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Проект! 

 

 

МОТИВИ 

към проекта на Закон за защита на търговската тайна  

 

На 3 март 2010 г. Европейската комисия приема Стратегия за интелигентен, 

устойчив и приобщаващ растеж („Европа 2020“), която изисква увеличаване на знанията 

и иновациите, като водещи фактори за икономическия растеж на ЕС. В рамките на 

водещата инициатива „Съюз за иновации“, Комисията се ангажира с подобряването на 

условията за предприятията по отношение на иновациите, inter alia, чрез оптимизация на 

интелектуалната собственост. В същия този контекст, през май 2011 г. ЕК приема и 

цялостна стратегия за осигуряване на правилно функциониращ вътрешен пазар за 

правата върху интелектуалната собственост. Според стратегията, всеки патент и всеки 

дизайн или търговска марка започва като тайна. До получаването на дадено право върху 

интелектуална собственост, дружествата са уязвими, като изложени на риск от кражба 

на ценна научно-изследователска информация и знания. 

Законодателството в областта на търговската тайна свежда до минимум 

рисковете, пред които са изправени иновационните предприятия и научно-

изследователските организации, като предоставя правни механизми за закрила срещу 

незаконно присвояване на резултати от научно-изследователската и развойна дейност, 

ноу-хау и други ценни данни.  

Проучвания, направени в рамките на Европейския съюз показват, че 

предприятията, независимо от своя размер, ценят търговските тайни също толкова, 

колкото и патентите и другите форми на правата върху интелектуална собственост. Те 

използват поверителността като инструмент за управление на конкурентоспособността 

в стопанската дейност и иновациите в научните изследвания, и във връзка с разнообразна 

информация, която се простира отвъд технологичните знания и обхваща търговски 

данни, като информация за клиенти и доставчици, бизнес планове и пазарни проучвания 

и стратегии. Малките и средните предприятия (МСП) ценят и разчитат на търговските 

тайни в още по-голяма степен. Чрез защитата на такъв широк набор от ноу-хау и 

търговска информация, търговските тайни позволяват на техните създатели и новатори 

да извлекат печалба от своя труд или иновации, поради което са особено важни за 

конкурентоспособността в стопанската дейност, както и за научноизследователската и 

развойна дейност и свързаните с иновации постижения. Търговските тайни са една от 

най-често използваните от предприятията форми на защита на интелектуални продукти 

и иновационно ноу-хау, но в същото време са най-слабо защитените от съществуващата 

правна рамка на ЕС срещу тяхното незаконно придобиване, използване или разкриване 

от други страни.  

Отчитайки всичко това, Европейската комисия стига до извода, че е необходимо 

сближаване в областта на гражданскоправните средства за защита, което да позволи на 

иновационните предприятия по-ефективно да гарантират опазването на своите 

търговски тайни. Унифицираното минимално ниво на закрила на търговските тайни в 

целия ЕС следва да гарантира, че вносът на стоки от трети държави, когато те са 

произведени чрез използването на присвоени търговски тайни, може да бъде спрян 

навсякъде в ЕС при еднакви условия. Същевременно конкуренцията не следва да се 

ограничава, тъй като не се предоставят изключителни права и всеки конкурент е 

свободен по независим път да придобие знанията, защитени с търговска тайна. С течение 

на времето това би трябвало да има положително въздействие върху 

конкурентоспособността и растежа на икономиката. 
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На 8 юни 2016 г., като инструмент за преодоляване на горепосочените проблеми 

и постигане на описаните цели, е приета Директива (ЕС) 2016/943 на Европейския 

парламент и на Съвета относно защитата на неразкрити ноу-хау и търговска информация 

(търговски тайни) срещу тяхното незаконно придобиване, използване и разкриване. 

Търговската тайна не е ново понятие за българското законодателство, като то 

съдържа поредица норми за различни аспекти на нейната защита. Разпоредби, касаещи 

защитата на търговската тайна се съдържат в текстовете на Търговския закон (чл. 52 на 

ТЗ), Закона за защита на конкуренцията (чл. 37 и §1, т. 9 ДР на ЗЗК), Законът за стоковите 

борси и тържищата (чл. 44 от ЗСБТ), Законът за достъп до обществена информация (чл. 

17 от ЗДОИ). По действащото към момента законодателство в тази област обаче, 

търговската тайна не се счита за интелектуална собственост и не е защитена като такава. 

