване на националния орган за прилагане на изключението от сертификата 

за допълнителна закрила, държавите членки могат да изискват заплащане на такса. 

Също така, тази процедура следва да се разпише детайлно в националното 

законодателство, тъй като Регламент (ЕС) 2019/933 задава само общата рамка и срока 

за ползване на изключението. С цел спазване на принципите на прозрачност и 

предвидимост е необходимо да бъде установен реда, по който ще се развива 

производството пред Патентното ведомство, отстраняване на недостатъци в хода на 

производството, както и задължителната публикация в Официалния бюлетин. 

В) Други проблеми 

Извършеният анализ на ЗПРПМ показа, че някои от разпоредбите не са достатъчно 

ясни и прецизно формулирани, както и че не уреждат достатъчно изчерпателно всички 

възможни хипотези, което налага да бъдат предвидени някои изменения и допълнения 

в нормативната уредба. Така например в предмета на закона следва изрично да се 



посочи, че той се прилага за български физически и юридически лица, да се определи 

със законов текст действието на обезпечението по отношение на притежателя на 

патента и лицензополучателя, да се прецизират разпоредбите, отнасящи се до 

регистрацията на патенти в чужбина и по-специално на европейски патенти по начин, 

който ясно и еднозначно да указва на всички заинтересовани лица, че това право се 

реализира при спазването на изискванията за проверка на класифицирана информация, 

да се предвиди изрично възможността за подаване на заявка за удължаване действието 

на сертификат за допълнителна закрила и други. С предложените промени се цели и 

отстраняването на някои възникнали грешки в резултат от промяна в действащите 

правни норми, като например идентификационния номер на Регламента, в който е 

установен реда за  издаване на сертификати за допълнителна закрила на продукти и 

средства, защитени с патент. Отстранени са някои от съществуващите празноти в 

законодателството, като са предвидени основания за отписване от регистъра на 

сдруженията на представителите по индустриална собственост и е въведен механизъм 

за защита интересите на потребителите на услугите, предоставяни от  лицата и 

сдруженията, извършващи дейност по представителство по индустриална собственост. 

За тази цел се предвижда въвеждане на задължителна застраховка „професионална 

отговорност“ за тези лица и съдружия, в съответствие с чл. 26 от Закона за дейностите 

по предоставяне на услуги. Предвиждат се и промени, свързани с осигуряване на по-

голяма бързина при предоставянето на услуги и намаляване на финансовата и 

административна тежест за потребителите, чрез съкращаването на някои срокове, 

както и чрез разширяване кръга на лицата, които могат да извършат самостоятелно 

действия и представителство пред Патентното ведомство. 

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

аргументите, които обосновават нормативната промяна. 

Кратко описание на дефинираните в т. 1, б. А) проблеми: 

Член 3, ал. 1 от ЗПРПМ, който урежда представителството пред Патентното ведомство 

предвижда реда за допускане на представителите по индустриална собственост и 

изискванията, на които те следва да отговарят, да бъдат уредени в наредба, приета от  

Министерския съвет. В изпълнение на тази разпоредба, на 04 август 2017 г. е прието 

ПМС № 161, с което се приема Наредбата за представителите по индустриална 

собственост, обнародвана в ДВ, бр. 64 от 08 август 2017 г. В нея са уредени всички 

въпроси, свързани с изискванията, необходими за започването и упражняването на 

дейността по представителство по индустриална собственост, особените правила в 

производството по вписване в регистъра и по издаването на удостоверение, особените 

правила за спиране и прекратяване на посочената стопанска дейност, съответно за 

отписването от регистъра и обезсилване на издаденото удостоверение. След анализ на 

действащото законодателство и по-специално на ЗПРПМ се установи, че съгласно чл. 

4, ал. 2 и чл. 16, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 3 от ЗОАРАКСД всички посочени по-горе въпроси 

следва да бъдат установени, съответно уредени само със закон. Когато за извършването 

на стопанска дейност се изисква лицето да е вписано в регистър, е необходимо също 

така да бъде гарантирано, че регистърът се поддържа съгласно правилата, установени 



в ЗОАРАКСД. Това от своя страна налага приемане на законопроект за изменение и 

допълнение на ЗПРПМ, в който да бъдат включени предложения за законови текстове, 

които да отстранят посочените несъответствия със ЗОАРАКСД. Доколкото особените 

правила за извършване на дейност по представителство по индустриална собственост и 

вписване в регистъра на представителите и съдружията ще се уреждат в ЗПРПМ, е 

необходимо в предложения законопроект изрично да бъде предвидено, че  Патентното 

ведомство не може да изисква предоставяне на информация или документи, които са 

налични при него или при друг орган, а следва да ги осигурява служебно за нуждите на 

производството. С цел яснота, предвидимост и за по-голяма правна сигурност е 

необходимо също да бъде уточнен изрично въпросът за правно-организационната 

форма на съдружията, включително и режимът на уреждане на отношенията между 

членовете им. При прилагане на правилата за представителството и в съответствие със 

Закона за дейностите по предоставяне на услуги и Закона за признаване на 

професионалните квалификации, е необходимо и изменение на ал. 2 в чл. 3, като се 

уточни, че задължението за извършване на действия чрез представители имат не 

юридическите лица, които нямат седалище в страната, а тези, които не са установени в 

нея.  

