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АПК- Административно-процесуален кодекс 

АССГ - Административен съд - София-град 
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БСК - Българска стопанска камара  

БТПП - Българска търговско-промишлена палата 

ГО - Географско означение 
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ОВ - Оценка на въздействието 
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ВЪВЕДЕНИЕ 

Настоящият доклад съдържа резултатите от извършена цялостна предварителна 

оценка на въздействието на планирана регулативна намеса на национално ниво, свързана с 

приемането на изцяло нов Закон за марките и географските означения в България. Първата 

група предложения, включени в проектозакона е свързана с транспонирането на Директива 

(ЕС) 2015/2436 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2015 г. за сближаване 

на законодателствата на държавите-членки относно марките1 и привеждането на 

националното законодателство в областта на закрилата на търговските марки в съответствие 

с това на Европейския съюз, като в законопроекта са включени само онези текстове, които 

са нови за националната правна уредба, предвид факта, че част от изискванията на правото 

на ЕС вече са били въведени в българското законодателство. 

С транспонирането на Директивата се преследва и ефектът на взаимно допълване 

между системата на марката на Европейския съюз и националните правни системи за защита 

на марки, което представлява втората голяма група от мерки, включени в планираната 

интервенция на национално ниво, която се постига чрез хармонизирането й с Регламент 

(ЕО) 207/2009 на Съвета от 26 февруари 2009 година относно марката на Общността, 

кодифициран като Регламент (ЕС) 2017/1001 на Европейския парламент и на Съвета от 14 

юни 2017 година относно марката на Европейския съюз2.  

Третата, последна група предложения представляват промени, инициирани на 

национално ниво, предвиждащи усъвършенстване на правната уредба и произтичащи от 

анализа на практиката по прилагане на действащия Закон за марките и географските 

означения. Те се отнасят до режима на дължимите такси в производството по регистрация 

на марки или географски означения, до вписването в Държавния регистър на марките и в 

Държавния регистър на географските означения, включват и мерки, целящи значително 

съкращаване на сроковете за провеждане на процедурата по регистрация на марки и 

географски означения и други. 

Оценката на въздействието е изготвена по поръчка на Патентното ведомство на 

Република България от Центъра за оценка на въздействието на законодателството3 - 

българска независима неправителствена организация от експертен тип, учредена през 2011 

година, която осъществява дейността си в обществена полза. Мисията на центъра е да 

насърчава въвеждането на правилата на по-доброто регулиране и доброто управление и да 

популяризира принципа „Колкото по-малко, толкова повече” в сферата на 

законодателството. Основните цели на центъра са свързани с насърчаване прилагането на 

добрите европейски практики и стандарти за оценка на въздействието на регулирането като 

задължителен механизъм при разработването, обсъждането, приемането, спазването и 

прилагането на нормативните актове в България. 

 

 

I. ПРОЦЕДУРА И МЕТОДОЛОГИЯ 

От началото на месец ноември 2016 година в България действа нова законова и 

подзаконова уредба на оценката на въздействието, с която настоящата оценка е изцяло 

съобразена.Това означава, че на първо място е определен точният вид и обхват на ОВ, на 

базата на което е избрана и съответно приложимата методология за нейното извършване. 

При изготвянето на ОВ за основа е използвана вече утвърдената детайлизирана 

методология за извършване на оценки на въздействието на регулирането, разработена от 

                                                           
1 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015L2436&from=BG. 
2 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1001&from=BG. 
3 Вж. подробна информация за Центъра и неговата дейност на: www.ria.bg. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015L2436&from=BG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1001&from=BG
file:///C:/Users/sberkova/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/GZ7IJK4U/www.ria.bg
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Центъра за оценка на въздействието на законодателството, която е основана на следните 

нормативни актове, стратегически и политически (policy) документи:  

1. Закона за нормативните актове4; 

2. Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка на въздействието5; 

3. Ръководството за изготвяне на оценка на въздействието на законодателството от 

2014 година6; 

4. Насоките за по-добро регулиране на Европейската комисия от 2015 година7; 

5. Инструментариума към Насоките за по-добро регулиране на ЕК от 2015 година8; 

6. Насоките за оценка на въздействието на законодателството, приети от 

Правителството на Великобритания в техния актуален вариант; 

7. Инструментариума за оценка на въздействието на британското Министерство за 

бизнес, иновации и умения от 2011 г. днес Министерството за бизнес, енергетика и 

индустриална стратегия9 и други. 