Като основен недостатък на националната ни уредба в областта на защитата на 

търговската тайна може да бъде посочена липсата на единно определение, което често 

води до разминавания между отделните нормативни актове, до неправилно прилагане на 

законови разпоредби и до непоследователна съдебна практика. 

По действащото българско право не съществуват специални правила за 

присъждане на обезщетения за нарушения на търговски тайни. Възможните варианти се 

основават на общите разпоредби, свързани с обезщетенията за вреди, предвидени в 

Закона за задълженията и договорите и Закона за отговорността на държавата и 

общините за вреди.  

Наличието на непълнота и фрагментираност на законодателната уредба в тази 

област налага извода за необходимост от предприемането на мерки, които да въведат в 

националната правна уредба всички елементи и способи за защита на търговската тайна, 

които са предвидени в Директива (ЕС) 2016/943 на Европейския парламент и на Съвета 

от 8 юни 2016 година относно защитата на неразкрити ноу-хау и търговска информация 

(търговски тайни) срещу тяхното незаконно придобиване, използване и разкриване. 

В рамките на направената цялостна оценка на въздействието на проекта на 

нормативен акт са дефинирани комплексни проблеми в областта на защитата на 

търговските тайни, които съществуват едновременно на пазарно и регулаторно ниво, 

трайни са по своя характер, проявявали са и имат потенциала да проявяват своите 

негативни ефекти в един относително продължителен период от време. Те не са свързани 

единствено с неправилно възприет подход на регулиране или с лош подбор на 

инструментите, чрез които се осъществява то, а по-скоро се свързват с празноти и 

парцелираност на правната уредба. Тези недостатъци могат да бъдат преодолени чрез 

подходите на унификация и консолидиране, които при конкретните дадености на 

националната правна рамка не биха могли да се проведат пълноценно без приемането на 

изцяло нов закон, който в съответствие с чл. 3, ал. 1 от Закона за нормативните актове 

(ЗНА) следва първично да уреди обществените отношения, които предвид техния 

предмет и субекти, се поддават на трайна уредба, каквито са тези, свързани със защитата 

на търговската тайна. Член 10 от ЗНА поставя изискването с един нормативен акт да 

бъдат уреждани обществени отношения от една и съща област. Следователно 

транспонирането на Директивата не може да засегне уредбата по действащия ЗЗК, тъй 

като с него се регламентират обществени отношения от друг порядък, свързани със 

защитата и условията за разширяване на конкуренцията и на свободната инициатива в 

стопанската дейност. Това налага извода, че ще бъде необходима отделна, специална, 

нова правна уредба, различна от тази, която действа към момента, с която нормите от 

правото на ЕС да бъдат адекватно въведени в българското законодателство, което да 

гарантира, че целите и резултатите, поставени от Директивата (ЕС) 2016/943 ще бъдат 

ефективно постигнати на национално ниво. 
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Проектът на Закон за защита на търговската тайна има за цел да въведе в 

българското законодателство изискванията на Директива (ЕС) 2016/943 на Европейския 

парламент и на Съвета от 8 юни 2016 г. относно защитата на неразкрити ноу-хау и 

търговска информация (търговски тайни) срещу тяхното незаконно придобиване, 

използване и разкриване. 

С Директива (ЕС) 2016/943 се цели създаването на достатъчно и съпоставимо 

равнище на правните средства за защита в рамките на вътрешния пазар в случай на 

присвояване на търговска тайна като същевременно се осигурят достатъчно предпазни 

механизми за предотвратяването на злоупотреби.  

В съответствие с Директива (ЕС) 2016/943 в законопроекта са предвидени 

следните основни моменти: определения за ключови понятия - търговска тайна, 

притежател на търговска тайна, нарушител и стоки - предмет на нарушение; предвидени 

са изключения в обхвата на законопроекта; посочени са критериите, относими към 

преценката за правомерност или неправомерност на придобиването, използването и 

разкриването на търговски тайни, подробно регламентирани са производството и 

мерките за защита на търговската тайна по съдебен ред.  

В Глава I „Общи положения“ на законопроекта се определя предмета му, а 

именно, че законът се прилага спрямо неправомерното придобиване, използване и 

разкриване на търговска тайна, като урежда условията, мерките и процедурите за защита, 

които следва да бъдат на разположение на притежателите на търговска тайна. 