Кратко описание на дефинираните в т. 1, б. Б) проблеми:   

На 6 юни 2018 г. Народното събрание на Република Българи прие Закон за 

ратифициране на Протокола за предварително изпълнение на Споразумението за 

Единен патентен съд (ППИ на СЕПС). Законът е обнародван в ДВ, бр. 50 от 15 юни 

2018 г. и е влязъл в сила от деня на обнародването му. Поради факта, че през настоящата 

година се очаква влизане в сила на ППИ на СЕПС, за страната ни възниква задължение 

да осигури възможност за прилагане на  Регламент (ЕС) № 1257/2012 на Европейския 

парламент и на Съвета от 17 декември 2012 г. за осъществяване на засилено 

сътрудничество в областта на създаването на единна патентна закрила. В чл. 4, 

параграф 2 от посочения Регламент се създава задължение за държавите членки да 

предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че когато единното действие на 

даден европейски патент е било вписано и се разпростира на тяхната територия, същият 

европейски патент не поражда действие като национален патент на тяхната територия 

към датата на публикуване на съобщението за издаването в Европейския патентен 

бюлетин. Изпълнението на това задължение е възможно само чрез приемане на 

допълнения към ЗПРПМ, където са уредени въпросите, свързани с действието на 

територията на страната на европейските патенти. 

Аналогична е и причината, която налага допълнения в ЗПРПМ във връзка с влизане в 

сила на Регламент (ЕС) № 2019/933, с който се предвижда да бъде въведена такса за 

процедурата по разглеждане на уведомлението за прилагане на изключението от 

сертификата за допълнителна закрила. Необходимо е и тази процедура, както и 

публикацията в Официалния бюлетин на Патентното ведомство да се определят в 

националното законодателство.  

Кратко описание на дефинираните в т. 1, б. В) проблеми:   



Наличие на недостатъчна прецизност при формулирането на установените с 

действащата нормативна база правила. Промените са необходими с цел постигане на 

яснота и предвидимост, така че и физическите лица, които не са специалисти в областта 

на защитата на интелектуалната собственост, да могат лесно и ефективно да 

упражняват сами правата си по този закон. Част от проблемите са свързани и с 

необходимостта от отразяване на промени в приложимата нормативна уредба. 

Констатирани са и празноти в правната уредба, които е необходимо да бъдат 

преодолени чрез регламентирането им в закон. Така например към момента не са 

предвидени нормативни основания, при които съдружията на представителите по 

индустриална собственост се отписват от регистъра. Липсва яснота по отношение на 

правно-организационната форма на тези съдружия. 

С цел подобряване ефективността и бързината на административното обслужване са 

намалени сроковете, при които може да бъде подадено искане за отлагане 

регистрацията на полезен модел и на продължението на този срок. Предложението за 

тази промяна е продиктувано от обстоятелството, че обикновено експертизата по 

подадена заявка за този обект се извършва в рамките на един месец, но процедурата по 

регистрация е блокирана до изтичането на предвидения тримесечен срок, в който може 

да бъде подадено искането за отлагане, което значително забавя крайната регистрация. 

Това поражда недоволство сред лицата, подали заявки, които обикновено имат интерес 

от максимално бърза регистрация. Това забавяне е неоправдано и с оглед броя на 

направените през последните 3 години искания за отлагане на регистрацията, които са 

общо 2 броя. Предвижда се искането за отлагане на регистрация да бъде подавано 

едновременно със заявлението за регистрация. 

С цел бързина на административното производство е съкратен срокът, в който 

потребител може да иска удължаване на срока за извършване на определено действие 

поради настъпили особени непредвидени обстоятелства, като се предвижда той да бъде 

до един месец след отпадане на причината, но не по-късно от три месеца от изтичане 

на пропуснатия срок, като изрично се посочват хипотезите, при които удължаване на 

срока не се допуска. 

С цел намаляване на финансовата и административна тежест за потребителите на 

услугите са предвидени промени и в правилата за представителството пред Патентно 

ведомство. В тази връзка се предлага действия пред Патентно ведомство да могат да 

извършват лично не само заявители, които са с постоянен адрес или установени в 

Република България, но и в която и да е държава членка на ЕС, държава - страна по 

Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация 

Швейцария. Предложените изменения са в съответствие с чл. 9 от Закона за дейностите 

по предоставяне на услуги. Предвижда се също представителството на тези лица да се 

осъществява не само чрез представител по индустриална собственост, но и чрез 

адвокат. Промяната цели насърчаване на конкуренцията при предоставяне на тези 

услуги и ще бъде изцяло в полза на потребителите. По сега действащата нормативна 

уредба, представителството пред Патентното ведомство се осъществява само от 

регистриран представител по индустриална собственост, който може да е с различен 



вид образование. В същото време, при иницииране на съдебно обжалване, заявителите 

се представляват по реда на ГПК. Следователно, за заявителите е установена една 

допълнителна тежест, тъй като ангажирането на двама представители изисква 

отделянето на повече време и финансови ресурси, като същевременно затруднява 

защитата. Липсват основания за съществуващото ограничение в представителството 

пред Патентното ведомство, тъй като адвокатите притежават необходимия 

образователен ценз, съгласно действащото законодателство, и единственото което ги 

различава от вписаните представители е органът, пред който са положили изпит. 