Дизайнът на приложената методология е допълнително моделиран по начин, който 

гарантира, че ОВ е направена „по мярка“10, т.е. така че да може да се съобрази със 

спецификите на оценяваната политика, с нейното комплексно предназначение, свързано с 

паралелното усъвършенстване и хармонизиране на националната правна уредба с тази на ЕС 

и с особеностите на областта на регулиране, в която интервенцията би попаднала и 

произвела своите ефекти. В този смисъл, в частта в която чрез предлаганата политика се цели 

привеждане на националното законодателство в съответствие с изискванията на правото на 

ЕС, ОВ се съобразява с водещите принципи при транспонирането11, чиято основна цел е 

ограничаването на тежестите, така че бизнесът, потребителите, гражданите и техните 

организации да не бъдат поставяни в неравностойно положение спрямо техните европейски 

конкуренти и партньори. Това са принципите на: 

1. Транспониране в минимално необходимите рамки; 

2. Прибягване до правно регулиране само, когато е необходимо, като винаги се търсят 

варианти за транспониране, които са алтернативни на регулаторните; 

3. Непоставяне на националния бизнес в неблагоприятна ситуация спрямо неговите 

европейски конкуренти; 

4. Съобразяване на транспонирането на правото на ЕС със съществуващото 

национално законодателство; 

5. Предпочитане на директното заимстване на текстове при транспонирането пред 

разработването на нови. 

На следващо място, специалната пригоденост на методологията на ОВ спрямо 

материята, която би попаднала в обсега на интервенцията, обект на оценка, намира своя 

израз и в подбора на специфичните въздействия, които са оценени веднага след анализа на 

класическите за всяка съвременна ОВ основни въздействия - икономически, социални и 

екологични. 

                                                           
4 Обн. ДВ бр. 34 от 3.05.2016 г., в сила от 04.11.2016 г. 
5 Приета с ПМС № 301 от 14.11.2016 г.,обн., ДВ, бр. 91 от 18.11.2016 г., в силаот 18.11.2016 г. 
6 Прието с Решение на МС № 549 от 25 юли 2014 година за одобряване на Ръководство за изготвяне на оценка 

на въздействието на законодателството. 
7 SWD(2015) 111 final „Better Regulation Guidelines“. 
8 SWD(2015) 111 final Better Regulation „Toolbox“. 
9 От англ. Department for Business, Energy & Industrial Strategy. 
10 От англ. tailor-made. 
11 'Transposition Guidelines: How to implement European Directives Effectively', HM Government, February 2018. 
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1. ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКАТА 

При извършването на настоящата оценката на въздействието беше следвана 

класическата процедура, предписана от правилата за по-добро регулиране на ЕС12 като 

изкристализирала през десетилетията добра практика, при която стриктното придържане 

към последователността и съдържанието на възприетите като утвърдени процедурни етапи, 

гарантира качество на крайния резултат. Тази поредица от процедурни етапи е 

допълнително развита и адаптирана за българските условия от Центъра за оценка на 

въздействието на законодателството и представена като процедурата „6П”, като за целите 

на по-лесното разбиране и прилагане, 6-те етапа на съвременната ОВ са представени с 

подходящи термини на български език, започващи с буквата „П“, както следва: Планиране, 

Публичност Проучване, Политики, Представяне и Приключване. 

Процедурен етап 1 - Планиране. Планирането на оценката отразява принципът, че 

ОВ следва винаги да започва на възможно най-ранен етап от цикъла на формулиране на 

политики. При настоящата оценка той включваше установяване на необходимостта от ОВ и 

нейния вид, определяне на подходящото ниво на пропорционалност на оценката и оттам на 

задълбоченост на анализа, включен в нея, вземане предвид на всички процедурни 

изисквания и срокове, съставяне на екип за оценка и стартиране на самата оценка. 

Процедурен етап 2 - Публичност. Определянето на заинтересованите страни и 

обезпечаването на получаване на данни чрез консултации при настоящата ОВ включваше 

провеждане на ранни, неформални консултации (сондиране) с пряко засегнатите от 

политиката лица и групи, създаване на достатъчно гаранции, че те ще могат да дадат своите 

приноси по всички аспекти на ОВ и извършване на задълбочено проучване на получените 

предложения. 