По-нататък подробно са регламентирани ограниченията в обхвата му на 

приложение, като се предвижда той да не засяга правото на свободно изразяване на 

мнение и правото на информация съгласно Хартата на основните права на Европейския 

съюз, включително свободата и плурализма на медиите; разкриването на търговска тайна 

от нейния притежател, когато съгласно правото на Европейския съюз или друг закон 

такова разкриване е от обществен интерес и е необходимо за упражняване на 

правомощията на публични, административни или съдебни органи; разкриването на 

търговска тайна от институциите и органите на ЕС или от държавните органи на 

държавите членки, когато им е била предоставена от предприятие съгласно правото на 

ЕС или друг закон за упражняване на техните правомощия и разкриването е 

задължително или допустимо съгласно правото на ЕС или друг закон; независимостта на 

синдикалните организации и организациите на работодателите и правото им да сключват 

колективни трудови договори, съгласно правото на Европейския съюз или друг закон. 

Отделно, в законопроекта изрично е предвидено, че законът няма да се прилага за 

ограничаване на движението на работниците или служителите като ги възпрепятства да 

използват информацията, която не е търговска тайна, да използват опита и уменията, 

придобити добросъвестно в процеса на работа, или като им налага допълнителни 

ограничения чрез трудовите им договори, извън тези които са в съответствие с правото 

на ЕС или друг закон. 

Определени са и основните принципи на прилагането му, като е регламентирано, 

че предвидените в него мерки, процедури и правни средства следва да се прилагат при 

спазване принципите на законност, справедливост и безпристрастност, достъпност, 

процесуална икономия, ефективност и резултатност. Изрично е установено, че тези 

мерки следва да са пропорционални, избягващи създаването на пречки пред търговията 

в рамките на вътрешния пазар на ЕС и възпрепятстващи злоупотребата с процесуални 

права по този закон. За гарантиране на последното е установена и възможността съдът 

да присъди обезщетение, да наложи глоба, както и да разпореди публикуване на 

решението, когато установи, в рамките на същото или на отделно производство, че иск, 

подаден по реда на този закон, е неоснователен, както и че ищецът е поискал образуване 

на съдебното производство недобросъвестно или с цел злоупотреба. 
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В Глава II, Раздел I от законопроекта са дадени определения на ключовите 

понятия. Определението за „търговска тайна“ (чл. 4 от законопроекта) включва три 

кумулативни изисквания - информацията да представлява тайна по такъв начин, че като 

цяло или в точната си конфигурация и съвкупност от елементи, да не е общоизвестна или 

лесно достъпна за лица от средите, които обичайно боравят с такъв вид информация; 

информацията да има търговска стойност, поради тайния си характер; лицето, което има 

контрол върху информацията, да е предприело мерки за запазването й в тайна. 

От своя страна, понятието „притежател на търговска тайна“ (чл. 5 от 

законопроекта) е изяснено чрез начина на придобиване на търговската тайна, като 

изрично е предвидено, че придобиването трябва да е правомерно. От друга страна, за 

„нарушител“, съгласно чл. 6 от проекта на Закон за защита на търговската тайна, е 

обявено всяко физическо или юридическо лице, което неправомерно е придобило, 

използвало или разкрило търговска тайна. Определението за „стоки – предмет на 

нарушение“ (чл. 7) включва преценка за това дали техни характеристики, функционални 

особености, дизайн, производство или предлагане на пазара, са били в значителна степен 

благоприятно повлияни от придобиването, използването или разкриването на 

информация, която представлява търговска тайна.  

Глава II, Раздел II от проекта на Закон за защита на търговската тайна подробно 

регламентира и определя обстоятелствата, при които придобиването на търговска тайна, 

се счита за правомерно. В раздела са предвидени и хипотезите, при които придобиването, 

използването и разкриването на търговска тайна ще се счита за неправомерно и 

съответно, при кои от тях притежателят на търговска тайна ще може да поиска прилагане 

на мерките и правните средства за защита, предвидени в законопроекта. Ключовият 

елемент, който определя тези действия като неправомерни, е липсата на съгласието на 

притежателя на търговска тайна. Предвидено е също така, че придобиването, 

използването и разкриването на търговска тайна ще е неправомерно и в случаите, когато 

трето лице, което не е било пряк участник в първоначалното неправомерно придобиване, 

използване или разкриване, е знаело или е било длъжно да знае за първоначалните 

неправомерни действия.  