Следва да се отбележи, че подобна практика имат много други държави членки, между 

които Италия, Германия, Франция, Холандия, както и Службата на Европейския съюз 

за интелектуална собственост. 

С цел уеднаквяване на режима, към лицата, които могат да предоставят временно или 

еднократно услугата по представителство са добавени и лицата, вписани в Регистъра 

на представителите по индустриална собственост на Европейското патентно ведомство.   

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.). 

 

1. Изискванията, необходими за започването, осъществяването и прекратяването на 

дейност по представителство по индустриална собственост (което е вид стопанска 

дейност); изискванията, на които едно лице или съдружие трябва да отговаря, за да бъде 

вписано в Регистъра на представителите на представителите по индустриална 

собственост, съответно в Регистъра на съдружията на представителите по индустриална 

собственост; особените правила в производството по вписване в тези регистри и по 

издаването на удостоверения, както и за отписване на тези лица/съдружия от регистъра, 

са уредени с акт, различен от закон, а именно с Наредбата за представителите по 

индустриална собственост (Обн. ДВ, бр. 64 от 8 август 2017 г.). Това е в противоречие 

с чл. 4, ал. 2 и чл. 16, ал. 1, т. 1 –3 от ЗОАРАКСД, което от своя страна налага да бъдат 

извършени промени в действащия ЗПРПМ, който в момента предвижда тези правила 

да бъдат уредени с наредба, приета от Министерския съвет.  

2. Изискванията за представяне на документи, които органът трябва да събира по 

служебен път, което е установено към момента в Наредбата за представителите по 

индустриална собственост, е свързано с особените правила за вписване в Регистъра на 

лицата/съдружията, които искат да извършват дейност по представителство по 

индустриална собственост. С оглед на това е необходимо на първо място те да бъдат 

уредени със закон и по-специално със ЗПРПМ и на второ място следва изрично да бъде 

посочено, че събирането на необходимата информация и документи, които са налични 

в ПВ или при друг орган, се осигуряват служебно за нуждите на производството по 

вписване в регистрите. 



3. Към момента не е предвидено задължително застраховане на лицата и съдружията, 

извършващи дейност по представителство по индустриална собственост, което е 

необходимо за гарантиране интересите на клиентите в съответствие с чл. 26 от Закона 

за дейностите по предоставяне на услуги. 

4. В националното законодателство не съществуват разпоредби, които да уреждат 

начина на изпълнение на задълженията, произтичащи от Регламент (ЕС) № 1257/2012 

и Регламент (ЕС) 2019/933.  

5. Констатирани са проблеми, свързани с наличието на недостатъчна прецизност при 

формулирането на установените и прилагани към момента правила, което затруднява 

разбирането и прилагането им от физическите лица, които желаят сами да упражнят 

правата си, свързани с обекти на индустриалната собственост. Съществува и известна 

неяснота относно правно-организационната форма на съдружията, които могат да 

извършват дейност по представителство, което от своя страна е пряко свързано с 

въпроса за отговорността за извършената дейност на съдружието спрямо клиентите му, 

а също и с въпроса за уреждане на отношенията между членовете на това съдружие. 

6. В законодателството са предвидени необосновано дълги срокове за подаване на 

искане за удължаване на сроковете при непредвидени обстоятелства и за отлагане 

регистрацията на полезни модели, които затрудняват процеса по регистрация на 

обектите. 

7. Установени са непълноти в действащата нормативна уредба, като например не са 

посочени ред и условия за отписване на съдружията от регистъра. Такъв е предложен в 

текстовете на проекта на ЗИД на ЗПРПМ. 

8. Потребителите на услуги, свързани с обектите на индустриална собственост, които 

не са с постоянен адрес или седалище в Република България, но са установени  в 

страната не могат да извършват действия пред Патентното ведомство лично, което не е 

в съответствие с чл. 9 от Закона за дейностите по предоставяне на услуги.  

9. Необосновано е ограничен кръгът на лицата, които потребителите на услуги, 

свързани с обектите на индустриална собственост, могат да упълномощят да ги 

представляват пред Патентното ведомство.  

Тези проблеми не могат да бъдат разрешени в рамките на действащото законодателство 

чрез промяна в организацията на работата и/или чрез въвеждането на нови 

технологични възможности.  

