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1. Дефиниране на проблема: 

 

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

аргументите, които обосновават нормативната промяна. 

  

1. Необходимостта от приемане на Постановление на Министерския съвет 

за изменение на Тарифа за таксите, които се събират от Патентно ведомство на 

Република България, се обуславя от констатирането на ненужна административна 

тежест за бизнеса, чрез събиране на такси, за които след анализ е установено, че биха 

могли да бъдат намалени или да отпаднат.  

Стартирането на икономически инициативи, особено при малките и 

средни предприятия, все още е свързано със значителни трудности, инвестиции на 

пари, усилия и време. Тези фактори често затрудняват малките и средни предприятия 

при започването на бизнес.  Събирането на такси, които са в по-висок от необходимия 

размер за регистрация на обекти на индустриална собственост, също се явяват пречка 

за започване или развитие на дейността на предприятията.  

. 

2. Нужда от актуализиране на Тарифа за таксите, които се събират от 

Патентно ведомство на Република България се налага и с цел предотвратяване 

възможността от объркване на потребителите и актуализиране на услугите, за които се 

дължат държавни такси. Този проблем е резултат от обстоятелството, че нормативният 

документ, за който се предлага проекта за изменение, е приет с ПМС № 242 от 

27.12.1999 г., като последната промяна е направена през 2011 г. Поради това в 

досегашния текст се предвиждат такси за услуги, които реално не се предоставят, тъй 

като са отпаднали по силата на европейско законодателство или са определени по 

начин, който би могъл да обърка потребителите.  

Така например таксата за препращане на заявка за марка на ЕС, се отнася 

до услуга, която по силата на чл. 24 от на Регламент  (ЕС) 2015/2424 на Европейския 

парламент на Съвета от 16.12.2015 г. не се извършва от националните ведомства на 

страните-членки. Следователно същата следва да отпадне.  

Една от досегашните такси, а именно тази за публикуване на съобщение 

за възстановяване действието на сертификат също следва да се премахне изцяло, тъй 

като реално такава услуга не се предоставя. 

С цел яснота и предвидимост при заплащането на таксите се създават 

нови точки 4 и 6 към чл. 1, ал. 5 от Тарифата, в които се предвиждат такси за издаване 



на удостоверение за удължаване срока на действие на сертификат относно лекарствен 

продукт за педиатрична употреба и такса за публикация в Официалния бюлетин за 

издаване на удостоверение  за удължаване срока на действие на същия сертификат. 

Тези такси, в същият размер са прилагана и до сега, като са била част от точки 3 и 4. 

Ако уредбата на тези такси остане непроменена ще продължи възможността 

ползвателите на тези услуги да не могат еднозначно да преценят и предвидят 

средствата, които са им необходими за получаването им. 

 

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.). 

 

За успешното провеждане на политиката за намаляване на административната 

тежест, е наложителна промяна на Тарифа за таксите, които се събират от Патентно 

ведомство на Република България, с която да се преоценят заложените такси, при 

което част от тях биха могли да отпаднат изцяло, а други от тях да бъдат намалени. 

Особено внимание следва да се обърне на таксите, събирани по процедурата по 

регистрация на обектите на индустриална собственост, с което реално ще се облекчи 

съществуващите административни пречки пред бизнеса.   

Обектите на индустриална собственост, като патенти, марки, полезни модели, 

промишлени дизайни са от изключително значение за подпомагане успешната 

реализация на идеите и проектите на малките и средни предприятия, които са в 

състояние да допринесат в значителна степен за успешно развитие и икономически 

растеж. Този резултат, а именно стимулиране иновациите и постигане на 

икономически по-добри показатели чрез използване на правата, които произтичат от 

регистрацията на обекти на индустриална собственост може да се постигне  

 

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. Намаляване на административната тежест пред бизнеса, включително малките 

и средни предприятия, както и на всички потребители на системата за 

индустриална собственост.  

2. Улесняване на заявителите при процеса на регистрация на обекти на 

индустриална собственост, осигуряване на прозрачност, предвидимост и 

бързина на процесите. 

3. Актуализация на таксите, дължими от потребителите на административните 

услуги на Патентно ведомство с промените, които произтичат от членството на 

Република България в ЕС и по-специално на прякото приложение на Регламент  

(ЕС) 2015/2424 на Европейския парламент на Съвета от 16.12.2015 г.  