В раздела са посочени и изключения, при които придобиването, използването или 

разкриването на информация, представляваща търговска тайна по смисъла на закона, 

няма да се счита за неправомерно, като са предвидени четири хипотези – при 

упражняване на правото на свободно изразяване на мнение и правото на достъп до 

информация по смисъла на Хартата на основните права на Европейския съюз; с оглед 

разкриване на нарушения, престъпления или други противоправни деяния, когато това 

се извършва с цел защита на обществения интерес; при разкриване на търговска тайна от 

работници или служители на техни синдикални организации във връзка с изпълнение на 

функциите им, в съответствие с правото на ЕС или със закона, както и когато 

придобиването, използването или разкриването на търговска тайна е извършено за 

защита на интерес, признат от правото на ЕС или от закона.  

Глава III от проекта на Закон за защита на търговската тайна определя мерките, 

процедурите и правните средства, които следва да бъдат предоставени на разположение 

на притежателите на търговски тайни в случаите на неправомерно придобиване, 

използване и разкриване на търговска тайна. Глава III съдържа и правила относно реда и 

условията за упражняване на предоставените на притежателите на търговски тайни права 

по съдебен ред. 

Раздел I включва общи разпоредби относно исковете, които притежателят на 

търговска тайна може да предяви, срокът за това, както и мерките, чрез които да се запази 

поверителността на търговските тайни, разкривани в съда за целите на съдебното 

производство. Определени са давностните срокове, при които правото на иск на страните 
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и всяко трето заинтересовано лице се прилагат, както и условията за спирането и 

прекъсването им. 

В чл. 11 от проекта на Закон за защита на търговската тайна е предвидено, че 

притежател на търговска тайна може да предяви иск срещу всеки нарушител за 

установяване на неправомерното придобиване, използване или разкриване на 

търговската му тайна, както и да иска присъждане на обезщетение за претърпените 

вреди, преустановяване или забрана за използването или разкриването на търговската 

тайна; налагането на забрана на производството, предлагането, пускането на пазара или 

използването на стоките – предмет на нарушение, вноса или износа, както и 

съхранението на тези стоки; унищожаване на цели документи, вещи, материали, 

вещества или електронни документи или части от тях, които съдържат или носят 

търговската тайна или когато е целесъобразно – предаването им на притежателя на 

търговската тайна. По отношение на стоките – предмет на нарушението, законопроектът 

предоставя на притежателя на търговска тайна възможността да поиска от съда изтегляне 

на стоките от пазара или предаването им на него или на юридически лица с нестопанска 

цел, премахване на тези характеристики на стоките, във връзка с които е установено 

нарушение, унищожаване на стоките или, когато е целесъобразно, тяхното изтегляне от 

пазара, при условие че изтеглянето не засяга защитата на търговската тайна, както и 

налагането на мерки за граничен контрол и задържане на стоките 

В съответствие със заложеното в Директива (ЕС) 2016/943, в чл. 12 от проекта е 

регламентиран давностният срок за предявяване на искове, като е предвидено, че това 

следва да се случи в 3-годишен срок от откриване на нарушителя, но не по-късно от 5 

години от извършване на нарушението – по отношение на лицето, което контролира 

търговската тайна. По отношение на ответника и всяко трето засегнато лице е 

предвидено, че правото на иск се погасява с изтичане на 1-годишен срок от влизане в 

сила на съдебния акт, от който лицето черпи правен интерес. Спирането и прекъсването 

на давностните срокове става по реда на Закона за задълженията и договорите. 

С цел запазване поверителността на търговската тайна в рамките на съдебното 

производство по установяване на нарушението, в чл. 13 са предвидени специални мерки, 

които съдът служебно или по искане на страна по делото да може да наложи, а именно - 

да ограничи напълно или частично достъпа до представен по делото документ, съдържащ 

търговска тайна или за който се твърди, че съдържа търговска тайна, като предостави 

достъп до документа само на определени лица, да ограничи достъпа до съдебните 

заседания, като постанови разглеждането на делото или извършването само на някои 

действия да стане при закрити врата, както и да изготви вариант на съдебните актове за 

лицата, които са лишени от достъп до търговската тайна, със заличена търговска тайна. 

Осигуряването и гарантирането на поверителността по време на съдебното производство 

чрез визираните мерки, ще доведе до защита интересите и правата на притежателите на 

търговски тайни, като същевременно ще направи правната закрила по съдебен ред по-

привлекателна. 