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. Привеждане на правилата за извършване на стопанска дейност по представителство 

по индустриална собственост в съответствие със ЗОАРАКСД и изпълнение на т. 4 от 

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

2. Постигане на яснота и предвидимост, така че и физическите лица, които не са 

специалисти в областта на защитата на интелектуалната собственост, да могат лесно и 

ефективно да упражняват сами правата си по този закон. Част от проблемите са 

свързани и с необходимостта от отразяване на промени и отстраняване на непълноти в 

приложимата нормативна уредба. 

3. Осигуряване на прозрачност и повишаване на качеството и бързината на 

предоставяне на услугите на Патентното ведомство, което ще способства за  

повишаване на броя на заявките по обекти.  

4. Въвеждане на механизъм за защита интересите на потребителите на услугите, 

предоставяни от  лицата и сдруженията, извършващи дейност по представителство по 

индустриална собственост. 

5. Запълване на съществуващи празноти в нормативната уредба, свързани с дейността 

по представителство по индустриална собственост. 

6. Изпълнение на задълженията на Република България, произтичащи от правото на ЕС 

във връзка с действието на Протокола за предварително изпълнение на Споразумението 

за Единен патентен съд и Регламент (ЕС) 2019/933.   

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.). 

 

1. Патентното ведомство на Република България; 

2. Заявителите и притежателите на патенти, включително европейски патенти, 

сертификати за допълнителна закрила, полезни модели; 

3. Представители на фармацевтичната индустрия, които произвеждат генерични и 

биоподобни лекарствени продукти. Съгласно регистъра на издадените разрешения за 

производство и внос на лекарствени продукти, в Република България, официално 

производителите/вносителите на такива лекарства и продукти са 49, като съгласно 

информация от Изпълнителната агенция по лекарствата, 8 са само вносители на 

лекарствени продукти, което предполага че производителите са общо 41. В посочения 

брой няма производители на оригинални продукти; 

4. 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 660 вписани представители и 3 съдружия. Кандидатите за 

придобиване на професионална квалификация „представител по индустриална 

собственост“ са около 40 - 50 лица годишно, а съдружия, които желаят да бъдат вписани 

в регистъра са около 3 годишно; 

5. 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, лицата, 

вписани в Регистъра на представителите по индустриална собственост на Европейското 

патентно ведомство, които имат интерес да извършват услуги на територията на 

Република България. 

6. Адвокати, вписани в регистрите на адвокатските колегии, съгласно Закона за 

адвокатурата. 

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. Действащата Наредба за представителите по индустриална собственост ще продължи 

да се прилага. Уредбата на всички отношения, свързани с упражняването на дейност по 

представителство по индустриална собственост и вписването на лицата, които я 

извършват в регистрите ще продължи да е в противоречие с чл. 4, ал. 2 и чл. 16, ал. 1, т. 

1 – 3 от ЗОАРАКСД, съответно няма да бъдат изпълнени част от мерките, предвидени 

в РМС № 704 от 05.10.2018 г. 

2. Няма да се подобри административното обслужване и няма да се ограничи 

административното регулиране и административния контрол при предоставяне на 

услуги по реда на ЗПРПМ. 

3. Отговорността на представителите и съдружията по индустриална собственост 

спрямо клиентите им няма да бъдат напълно регламентирани, а интересите на 

клиентите няма да са напълно защитени.  

4. Физическите и юридическите лица, които желаят да упражнят правата си по закон 

лично ще продължат да имат известни затруднения в разбирането и прилагането на 

някои процедури. 

5. Потребителите на услуги, свързани с обектите на индустриална собственост ще 

продължат да бъдат ограничени в избора на лица, които могат да упълномощят да ги 

представлява пред Патентното ведомство. 

6. Лицата, вписани в Регистъра на представителите по индустриална собственост на 

Европейското патентно ведомство няма да могат да извършват представителство пред 

Патентното ведомство. 

7. Заявителите, които нямат постоянен адрес или седалище в Република България, но 

са установени в страната, няма да могат да извършват действия пред Патентното 

ведомство лично и ще продължават да са задължени да използват услугите на патентен 

представител, което е в противоречие с чл. 9 от Закона за дейностите по предоставяне 

на услуги. 



8. Ще продължат да съществуват препратки към действащи актове, които са неточни. 

9. Ще продължи да има известна неяснота относно правно-организационната форма на 

съдружията, които извършват дейност по представителство пред Патентното 

ведомство, което от своя страна води до известна правна несигурност, свързана с 

отговорността, както между членовете на тези съдружия, така и с отговорността на 

съдружията към клиентите им за причинени вреди, които са резултат от стопанската им 

дейност.   

10. Ще продължи да съществува непълнота в уредбата на съдружията относно начина 

за отписването им от регистъра. 

11. Република България няма да изпълни задълженията си, произтичащи от чл. 4, 

параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1257/2012.  

12. Няма да бъдат нормативно уредени въпросите, свързани с процедурата по 

уведомяване на националния орган при прилагането на Регламент (ЕС) 2019/933.  