Процедурен етап 3 - Проучване. Този етап включваше дейности по събиране и анализ 

на данни и информация. При него бе извършено установяване на точните нужди от 

информация с обръщане на специално внимание върху надеждността и прозрачността на 

доказателствата, посочване на източниците на всички използвани данни и детайлно 

описание на методите за събиране и анализ на информацията. 

Процедурен етап 4 - Политики. В рамките на този процедурен етап бяха предприети 

действията по същинско извършване на ОВ и изготвяне на доклада с резултатите от нея, с 

особено внимание да бъдат представени най-важните находки, доводи и заключения без да 

се използва специализиран език, като всички второстепенни данни и специализирани 

материали се посочват като линкове или приложения към него.  

Процедурен етап 5 - Представяне. При него се извършва представяне (изпращане) на 

първия вариант на доклада с оценката на въздействието на Възложителя. 

Процедурен етап 6 - Приключване. В рамките на този етап окончателният доклад с 

оценката на въздействието се представя на Възложителя, с което процеса по ОВ приключва. 

 

2. МЕТОДИ И ИНСТРУМЕНТИ ЗА СЪБИРАНЕ НА ДАННИ И ИНФОРМАЦИЯ 

При изготвянето на оценката на въздействието са приложени следните методи, целящи 

набиране на максимално обхватна база от данни и информация: 

1. кабинетно проучване; 

2. предварителни обществени консултации (сондиране); 

3. интервюта с представители на заинтересованите страни.  

2.1. Кабинетно проучване 

                                                           
12 SWD(2015) 111 final „Better Regulation Guidelines“.  
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Кабинетното проучване13 представлява изследване на всички налични или достъпни 

към момента на извършване на оценката документи, материали и литература, съдържащи 

релевантна информация. Проучването на документи стои в основата на ОВ. То поставя 

началото на целия аналитико-оценителен процес, който се извършва при оценката. Чрез него 

се създава първоначалната ресурсна база от информация и данни относно контекста, целите 

и задачите на ОВ.   

 

2.2. Предварителни обществени консултации (сондиране) 

Предварителните обществени консултации, наричани още предварителни сондирания, 

се извършват най-често във формата на общодостъпна публична неофициална консултация 

чрез стандартизиран социологически инструмент – въпросник или анкета. Според 

идентифицираната необходимост от данни и информация те се провеждат в следните форми:  

1. документална – респондентите попълват въпросник и го изпращат обратно на 

провеждащите сондирането или 

2. онлайн – предварително избрана извадка от респонденти е поканена да попълни 

въпросника и да го върне по електронна поща. 

 

2.3. Дълбочинни интервюта  

Дълбочинните интервюта са един от методите, прилагащи така наречения 

идеографичен подход за събиране на информация, при който под формата на разговор се 

адресира определена тема в детайли. Те могат да бъдат неструктурирани или полу-

структурирани, когато се използва ръководство за тяхното провеждане. При подготовката за 

провеждането на този метод се определят точните теми, които ще бъдат разгърнати при 

интеракционния процес на фазата на същинското интервю и при анализа на данните. 

Последователността на темите може да варира спрямо логиката на индивидуалния 

дискурсивен ход, но е най-общо предпоставка за извършването на постепенно задълбочаване 

в по-големи детайли върху актуалните и значимите въпроси, които са важни за постигане на 

целите на интервюто. Резултатите от дълбочинните интервюта се използват при разглеждане 

на приложимостта на предлаганите промени, насочени към хармонизиране и 

усъвършенстване на националната правна рамка, за извличане на информация относно 

очакванията и нагласите на потенциалните адресати на регулирането по отношение на 

очакваните промени в разглежданата област. 

 

3. МЕТОДИ И ИНСТРУМЕНТИ ЗА АНАЛИЗ НА ДАННИ И ИНФОРМАЦИЯ 

При изготвянето на настоящата оценка на въздействието е използвана комбинация от 

следните методи и инструменти за анализ на събраните данни и информация: 

1. качествен анализ; 
2. анализ на разходите и ползите; 

3. бенчмаркинг; 

4. други. 