В законопроекта се предвижда и ограничение относно броя на лицата, които могат 

да имат достъп до поверителната информация относно търговската тайна. С оглед 

осигуряване на правото на защита на страните в съдебния процес, в законопроекта 

изрично е посочено, че достъп следва да се предостави на страните, а също така и на 

техните адвокати или процесуални представители. Предвидено е и задължение за лицата, 

узнали или получили достъп до търговска тайна в хода на съдебното производство да не 

разкриват и използват тази информация, както по време, така и след приключване на 

съдебното производство. Тези лица ще носят отговорност за нарушаване на тази забрана, 

освен ако са налице предвидените в чл. 13, ал. 8 от законопроекта основания за това: 

когато с влязъл в сила съдебен акт се установи, че информацията не отговаря на 
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съдържащото се в този закон определение за търговска тайна, както и когато 

информацията, защитена като търговска тайна стане общоизвестна и достъпна за лицата, 

които обичайно боравят с този вид информация.  

Раздел II съдържа видовете привременни мерки за защита, условията за 

допускането и отменянето на обезпечението.  

В чл. 15, ал. 1 от проекта на Закон за защита на търговската тайна се предвижда, 

че преди предявяване на иска, както и до приключване на съдебното дирене пред 

въззивната инстанция, по искане на притежателя на търговска тайна, съдът може да 

наложи обезпечителни мерки, а именно - преустановяване или забрана за използването 

или разкриването на търговската тайна; забрана за производството, предлагането, 

пускането на пазара или използването на стоките – предмет на нарушение, вносът или 

износът на тези стоки, както и тяхното съхранение с оглед постигането на тези цели; 

изземване или предаване на стоките – предмет на предполагаемото нарушение, 

включително когато са били внесени от чужбина, така че да се предотврати тяхното 

пускане или движение на пазара. Законопроектът предвижда вместо прилагане на 

привременните мерки съдът да определи внасяне на гаранция от ответника в размер, 

определен съобразно размера на преките и непосредствени вреди, които ищецът би 

претърпял, ако ответникът продължи да ползва търговската тайна. Изрично се посочва и 

че не е разрешено разкриването на търговска тайна срещу внасянето на гаранция. 

В чл. 16 са посочени условията, които следва да са налице, за да бъде допуснато 

обезпечението. Изисква се ищецът да е представил убедителни доказателства за това, че 

е налице търговска тайна, чийто притежател е той, както и че същата е придобита, 

използва се или е разкрита неправомерно или е налице непосредствена опасност от 

неправомерно й придобиване, използване или разкриване. В разпоредбата са изброени и 

обстоятелствата, които съдът преценява при налагането на конкретната обезпечителна 

мярка, като стойността и специфичните характеристики на търговската тайна, 

предприетите мерки за защита, поведението на ответника при придобиването, 

използването или разкриването на търговската тайна, последиците от неправомерното 

използване или разкриване на търговската тайна, законните интереси на страните и 

действието на обезпечението спрямо тях, законните интереси на трети страни, 

общественият интерес, както и защитата на основните права. 

С цел гарантиране правата на лицето, посочено от притежателя на търговска тайна 

за нарушител, по преценка на съда, при налагане на обезпечение ищецът може да бъде 

задължен да представи парична или имотна гаранция, която да обезпечи преките и 

непосредствени вреди, които ответникът ще претърпи, ако обезпечението е 

неоснователно, а когато е необходимо - и вредите, претърпени от трети лица, засегнати 

от обезпечението.  

В чл. 17 от проекта на Закон за защита на търговската тайна са регламентирани 

условията за отмяна на наложеното обезпечение, като това може да стане по искане на 

ответника или по инициатива на съда, в случаите, когато не бъдат представени 

доказателства за предявяването на иск в едномесечен срок от налагането на 

обезпечителните мерки или по искане на ответника, когато информацията, по повод на 

която са наложени обезпечителни мерки, престане да отговаря на определените в този 

закон изисквания за търговска тайна, поради причини, които не се дължат на ответника. 

В глава III, Раздел III от проекта на Закон за защита на търговската тайна се 

съдържат правила относно определянето и присъждането на обезщетение за вреди. В чл. 

19 от законопроекта е предвидено, че на обезщетяване подлежат всички претърпени 

вреди и пропуснати ползи, които са пряка и непосредствена последица от 

неправомерното придобиване, използване или разкриване на търговска тайна, в случай 

че нарушителят е знаел или е бил длъжен или е могъл да знае, че участва в неправомерно 
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придобиване, използване или разкриване на търговска тайна. Отговорността на 

служителите и работниците за обезщетяване на вреди, настъпили вследствие на 

неправомерно придобиване, използване или разкриване на търговска тайна, е изключена 

в случаите на неумишлени действия от тяхна страна.  