 

Вариант 2 „Приемане на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за 

патентите и регистрацията на полезни модели“  

1. Уредбата на всички отношения, свързани с упражняването на дейност по 

представителство по индустриална собственост и вписването на лицата, които я 

извършват в регистрите, ще бъде приведена в съответствие с чл. 4, ал. 2 и чл. 16, ал. 1, 

т. 1 – 3 от ЗОАРАКСД. 

2. Ще се подобри административното обслужване и ще се ограничи административното 

регулиране и административния контрол при предоставянето на услуги по реда на 

ЗПРПМ. 

3. Отговорността на представителите и съдружията по индустриална собственост 

спрямо клиентите им ще бъде регламентирана, което ще осигури по-ефективна защита 

на правата и интересите на клиентите на Патентното ведомство. 

4. Физическите и юридическите лица, които желаят да упражняват правата си по закон 

лично ще могат по-лесно и ефективно да го направят. 

5. Ще се отстранят неточните препратки към действащи нормативни актове.  

6. Ще се преодолее съществуващата непълнота на правната уредба относно правно-

организационната форма на съдружията, които извършват дейност по представителство 

пред Патентното ведомство, което от своя страна ще доведе до по-голяма правна 

сигурност по отношение на отговорността, както между членовете на тези съдружия, 

така и по отношение на отговорността на съдружията към клиентите им за причинени 

вреди, които са резултат от стопанската им дейност.   

7. Ще се преодолее съществуващата празнота в правната уредба относно основанията 

за отписване от Регистъра на представителите по индустриална собственост и техните 

съдружия. 

8. Ще бъдат отразени промените в приложимата нормативна уредба извън ЗПРПМ по 

отношение на сертификатите за допълнителна закрила. 

9. Ще бъде постигната по-голяма бързина и ефективност при предоставянето на 

услугите, както и по-голяма яснота и предвидимост.   



10. Република България ще изпълни задълженията си, произтичащи от Регламент (ЕС) 

№ 1257/2012, като бъде определен редът, по който протича производството при 

подаване на уведомления в Патентното ведомство за ползване на изключението от 

защита със сертификат за допълнителна закрила, както и сроковете за произнасяне по 

тях. В съответствие с параграф 4 от Регламент (ЕС) 2019/933, който изменя  чл. 12, 

точка 2 от Регламент (ЕО) № 469/2009, се предвижда да бъде въведена такса за 

производството във връзка с уведомленията за прилагане на изключенията от защита 

със сертификат за допълнителна закрила, както и за публикация на това уведомление 

в  Официалния бюлетин на Патентното ведомство. Размерът на тези такси се предвижда 

да бъде определен в тарифа, приета от Министерския съвет. Поради необходимостта, 

произтичаща от чл. 7а от Закона за ограничаване на административното регулиране и 

административния контрол върху стопанската дейност тези такси да бъдат 

разходоориентирани, по предварителни разчети, те няма да надвишават общо 100 лв. 

За осъществяване на тези промени не са необходими допълнителни човешки или 

финансови ресурси. 

11. Ще бъдат нормативно уредени въпросите, свързани с процедурата по уведомяване 

на националния орган при прилагане на Регламент (ЕС) 2019/933.  

12. Ще бъдат намалени съществуващи към момента финансови и административни 

тежести за потребителите на услугите, свързани със защитата на обектите на 

индустриална собственост. 

13. Ще бъде увеличена конкуренцията на пазара на услугите по представителство във 

връзка със закрилата на обектите на индустриална собственост, като се разшири кръга 

от лица, които могат да извършват представителство пред ПВ, което ще доведе до 

повишаване на качеството на предоставянето на тези услуги и до по-ниски разходи за 

потребителите, което ще бъде изцяло в интерес на заявителите.  

 

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. Служителите в администрацията на Патентното ведомство на Република България 

ще отговарят на по-голям брой запитвания, свързани с приложимите процедури. Те ще 

трябва да продължат да прилагат правилата на Наредбата за представителите по 

индустриална собственост, която е в противоречие със ЗОАРАКСД. 

2. Ще продължи да има неяснота по отношение на реда и правилата, които се прилагат 

при отписване на съдружие от регистъра. 



3. Заявителите и притежателите на патенти, включително европейски патенти, 

сертификати за допълнителна закрила, полезни модели 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. Ще продължат да липсват механизми за 

търсене на отговорност от наетите от тях представители по индустриална собственост, 

в случай на претърпени вреди от дейността им.  

4. Представители на фармацевтичната индустрия, които произвеждат генерични и 

биоподобни лекарствени продукти няма да са наясно с процедурата пред Патентното 

ведомство във връзка с уведомлението по Регламент (ЕС) 2019/933. 