 

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. Патентно ведомство на Република България  

2. Заявители и притежатели на защитни документи за обекти на индустриална 

собственост. 

Точният брой на тези заинтересовани страни не може да бъде определен, тъй 

като в много случаи едно и също лице притежава действащи регистрации на 

няколко обекти на индустриална собственост. За ориентир може да се посочи, 

че през 2016 г. броят на действащите национални патенти и полезни модели е 

1950, действащите европейски патенти са 10485, промишлени дизайни – 2200, 

;марки -51 102; брой постъпили опозиции – 467. 

 

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“  

- Действащата Тарифа за таксите, които се събират от Патентно ведомство на 

Република България ще продължи да се прилага, което ще бъде във финансова 

тежест за потребителите на услугите. Същите ще трябва да отделят повече 

средства за да защитят или поддържат придобитото от тях право на защита на 

обектите на индустриална собственост, които са регистрирали, отколкото ще са 

им необходими в случай, че проекта за изменение на акта бъде приет;  

- Действащата Тарифа за таксите, които се събират от Патентно ведомство на 

Република България няма да съответства напълно на Регламент  (ЕС) 2015/2424 

на Европейския парламент на Съвета от 16.12.2015 г.; 

- Ще се запази опасността от объркване на потребителите относно необходимите 

такси за действие на защитата на регистрираните от тях обекти.    

 

 

Вариант 2 „Приемане на  Тарифа за таксите, които се събират от Патентно 

ведомство на Република България“  

- Потребителите на услугите на Патентно ведомство (заявители и притежатели 

на защитни документи за обекти на индустриална собственост) ще заплащат 

по-ниски и по-малко на брой такси. Очаква се това да доведе до повишаване 

активността на заявителите, което от своя страна ще има за резултат развитие 

на дейността на предприятията и постигане на по-добри за тях икономически 

резултати; 

- Постигане на съответствие с Регламент  (ЕС) 2015/2424 на Европейския 

парламент на Съвета от 16.12.2015 г.; 

- Постигане на яснота и предвидимост на дължимите такси за придобиване и 

поддържане на права върху обекти на индустриална собственост. 

 

 



 

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. По отношение на Патентно ведомство, като негативно въздействие може да 

бъде посочена по-ниската от очакваната заявителска активност, която от части 

се дължи на дължимите към момента такси.  

2.  По отношение на заявители и притежателите на защитни документи за обекти 

на индустриална собственост, като негативно въздействие може да се посочи 

запазването на сравнително високите разходи за заявяване, подновяване и 

поддържане на обектите на индустриална собственост. 

 

Вариант 2 „Приемане на Тарифа за таксите, които се събират от Патентно 

ведомство на Република България“  

 

1. По отношение на Патентно ведомство, като част от изпълнителната власт, 

негативно въздействие е намаляване на приходите към държавния бюджет, 

реализирани до сега. С оглед на по-ниските такси се очаква увеличаване на 

заявителската активност, което ще доведе и до увеличаване обема на работата 

на администрацията, която следва да бъде извършена от същия брой 

служители.  

2. По отношение заявители и притежателите на защитни документи за обекти на 

индустриална собственост не се очаква да има негативно въздействие. 

 

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. Ще се запази размерът на приходите на ведомството, който към момента 

надвишават разходите му. 

2. Не са налице положителни въздействия за заявителите и притежателите 

на обекти на индустриална собственост  

 

 

Вариант 2 „Приемане на Тарифа за таксите, които се събират от Патентно 

ведомство на Република България“  

 

1. По отношение на Патентно ведомство, като положително въздействие от 



приемането на предлаганите промени може да се посочи постигането на по-

добри резултати във връзка с основните цели на администрацията, а именно – 

повишаване удовлетвореността на потребителите на услуги от дейността на 

ведомството и повишаване на заявителската активност. Постигане на 

съответствие на текстовете на Тарифата за таксите, които се събират от 

Патентно ведомство на Република България с Регламент  (ЕС) 2015/2424. 

2. Облекчаване на административната тежест на заявителите и притежателите на 

обекти на индустриална собственост. По-голяма предвидимост при определяне 

на дължимите такси в процеса по регистрация на обекти на 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 Тарифа за таксите, които се събират от Патентно ведомство на Република 

България“.  

