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ОТНОСНО: Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на 

проект на Закон за защита на търговската тайна  

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖО И ГОСПОДА ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-

ПРЕДСЕДАТЕЛИ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,  

 

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

неговата администрация /УПМСНА/ внасям за одобрение проект на Решение на 

Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за защита на търговската тайна. 

Изработването на проекта на Закон за защита на търговската тайна (ЗЗТТ) е във 

връзка с изпълнение на ангажиментите на Република България, като държава членка на 

Европейския съюз, да транспонира в националното законодателство 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 (Директивата). 

Законопроектът цели привеждане на действащата в страната правна закрила на 

търговските тайни в съответствие с изискванията на европейското законодателство. 

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 които 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 за защита на интелектуални продукти и 

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

правна рамка на Съюза 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.  

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. 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 транспониране 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, ще бъдат ефективно постигнати на национално 

ниво.  

Законопроектът е структуриран в три глави, допълнителни разпоредби и преходни 

и заключителни разпоредби.  

В съответствие с разпоредбите на Директивата, в законопроекта са регламентирани 

предмета, ограниченията по прилагането му, основните принципи, както и критериите, на 

които една информация трябва да отговаря, за да може да бъде определена като търговска 

тайна. Въведени са определения за притежател на търговска тайна, нарушител и стоки – 

предмет на нарушение. Подробно са определени обстоятелствата, при които 

придобиването на търговска тайна се счита за провомерно, както и случаите, при които ще 

се приема, че придобиването, използването или разкриването на търговска тайна е 

неправомерно. Определянето на конкретно поведение като неправомерно, от своя страна, 

ще е предпоставка за налагане на предвидените в законопроекта специални мерки, които 

имат за цел гарантиране правата и законните интереси на притежателите на търговски 

тайни.  

Със законопроекта подробно е регламентирано съдебното производство по 

установяване на неправомерно придобиване, използване или разкриване на търговска 

тайна, като са предвидени видовете искове, които притежателят на търговска тайна ще 

може да предяви с оглед защита правата си върху информацията, предсталяваща търговска 

тайна по смисъла на закона. Включени са разпоредби с видовете обезпечителни мерки, 

които съдът, по искане на притежателя, ще може да наложи с оглед ограничаване или 

предотвратяване на последиците от неправомерното поведение. Предвидени са и правила 

за осигуряване и гарантиране поверителността на съдебното производство, с цел опазване 

и неразкриване на търговската тайна – предмет на делото, от лицата, получили достъп до 

нея, което ще направи и правната закрила по съдебен ред по-привлекателна. В 

законопроекта се съдържат и правила относно начина на определяне на обезщетението за 

вредите, настъпили от неправомерното придобиване, използване или разкриване на 

търговска тайна, включително и от трети лица, изброени са допълнителните мерки, които 

съдът, с решението по делото, ще може да наложи спрямо нарушителя, както и 

обстоятелствата, които подлежат на преценка при определянето на най-подходящите 

такива в конкретния случай. С цел превенция и информиране на обществеността за 

конкретно извършеното нарушение, е регламентирана възможността съдебните актове да 

бъдат публикувани и огласени за сметка на нарушителя при спазване и гарантиране на 

поверителността на търговската тайна. В законопроекта са предвидени и разпоредби, 

които имат за цел осигуряване изпълнението на постановеното съдебно решение, в това 

число и разпоредби, касаещи възможността митническите органи да задържат стоки на 

границата въз основа на допуснато от съда обезпечение или въз основа на влязъл в сила 

съдебен акт. Регламентирана е и възможността за налагане на подходящи мерки при 

злоупотреба с процесуални права. 

С приемането на проекта на ЗЗТТ ще бъде постигнато съответствие на 

националното законодателство с правото на ЕС.  

На проекта на Закон за защита на търговската тайна е извършена цялостна 

предварителна оценка на въздействието по чл. 20, ал. 3, т. 1 от Закона за нормативните 

актове. Оценката е съгласувана с дирекция „Модернизация на администрацията“ в 

Министерския съвет, в съответствие с чл. 30б във връзка с чл. 30г от Устройствения 

правилник на Министерския съвет и неговата администрация. 



 

Във връзка с проекта на закона са проведени обществени консултации, като 

проектът на акт и придружаващите го документи са публикувани на интернет страницата 

на Министерството на икономиката, Патентното ведомство на Република България и на 

Портала за обществени консултации, като на заинтересованите лица е предоставен срок за 

становища, предложения и възражения. В съответствие с разпоредбата на чл. 85, ал. 1 от 

Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, на 

интернет страницата на Министерството на икономиката, Патентното ведомство на 

Република България и на Портала за обществени консултации е публикувано и 

становището на дирекция „Модернизация на администрацията“ в Администрацията на 

Министерския съвет по цялостната предварителна оценка на въздействието по проекта на 

закон. В съответствие с чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове на интернет 

страницата на същите институции и на Портала за обществени консултации е публикувана 

справка за постъпилите предложения, заедно с обосновка за неприетите предложения. 

Материалите са съгласувани по реда на чл. 32, ал. 1 и 5 от УПМСНА. Получените 

становища и бележки са отразени съгласно приложената справка.   

Проектът на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за 

защита на търговската тайна няма да доведе до пряко и/или косвено въздействие върху 

държавния бюджет, поради което към проекта на акт е приложена финансова обосновка по 

приложение № 2.2 към чл. 35, ал. 1, т. 4, буква „б“ от Устройствения правилник на 

Министерския съвет и на неговата администрация.  

Предложеният проект на Решение е свързан с транспониране на актове на 

Европейския съюз, поради което към него е изготвена справка за съответствие с 

европейското право. 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖО И ГОСПОДА ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-

ПРЕДСЕДАТЕЛИ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,  

 

 

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 8, ал. 4, т. 1 от Устройствения 

правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, предлагам 

Министерският съвет да приеме Решение за одобряване на проекта на Закон за защита на 

търговската тайна.  

 

 

С уважение, 

 

 

ЕМИЛ КАРАНИКОЛОВ  

            МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА  

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

 

1. Проект на Решение на Министерския съвет; 

2. Проект на Закон за защита на търговската тайна; 

3. Мотиви към проектозакона; 

4. Финансова обосновка; 

5. Цялостна предварителна оценка на въздействието; 



 

6. Справка за съответствие с европейското право на законопроекта; 

7. Справка за отразяване на получените становища от проведеното 

междуведомствено съгласуване; 

8. Справка за отразяване на получените становища от обществените консултации; 

9. Становище на Работна група  № 34; 

10. Проект на съобщение за средствата за масово осведомяване.  

 

 

 

 