5. Вписани представители или съдружия от представители по индустриална 

собственост и лица и съдружия, които желаят да бъдат вписани в тези регистри, няма 

да могат да се ползват от достатъчно подробни и ясни правила, които да регламентират 

условията за упражняване на професията. По отношение на изискванията за 

осъществяване, спиране и прекратяване на дейността им, вписването им или 

отписването им от регистрите  и особените правила за това вписване ще продължи да 

се прилага нормативен акт, който е в противоречие със закона, установяващ 

изискванията за регулиране на стопанските дейности. Поради съществуващите 

недостатъчно прецизни текстове на действащия закон и по отношение на тях няма да е 

напълно спазен принципа за предвидимост и правна сигурност от действията на 

администрацията. Ще се запази изискването за представяне на информация и 

документи, които Патентното ведомство е длъжно да събира служебно, т.е. по 

отношение на тях няма да се подобри административното обслужване, а 

административните тежести ще се запазят.  

6. 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, няма да могат да 

се ползват от достатъчно подробни и ясни правила, които да регламентират условията 

за упражняване на професията. По отношение на тях ще продължат да се прилагат 

изисквания за осъществяване на дейността им на територията на страната, които са 

регламентирани в различен от предвидения в специалния закон нормативен акт. 

7. Потребителите на услуги, свързани със закрилата на обектите на индустриалната 

собственост, които не са с постоянен адрес или седалище в Република България, но са 

установени в страната не могат да извършват действия пред Патентното ведомство 

лично. 

8. За потребителите на услуги, свързани със закрилата на обектите на индустриалната 

собственост ще продължат да съществуват необосновани финансови и 

административни тежести във връзка със съществуващото ограничение за лицата, 

които могат да извършват представителството пред Патентното ведомство. 



Вариант 2 „Приемане на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за 

патентите и регистрацията на полезни модели“  

1. По отношение на Патентното ведомство и служителите от администрацията му не се 

констатират негативни въздействия. 

2. По отношение на заявителите и притежателите на патенти, включително европейски 

патенти, и на сертификати за допълнителна закрила, приемането на проекта няма да 

има негативно въздействие. Лицата, подаващи искане за регистрация на полезни 

модели ще бъдат задължени да направят преценка за това дали искат отлагане на 

регистрацията в значително по-кратък от досегашния срок. Ще се намалят сроковете за 

подаване на искане за отлагане на регистрация, както и за продължаването на този срок 

за заявителите на полезни модели. До момента сроковете за подаване на искане за 

отлагане на регистрацията и за удължаването на този срок са по три месеца, а 

законопроектът предвижда подаването на искането за отлагане на регистрацията да 

стане едновременно с подаването на искането за регистрация, а срокът за удължаването 

му да стане едномесечен. Това означава на практика, че общият срок за регистрация се 

съкращава от шест на един месец. 

3. Представители на фармацевтичната индустрия, които произвеждат генерични и 

биоподобни лекарствени продукти ще дължат такси при подаване на уведомлението, 

чийто общ размер не се очаква да надвишава 100 лв. Тези такси ще бъдат определени в 

съответствие с чл. 7а от ЗОАРАКСД, поради което няма да са предпоставка за 

допълнителна административна тежест за тези заинтересовани страни.  

4. Вписани представители или съдружия от представители по индустриална 

собственост и лица и съдружия, които желаят да бъдат вписани в тези регистри ще 

трябва да сключат договор за застраховка „Професионална отговорност“, покриваща 

дейността им в страната или да представят друга еквивалентна гаранция. При 

извършване на стопанската дейност по представителство пред Патентното ведомство 

те ще трябва да се конкурират с повече лица, тъй като кръгът на лицата, които ще имат 

право да осъществяват тази дейност се разширява. 

5. 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 също трябва да 

сключат договор за застраховка „Професионална отговорност“ или да представят 

такава, ако вече имат, ако тя покрива дейността им в страната.  

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“ 



1. Ако се запази сега действащата уредба лицата и съдружията, извършващи дейност 

по представителство по индустриална собственост няма да са задължени да сключват 

ежегодно договор за застраховка „Професионална отговорност“, което ще им спести 

определени разходи. Броят на участниците на пазара на предоставяне на услуги, 

свързани със закрилата на обекти на индустриална собственост и осъществяване на 

представителство пред Патентното ведомство няма да се промени, поради което на този 

кръг заинтересовани лица няма да се наложи да се конкурират с други потенциални 

участници. В същото време, следва да се отбележи, че при приемане на предложения 

законопроект, част от тази група заинтересовани страни, а именно лицата, които вече 

са вписани като адвокати по реда на Закона за адвокатурата, но биха искали да 

упражняват и дейност по представителство пред Патентното ведомство, няма да са 

задължени да полагат допълнителен изпит, да сключват допълнителна застраховка и да 

се вписват в Регистъра на представителите по индустриална собственост. 

2. При подаване на уведомление по реда на чл. 12, пар. 2 от Регламент (ЕС) 2019/933 

представителите на фармацевтичната индустрия, които произвеждат генерични и 

биоподобни лекарствени продукти, няма да дължат такси, което ще им спести известни 

разходи. Следва да се има предвид, че предвижданата стойност на таксите за това 

производство пред Патентното ведомство и за публикация на уведомлението няма да 

надвишава 100 лв. 