8.1. Административната тежест за физическите и юридическите лица: 
 Ще се повиши 
 Ще се намали 
Няма ефект 

При приемане на предложеният проект за изменение и допълнение на Тарифа за 

таксите, които се събират от Патентно ведомство на Република Бългаария, 

административната тежест за физическите и юридическите лица, които ас заявители 

или притежатели на права върху обекти на индустриална собственост ще се понижи, 

тъй като 2 от досегашните такси ще отпаднат, а шестдесет на сто от останалите такси 

са намалени от 5 до 100 на сто или средно аритметично с 11 на сто. 

Размерът на таксите за услугите, предоставяни от Патентно ведомство на Република 

България (ПВ), е съобразен с необходимите материално-технически и 

административни разходи по предоставяне на услугите, подсигуряване на ефективното 

им предоставяне и целесъобразно осъществяване на политиките в областта на 

индустриалната собственост. Законоустановената дейност на Патентно ведомство не 

включва предоставянето на услуги, които представляват лицензионен и регулаторен 

режим или изискване за извършване на определена стопанска дейност, отделна сделка 

или действие. В същината си дейността на ведомството е свързана с предоставяне на 

правна възможност на физически и юридически лица да придобиват, поддържат и 

ползват права върху обекти на индустриална собственост, поради което се определя 

като благоприятстваща стопанската дейност, насърчаването на иновациите и 

създаването на икономически растеж. В тази връзка следва да се отбележи, че 

административните услуги, предоставяни от Патентно ведомство не попадат в обхвата 

на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния 

контрол върху стопанската дейност /ЗОАРКСД/ и таксите, събирани за предоставянето 

им, не следва да се определят по предвидената в закона Методика за определяне на 

разходоориентиран размер на таксите. Неприложимостта на методиката е обусловена 

и от обстоятелството, че административните услуги, предоставяни от Патентно 

ведомство са свързани с осигуряване провеждането на политики в областта на 

интелектуалната собственост, която е с  висока обществена значимост /попада в 

изключенията, предвидени в чл. 7а, ал.6 на ЗОАРАКСД/. 



Новоустановените размери на таксите са обективно определени на база 

икономическото състояние в страната и с оглед на факта, че се отнасят до права върху 

обекти на индустриална собственост, които носят значителни имуществени активи на 

притежателите им. Включените в Тарифата услуги също така са в съответствие с 

действащото европейско законодателство и обвързаностите на България по 

международни договори, като дължимите такси по тях са преценени съобразно 

размера на таксите, събирани от международни, европейски и чужди национални 

организации, предоставящи сходни услуги. 

 

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

режими и услуги?  

 

Не се създават нови регулаторни режими и не се засягат съществуващи  режими и 

услуги. 

9. Създават ли се нови регистри? 

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

 

Не  

10. Как въздейства актът върху микро-, малките и средните предприятия (МСП)? 

Х Актът засяга пряко МСП 

  Актът не засяга МСП 

  Актът ще намали административната тежест за МСП и ще позволи по-облекчено 

започване и развитие на бизнеса им, тъй като дължимите държавни такси за услуги в 

областта на индустриалната собственост ще са в по-малък размер.. 

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 Тарифа за таксите, които се събират от Патентно ведомство на Република 

България ще бъде публикуван в интернет за обществени консултации за 30 дни на 

Портала за обществени консултации и на страницата на Патентно ведомство. 

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

съюз? 
Да 
  Не 

Приемането на проекта на Тарифа не произтича пряко от правото на ЕС, тъй като 

посоченият  Регламент  (ЕС) 2015/2424 на Европейския парламент на Съвета от 

16.12.2015 г. има пряко действие на територията на всички страни-членки, 

включително и на територията на Република България. Същият и към момента се 

прилага от Патентно ведомство, което в съответствие с него е прекратило 

предоставянето на услуга по препращане на заявки за европейски марки. Наличието 

към момента на такса за тази услуга в Тарифа за таксите, които се събират от Патентно 

ведомство на Република България, съответно нейното отпадане има за цел единствено 

постигане на пълно съответствие с текста на Регламента. 



Моля посочете изискванията на правото на Европейския съюз, включително 

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

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

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

изработването на нормативния акт: 

Име и длъжност: Силвия Беркова, главен секретар на Патентно ведомство на 

Република България 

Дата:13.10.2017 г.  

Подпис: 

 