Паралелното използване на различни методи за изследване на един и същи въпрос и 

анализирането на всички получени резултати е известно като „кръстосан анализ”. Този 

подход бе полезен за ОВ за целите на извършването на сравняване и „насрещна“ проверка 

на данните, получени от различните методи за събиране на данни, за потвърждаване на 

валидността и постоянството на данните, което свежда до минимум субективизма, 

пристрастията и несигурността на получените резултати.  

 

                                                           
13 От англ. Desk research. 
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3.1. Качествен анализ  

Качественият анализ се основава на сортирането и групирането на данни и определяне 

на общи теми и тенденции от база данни. В конкретния случай, качественото изследване е 

използвано за съпоставяне на данните, събрани чрез прегледа на документи, сондирането и 

дълбочинните интервюта, което да служи за основа на анализа на количествени данни, като 

е търсен ефектът на триангулацията, при който за всеки две съвпадащи си или паралелни 

мнения и позиции се търси трето независимо становище. 

 

3.2. Анализ на ползите и разходите 

Приложеният анализ на ползите и разходите се основава на извършването на 

количествено представяне на очакваните ползи и разходи от оценяваните варианти на 

политика, извеждане на ключовите първопричини (двигатели) за тези ползи и разходи, както 

и представяне на техните основните аспекти (последици). Тези величини се сглобяват в един 

ясен логически модел, който съдържа взаимовръзките между тях, както и посоката/вида на 

влияние. На база на него се изгражда финансовият модел, чиято крайна цел е да представи 

финансовото изражение на очакваните ползи или разходи, рискове и несигурности, желани 

и нежелани ефекти и т.н. При липсата на достатъчно данни изчисленията се извършват на 

основата на т.нар. базисни предположения (основополагащи допускания), които преди това 

са ясно описани и дефинирани. При ползи, разходи и въздействия, които не могат да бъдат 

измерени/представени количествено, се извършва качествена оценка и най-важните от тях 

се вземат предвид при цялостната оценка на разходите и ползите.  

Резултатите от анализа на ползите и разходите се интегрират в ОВ чрез прилагането на 

индикаторите за измерване на целите на оценяваната политика. Индикаторите за измерване 

на общите цели са индикатори за количествено изразяване на представянето, прогреса и 

резултатността на вариантите при постигането на общата цел. Те се отнасят до по-широките 

последици от оценяваната интервенция, като измерват нейната обща ефективност, 

ефикасност и съгласуваност със съществуваща рамка от политики, без да се фокусират върху 

нейното пряко и непосредствено влияние спрямо заинтересованите страни. 

Индикаторите за измерване на конкретните и оперативните цели са индикатори за 

количествено изразяване на свързваните с отделните варианти конкретни очаквани 

въздействия като: 

1. индикатори за икономически въздействия;  

2. индикатори за социални въздействия;  

3. индикатори за екологични въздействия; 

4. индикатори за специфични въздействия и други. 

 

3.3. Бенчмаркинг 

Бенчмаркингът е процес на идентифициране на собственото представяне или това на 

оценявания обект, в конкретния случай публична политика, с това на най-добрите в 

съответната област, разгадаване на пътищата, по които те са го достигнали и възприемане и 

адаптиране на техния опит за подобряване на собствената резултатност. Използването на 

бенчмаркинг при изготвянето на настоящата оценката на въздействието даде възможност за 

вникване в проблематиката на поставените въпроси по метода на извършването на сравнение 

с постигнатото при регулирането на същите обществени отношения и явления на ниво ЕС и 

в други държави-членки на ЕС, което спомогна за правилната преценка относно очакваното 

представяне на избрания вариант по отношение на предварително начертаните цели на 

политиката. 
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4. Други методи за анализ на данни и информация 

В зависимост от резултатите и находките от приложените методи за анализ на данни в 

ОВ бяха използвани и други методи, допълващи горните, като: 

1. стандартен модел на разходите, който оценява административните и 

регулаторните разходи на икономическите субекти, които биха възникнали при евентуално 

законово установяване на задължения за периодично представяне на информация на 

държавните органи или службите на Съюза или при настъпване на друга подобна 

нормативна промяна; 

2. изследване чрез контролни групи, което позволява да се оцени ефекта от евентуална 

нормативна промяна чрез сравнение на резултатите между равностойни тестова и контролна 

група; 

3. проучване на казуси, включително сравнителен анализ на казуси, което спомага за 

формулирането на изводи въз основа на заключенията от изследване на определени казуси 

или група от казуси от практиката. 