3. Лицата, подаващи искане за регистрация на полезни модели ще могат да направят 

преценка за това дали искат отлагане на регистрацията в досегашния тримесечен срок, 

който е значително по-дълъг от предлагания. Следва да се има предвид, че за 

последните три години са подадени общо две такива искания. 

При този вариант не се очакват положителни въздействия по отношение на другите 

идентифицираните групи заинтересовани страни.  

 

Вариант 2 „Приемане на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за 

патентите и регистрацията на полезни модели“ 

 

1. Патентното ведомство и служителите от администрацията му ще прилагат по 

отношение на представителите и съдружията от представители по индустриална 

собственост нормативна уредба, която е в съответствие със ЗОАРАКСД, което ще 

доведе до подобряване на административното обслужване и ще улесни 

административния контрол върху дейността по представителство по интелектуална 

собственост. Ще бъде намален броят на запитванията, произтичащи от съществуващите 

неясноти и непълноти в процедурите, което ще позволи и по-бързо и ефективно 

предоставяне на услугите. Ще бъде преодоляна съществуващата непълнота в 

нормативната уредба, отнасяща се до отписването от регистъра на сдруженията, което 

ще осигури законосъобразност на действията на длъжностните лица и качествено 

изпълнение на служебните им задължения. Патентното ведомство ще е в състояние да 

изпълни задълженията си, произтичащи от  Регламент (ЕС) № 1257/2012 и Регламент 

(ЕС) 2019/933. 



2. По отношение на заявителите и притежателите на патенти, включително европейски 

патенти, сертификати за допълнителна закрила и полезни модели, приемането на 

проекта ще доведе до по-голяма яснота относно приложимите процедури, съответно до 

по-голяма правна сигурност и ще направи по-достъпна възможността на тези лица да 

упражняват правата си лично, ако желаят. Приемането на предложените законови 

промени ще осигури за тези лица и възможност да търсят обезщетение за претърпените 

от тях вреди, настъпили от виновно неизпълнение на задълженията на представители 

или сдружения на представители, с които те са сключили договор. Ще се намали 

значително срокът по предоставяне на услугата по регистрация на полезни модели. При 

упражняване на правото, а при някои и на задължението да упълномощят лице, което 

да ги представлява пред Патентното ведомство, те ще могат да направят избор от по-

голям от досегашния кръг лица, което ще доведе до спестяване на ресурси и време за 

тях.  

3. Представители на фармацевтичната индустрия, които произвеждат генерични и 

биоподобни лекарствени продукти ще са наясно с процедурата пред Патентното 

ведомство, включително и за срока за произнасяне, във връзка с уведомлението по 

Регламент (ЕС) 2019/933. 

4. Вписани представители или съдружия от представители по индустриална 

собственост и лица и съдружия, които желаят да бъдат вписани в тези регистри ще 

разполагат с достатъчно подробни и ясни правила, които да регламентират условията 

за упражняване на професията, както и такива, които да разписват правата, 

задълженията и отговорността на тези представители спрямо клиента им. Тези правила 

ще са напълно съобразени със ЗОАРАКСД, което ще доведе до повишаване на правната 

сигурност. Ще се премахне и възможността за налагане на изисквания и тежести, които 

не са необходими за постигане на целите на закона, като например представянето на 

информация и документи, които се събират служебно от администрацията. Промените 

ще доведат до по-голяма предвидимост в дейността на администрацията и бързина при 

предоставянето на услуги, без да се променят изискванията за професионална 

квалификация и получаване на правоспособност. 

5. Представителите или съдружията 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, ще могат да се 

ползват от достатъчно подробни и ясни правила, които да регламентират условията за 

упражняване на професията. По отношение на тях ще продължат да се прилагат 

досегашните изисквания за осъществяване на дейността им на територията на страната, 

които са в съответствие с Директива 2006/123/ЕО и ще са регламентирани в закон. 

Дейност по предоставяне на услуга по представителство пред Патентното ведомство 

временно или еднократно ще могат да осъществяват и лица, вписани в Регистъра на 

Европейското патентно ведомство. 

6. Ще бъде разширен кръгът от лица, които могат да упражняват дейност по 

представителство пред Патентното ведомство, което ще улесни заявителите. 

Предвижда се лица, които са вписани като адвокати по реда на Закона за адвокатурата, 



да могат да упражняват дейност и по предоставяне на услуги по представителство пред 

Патентното ведомство във връзка с обекти на индустриална собственост, без да е 

необходимо да полагат допълнителен изпит за придобиване на правоспособност и без 

да се изисква вписване в регистрите на представителите по индустриална собственост. 

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 проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за патентите и регистрация 

на полезни модели“.  