Член 20 от законопроекта изброява обстоятелствата, които подлежат на преценка 

при определяне размера на дължимото обезщетение, а именно - обстоятелства, свързани 

с неправомерното придобиване, използване или разкриване на търговска тайна, 

включително отрицателните икономически последици, включително пропуснатите 

ползи, които са настъпили за притежателя на търговска тайна, получените от нарушителя 

приходи в резултат от неправомерното придобиване, използване или разкриване на 

търговската тайна, както и неимуществените вреди, претърпени от притежателя на 

търговска тайна. 

Глава III, Раздел IV от проекта на Закон за защита на търговската тайна предвижда 

мерките, които съобразно искането на ищеца могат да бъдат наложени с решението по 

същество на делото, обстоятелствата, които подлежат на преценка при определяне на 

конкретните мерки, както и случаите, когато действието на мерките може да бъде 

отменено. 

В чл. 21 от законопроекта се предвиждат следните мерки - преустановяване или 

забрана на използването или разкриването на търговската тайна, забрана на 

производството, предлагането, пускането на пазара или използването на стоките – 

предмет на нарушение, вноса или износа, както и съхранението на тези стоки; както и 

унищожаване на цели документи, вещи, материали, вещества или електронни документи 

или части от тях, които съдържат или носят търговската тайна или когато е 

целесъобразно – предаването им на ищеца. Предвидено е изброените мерки да могат да 

бъдат наложени за определен срок, който според конкретните факти и обстоятелства по 

делото би бил достатъчен за отстраняване на всички търговски или икономически 

предимства, които нарушителят е получил от незаконното придобиване, използване или 

разкриване на търговската тайна. 

Наред с мерките по чл. 21, ал. 1, в ал. 3 от същата разпоредба са регламентирани 

и допълнителни коригиращи мерки, които могат да бъдат поискани от ищеца и които 

имат за цел премахване или ограничаване на последиците от установеното нарушение - 

изтегляне на стоките от пазара или по искане на притежателя на търговска тайна -  

предаване на стоките на него или на юридически лица с нестопанска цел, премахване на 

тези характеристики на стоките, във връзка с които е установено нарушение, 

унищожаване на стоките или, когато е целесъобразно, тяхното изтегляне от пазара, при 

условие че изтеглянето не засяга защитата на търговската тайна, а също и налагане на 

мерки за граничен контрол и задържане на стоките. 

Чл. 21, ал. 4 оправомощава съдът, по искане на ищеца, да предприеме мерки за 

информиране на обществеността, включително публикуване на решението по същество 

на делото, при условие, че търговската тайна не се разкрива, като в чл. 25 от 

законопроекта са изброени и обстоятелствата, които подлежат на преценка от съда при 

произнасянето по искането на ищеца в тази насока. 

В чл. 23 от законопроекта е предвидено наложените с решението по делото мерки 

да могат да бъдат отменени по искане на ответника, в случай че информацията, по повод 

на която съдът се е произнесъл, престане да отговаря на критериите за търговска тайна. 

С разпоредбата на чл. 24 е осигурена възможност след установяване със съдебно 

решение на неправомерното придобиване, използване или разкриване на търговска 

тайна, по искане на ответника съдът със същото решение да го осъди да заплати парично 

обезщетение, без да налага мерки, ако са налице едновременно няколко конкретно 

посочени в проекта обстоятелства. 
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С цел осигуряване и гарантиране изпълнението на съдебното решение, в Раздел V 

на Глава III от проекта на Закон за защита на търговската тайна, е предвидена 

възможността съдебният изпълнител да наложи глоба в размер до 500 (петстотин) лева 

при неизпълнение на определените в съдебното решение мерки, като общата стойност 

на наложените мерки няма да може да надхвърля стойността на претендираното по 

предявения иск, съответно стойността на присъденото обезщетение. Наред с това и с цел 

опазване поверителността на търговската тайна, глоба в размер до 500 (петстотин) лева 

ще може да бъде наложена от съда на лицата, които не спазват предвиденото в 

законопроекта задължение да не разкриват или използват търговската тайна, до която са 

получили достъп по време на съдебното производство, като ограничението относно 

общата стойност на наложените глоби ще се прилага и по отношение на тях. 

