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Проект! 

 

 

ДО 

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ  

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

 

 

 

Д О К Л А Д 

от 

Емил Караниколов - Министър на икономиката 

 

 

ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерския съвет за отменяне на 

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

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

България, приета с Постановление № 229 на Министерския съвет от 15.09.2007 г. (обн., 

ДВ, бр. 77 от 25.09.2007 г.) 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ 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 внасям за одобрение проект на Постановление на 

Министерския съвет за отменяне на Наредбата за реда и начина за определяне в 

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

известност на територията на Република България. 

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

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

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

септември 2007 г. (обн., ДВ, бр. 77 от 25.09.2007 г.).  

Наредбата е приета на основание чл. 50б, ал. 7 от Закона за марките и 

географските означения (ЗМГО), съгласно редакцията, обнародвана в ДВ, бр. 73 от 

05.09.2006 г. Законовата уредба е предвиждала отделно производство в Патентното 

ведомство на Република България за определяне на общоизвестност на марка или на 

марка, ползваща се с известност на територията на Република България, по изрично искане 

на притежателя на марката, след заплащане на такса и представяне на писмени 

доказателства. В наредбата са уредени производствените правила, по които са се 

разглеждали исканията. Статутът на общоизвестна марка или на марка, ползваща се с 

известност на територията на Република България, се е придобивал с решение на 

председателя на Патентното ведомство въз основа на становище на назначена от него 

комисия. Общоизвестните марки и марките, ползващи се с известност на територията на 

Република България са се вписвали в Държавен регистър на марките, предвиден в чл. 5а 

от ЗМГО, съгласно редакцията му, обнародвана в ДВ, бр. 73 от 05.09.2006 г.  
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На 10.03.2011 г., със Закона за изменение и допълнение на ЗМГО, обнародван в 

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

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

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

Патентното ведомство по разглеждане на искания за определянето на общоизвестност на 

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

такива марки в специален регистър. С приетите изменения в чл. 50а, ал. 2, т. 2 

законодателят е въвел произнасяне ad hoc при подадена опозиция или подадено искане 

за заличаване на регистрацията на марка, когато същите се основават на чл. 12, ал. 2, т. 

7 или чл. 12, ал. 3 от ЗМГО. Съставите по спорове, назначени от председателя на 

Патентното ведомство да разгледат конкретно искане или опозиция, имат 

компетентността, в рамките на производството, да направят преценка относно 

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

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

уреждат материалноправните и производствени правила, необходими за прилагането на 

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

Република България. Въведените изменения на ЗМГО изключват приложението на 

Наредбата, поради което оставянето й като действащ нормативен акт противоречи на 

реда, установен с приетите и посочени по-горе изменения на ЗМГО и следователно на 

чл. 15, ал. 1 от Закона за нормативните актове. Предвид гореизложеното с настоящия 

проект се предлага изрична отмяна на Наредбата за реда и начина за определяне в 

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

известност на територията на Република България, приета с Постановление № 229 на 

Министерския съвет от 2007 г.  

Предложеният проект на нормативен акт цели предотвратяване на възможността 

за противоречиво тълкуване на действащата нормативна уредба, касаеща реда и 

производството, по които Патентното ведомство определя дадена марка като 

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

България.   

С приемането на предложеното постановление ще се изключи възможността за 

прилагане на нормативен акт, правното основание за издаването на който е отпаднало и 

който не е в съответствие с чл. 15, ал. 1 от Закона за нормативните актове, както и ще се 

осигури спазването на принципа за правна сигурност.  

По проекта на акт е извършена предварителна частична оценка на въздействието 

по чл. 20, ал. 2 от Закона за нормативните актове. Оценката е съгласувана с дирекция 

„Модернизация на администрацията“ в Администрацията на Министерския съвет в 

съответствие с чл. 30б, във връзка с чл. 30г от Устройствения правилник на 

Министерския съвет и на неговата администрация (УПМСНА). 

Във връзка с приемането на проекта на постановление бяха проведени 

обществени консултации, като проектът, ведно с придружаващите го документи, 

включително и становището на дирекция „Модернизация на администрацията“ бяха 

публикувани на интернет страницата на Министерството на икономиката, Патентното 

ведомство на Република България и на Портала за обществени консултации, като на 

заинтересованите лица беше предоставен срок от 30 дни за становища, предложения и 

възражения. 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 и справка за постъпилите предложения, заедно с обосновка на неприетите 

такива.  



 3 

Проектът на Постановление на Министерския съвет е съгласуван по реда на чл. 

32, ал. 1 и 5 от УПМСНА. Получените становища и бележки са отразени съобразно 

приложената справка. 

Проектът на акт не води до въздействие върху държавния бюджет, поради което 

се придружава от финансова обосновка съгласно приложение № 2.2 към чл. 35, ал. 1, т. 

4, буква „б“ от УПМСНА. Това е така, тъй като считано от 10.03.2011 г., когато влиза в 

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

от 2010 г), Наредбата за реда и начина за определяне в Патентното ведомство на марка 

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

България не се прилага. Предвидената за производството по нея такса по чл. 4, ал. 1, т. 

12 от Тарифата за таксите, които се събират от Патентното ведомство на Република 

България, съгласно редакцията, обнародвана в бр. 35 на Държавен вестник от 27.04.2007 

г. е отменена още през 2011 г. с § 3, т. 1, б. ж) от Постановление № 93 на Министерския 

съвет от 8 април 2011 г. за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се 

събират от Патентното ведомство на Република България, одобрена с Постановление № 

242 на Министерския съвет от 1999 г. (обн., ДВ, бр. 114 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 117 от 

2002 г. , бр. 91 от 2005 г., бр. 35 от 2007 г.; попр., бр. 42 от 2007 г.). 

По проекта не се налага изготвяне на справка за съответствие с правото на ЕС, 

тъй като с него не се въвежда акт на Европейския съюз. 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР - ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР -       

ПРЕДСЕДАТЕЛИ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,  

 

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 8, ал. 2 от Устройствения 

правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, предлагаме на 

Министерския съвет да разгледа и приеме предложения проект на Постановление на 

Министерски съвет за отмяна на Наредбата за реда и начина за определяне в Патентното 

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

територията на Република България, приета с Постановление №  229 на Министерския 

съвет от 15.09.2007 г.  (обн., ДВ, бр. 77 от 25.09.2007 г.).  

 

 

 

 

С УВАЖЕНИЕ, 

 

 

ЕМИЛ КАРАНИКОЛОВ 

Министър на икономиката  

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

 

1. Проект на Постановление на Министерския съвет за отменяне на Наредбата 

за реда и начина за определяне в Патентното ведомство на марка като 
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общественоизвестна и марка, ползваща се с известност на територията на 

Република България; 

2. Доклад по проекта на акт; 

3. Мотиви към проекта на акт; 

4. Частична предварителна оценка на въздействието; 

5. Становище на дирекция „Модернизация на администрацията“ в 

Администрацията на Министерския съвет по частичната предварителна 

оценка на въздействието; 

6. Финансова обосновка; 

7. Справка за отразяване на получените становища от проведеното 

междуведомствено съгласуване; 

8. Справка за отразяване на получените становища от обществените 

консултации; 

9. Проект на съобщение на Министерския съвет до средствата за масово 

осведомяване. 

 

 