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. Промените не изменят съществуващите 

режими и услуги по същество, тъй като въведеният със сега действащата Наредба за 

представителите по индустриална собственост режим за придобиване на 

професионална квалификация като представител по индустриална собственост се 

запазва. Предлагат се, обаче, промени в сроковете за предоставяне на услугата по 

регистрация на полезни модели, като подаването на искане за отлагане на регистрация 

ще може да се подава само едновременно със заявлението за регистрация. Съкратен от 

тримесечен на едномесечен е и срокът, в който може да се направи искане за 

удължаване на срокове, поради настъпване на непредвидени обстоятелства.  

Отстраняват се и някои съществуващи законодателни празноти в уредбата на услугата 

по отписване на съдружията от представители по индустриална собственост от 

регистъра, в който са били вписани, както и в услугата, касаеща сертификатите за 

допълнителна закрила, като изрично е предвидена възможността за тяхното 

удължаване. Предвидени са и изменения, които да гарантират спазването на 

задължението, съдържащо се в чл. 4, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1257/2012 

държавите членки да предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че когато 

единното действие на даден европейски патент е било вписано и се разпростира на 

тяхната територия, същият европейски патент не поражда действие като национален 

патент на тяхната територия. За изпълнението на това задължение са предложени 

допълнения в ЗПРПМ за уреждане на въпросите, свързани с действието на територията 

на страната на европейските патенти. Законопроектът предвижда национален или 

европейски патент с действие на територията на Република България, за които има 

вписан европейски патент с единно действие, да прекратят действието си, считано от 

датата на публикуване на съобщението за издаването на патента с единно действие в 



Европейския патентен бюлетин. Създава се и нова услуга, свързана с производството 

по уведомление за прилагане на изключението от сертификата за допълнителна закрила 

по реда на Регламент (ЕС) 2019/933. 

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 ЗИД на ЗПРПМ няма директен ефект върху микро-, малките и средни 

предприятия. Доколкото същите могат да бъдат заявители, съответно притежатели на 

патенти, полезни модели или на сертификати за допълнителна закрила, както и 

доколкото могат да бъдат лица, които могат да подават уведомления по Регламент (ЕС) 

2019/933, то те ще се ползват от ясни и прозрачни правила. Предвижданите промени ще 

улеснят техните действия и ще премахнат някои финансови и административни 

тежести за тях. 

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 ЗИД на ЗПРПМ ще бъде публикуван за обществени консултации на 

Портала за обществени консултации на Министерския съвет: strategy.bg  и на интернет 

страницата на Патентното ведомство на РБ и на Министерството на икономиката. 

Получените бележки и коментари ще бъдат отразени в Справка за отразяване на 

становищата, получени при обществено обсъждане. 

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

съюз? 

Да 

   Не  

 

В изпълнение на задължението на страната ни да осигури възможност за прилагане на 

разпоредбите на Протокола за предварително изпълнение на Споразумението за 

Единен патентен съд (ППИ на СЕПС), ратифициран със закон, обнародван в ДВ, бр. 50 

от 15 юни 2018 г. и спазването на Регламент (ЕС) № 1257/2012 на Европейския 



парламент и на Съвета от 17 декември 2012 г. за осъществяване на засилено 

сътрудничество в областта на създаването на единна патентна закрила, са предвидени 

и изменения, които гарантират, че при предстоящото влизане в сила на ППИ на СЕПС, 

Република България е напълно готова да прилага всички действащи правила в тази 

област. В тази връзка, в проекта на акт са включени изменения, които да гарантират 

спазването на задължението, съдържащо се в чл. 4, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 

1257/2012 държавите членки да предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че 

когато единното действие на даден европейски патент е било вписано и се разпростира 

на тяхната територия, същият европейски патент не поражда действие като национален 

патент на тяхната територия към датата на публикуване на съобщението за издаването 

в Европейския патентен бюлетин. В тази връзка се предвижда национален или 

европейски патент с действие на територията на Република България, за които има 

вписан европейски патент с единно действие, да прекратят действието си, считано от 

датата на публикуване на съобщението за издаването на патента с единно действие в 

Европейския патентен бюлетин. 

Предвидени са и допълнения в ЗПРПМ, произтичащи от Регламент (ЕС) 2019/933 на 

Европейския парламент и на Съвет от 20 май 2019 г. за изменение на Регламент (ЕО) 

№ 469/2009 относно сертификата за допълнителна закрила на лекарствените продукти, 

като е определен редът, по който протича производството пред Патентното ведомство, 

както и сроковете за произнасяне. В съответствие с чл. 12, параграф 2  от Регламент 

(ЕС) 2019/933 се предвижда да бъде въведена и такса за производството във връзка с 

уведомленията за прилагане на изключенията от защита със сертификат за 

допълнителна закрила, както и за публикация на това уведомление в Официалния 

бюлетин на Патентното ведомство.  

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: Вероника Тодорова, директор на Дирекция „Административно-

правни дейности и международно сътрудничество“ в Патентното ведомство на 

Република България 

 

Дата: 9.07.2019 г.  

 

Подпис: 

 