В чл. 27 от проекта на Закон за защита на търговската тайна са предвидени и мерки 

за граничен контрол, които имат за цел осигуряване изпълнението на наложени 

обезпечителни мерки или такива, наложени с влязло в сила съдебно решение, в случаите 

на внос или износ на стоки – предмет на нарушение, като е предвидено по искане на 

притежателя на търговска тайна митническите органи да могат да задържат такива стоки. 

Законопроектът цели привеждане на действащата в страната правна закрила на 

търговските тайни в съответствие с изискванията на европейското законодателство, 

подобряване на ефективността на юридическата защита на търговските тайни от тяхното 

незаконно придобиване, използване и разкриване.  

Предложените правни механизми за защита ще сведат до минимум рисковете от 

незаконно присвояване на резултати от развойна дейност, ноу-хау и други ценни данни, 

представляващи търговска тайна, пред които са изправени предприятията и научно-

изследователските организации. По този начин ще се създадат гаранции, че 

конкурентоспособността на българския бизнес, която се основава на такъв вид 

информация е адекватно защитена, което от своя страна ще доведе до подобряване на 

средата за развитие и използване на иновации и трансфер на знания в рамките на целия 

вътрешен пазар на ЕС.  

Гарантирането на достъп до достатъчно и справедливо ниво на обезщетения в 

случаи на злоупотреба с търговска тайна и унифицирането на правната защита ще има за 

последица и увеличаване на възпиращия ефект спрямо незаконното присвояване и 

злоупотреба с търговски тайни от трети лица, а от там и до по-добра трансгранична 

защита на конкурентните предимства, които произтичат от търговската тайна. 

Благодарение на сближаването на националните законодателства относно правната 

закрила срещу незаконното присвояване от трети лица, собствениците на търговски 

тайни биха били поставени в по-добра позиция да ги защитават в рамките на 

националния и вътрешния пазар. Това обстоятелство, съчетано с по-ефективно 

разпределение на ресурсите и очакваното повишаване на стойността на търговската 

тайна ще засили конкурентоспособността на предприятията. 

Очаква се актът да доведе до нарастване на иновациите, печалбите за 

предприятията, както и до намаляване на понякога значителните разходи за защита на 

търговските тайни, до увеличаване на стимулите за бизнеса и като цяло до икономически 

растеж. 

 Като очаквано социално въздействие от приемането на акта може да се посочи, 

че той ще има положително въздействие върху условията за трудова мобилност и 

следователно има потенциала да доведат до увеличаване на броя на работните места, 

което ще допринесе и за устойчивостта на заетостта. 

Приемането на Закон за защита на търговската тайна ще доведе до незначително 

увеличаване на приходите в държавния бюджет. Приходите ще бъдат постигнати от 

събирането на такси, чийто размер е определен в Тарифа за държавните такси, които се 
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събират от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс, приета с ПМС № 38/2008 

год. (Обн. ДВ. бр.22 от 28 февруари 2008г., изм. ДВ. бр.50 от 30 май 2008г., изм. и доп. 

ДВ. бр.24 от 12 март 2013г., изм. ДВ. бр.35 от 2 май 2017г.), както и от наложените глоби 

по реда на чл. 26 от законопроекта. 

Към момента не може да бъде направена точна оценка на общата стойност от тези 

приходи, тъй като по действащото българско право, към този момент не съществуват 

специални правила за присъждане на обезщетения за нарушения на търговски тайни. 

Възможните варианти се основават на общите разпоредби, свързани с обезщетенията за 

вреди, предвидени в Закона за задълженията и договорите и Закона за отговорността на 

държавата и общините за вреди, поради което не могат да бъдат посочени конкретни 

данни за броят на заведените към момента искове за обезщетения за неправомерно 

придобиване, използване или разгласяване на търговска тайна, съответно за приходите 

от тях.  

Очаква се  определяне на въздействието върху държавния бюджет на настоящия 

законопроект да бъде възможно най-малко след  пет години, през които ще се създаде  

трайна практика по неговото прилагане  

Поради изложеното по-горе считам, че проектът на акта няма да окаже пряко 

и/или косвено въздействие върху държавния бюджет. 

 С приемането на проекта на Закона за защита на търговската тайна ще бъде 

постигнато съответствие на националното законодателство с правото на ЕС. 

 

 

 
  