II. КОНТЕКСТ НА ПОЛИТИКАТА 

1. МЕЖДУНАРОДНОПРАВЕН КОНТЕКСТ 

Парижка конвенция за закрила на индустриалната собственост 

Парижката конвенция, сключена през 188314, изменена съответно в Брюксел през 1900 

г., във Вашингтон през 1911 г., в Хага през 1925 г., в Лондон през 1934 г., в Лисабон през 

1958 г., в Стокхолм през 1967 г. и допълнена през 1979 г. се прилага спрямо интелектуалната 

собственост в най-широкия смисъл на понятието, включително патенти, търговски марки, 

индустриални дизайни, полезни модели, марки за услуги, търговски наименования, 

географски означения и преследването на нелоялната конкуренция. Същинската уредба, 

съдържаща се в Конвенцията може да бъде разделена на три основни категории - 

национална уредба, право на собственост и общи правила. 

Във връзка с националната уредба, Конвенцията предвижда, че по отношение на 

защитата на индустриалната собственост, всяка страна по Конвенцията следва да предоставя 

еднаква закрила  на собствените си граждани и гражданите на всяка друга страна по 

Конвенцията. Граждани на държави, които не са страни по Конвенцията също имат право 

да се ползват от тази защита, ако имат постоянно местожителство или реално и ефективно 

индустриално или търговско предприятие в държава - страна по Конвенцията. 

Конвенцията урежда и правото на приоритет по отношение на патентите и полезните 

модели, марките и индустриалните дизайни. Тези права означават, че на базата на първа 

заявка, подадена в една от държавите-страни по Конвенцията, заявителят може в рамките на 

определен период от време да кандидатства за защита във всяка друга страна по 

Конвенцията. Тези последващи заявки, според Конвенцията, ще бъдат считани за подадени 

в деня на първата заявка. С други думи, те ще имат приоритет спрямо заявки, подадени от 

други в същия период за същото откритие, полезен модел, марка или индустриален дизайн. 

Конвенцията определя няколко общи правила, които всички страни по нея трябва да 

следват. Няколко са по-важните от тях, отнасящи се до марките и географските означения. 

Първо, Парижката конвенция не регулира условията за заявяване и регистрация на марка. 

Те се определят от националното право на всяка страна. Следователно, никоя заявка за 

регистрация не може да бъде отвхърлена на основание, че заявяването, регистрацията или 

подновяването не е допуснато в държавата по произход.  Второ, регистрацията на марка в 

една страна по Конвенцията е независима от регистрацията ѝ в която и да е друга страна, 

                                                           
14http://www.bpo.bg/images/stories/international_conventions/paris_convention.pdf 

http://www.bpo.bg/images/stories/international_conventions/paris_convention.pdf
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включително държавата по произход. Регистрираните в държавата по произход марки 

следва да бъдат приети за заявяване и да получат закрила в другите държави-страни по 

Конвенцията. Единствената причина, поради която това може да бъде отказано е, когато 

марката накърнява права, придобити от трети страни в тези държави, когато марката няма 

отличителен характер или когато противоречи на морала и обществения ред или може да 

въведе обществеността в заблуждение. Трето, специална защита по Конвенцията получават 

т.нар. общоизвестни марки. Забранено е съществената част на марката да възпроизвежда 

общоизвестна марка или да представлява имитация, която може да доведе до  заблуда.  

Конвенцията не определя срок за искане на отхвърлянето или на забраната за ползване 

на марки, регистрирани или ползвани недобросъвестно. Тя предвижда и предприемането на 

мерки срещу прякото или косвено ползване на фалшиви указания относно произхода на 

продукта или идентичността на производителя, фабриканта или търговеца. 

 

Ницска спогодба относно международната класификация на стоките и услугите 

за регистрацията на марки 

Ницската спогодба относно международната класификация на стоките и услугите за 

регистрация на марки от 15 юни 1957 г. е приета в съответствие с член 19 от Парижката 

конвенция за закрила на индустриалната собственост, която регламентира правото на 

марките в международен план. Съгласно член 1 от Ницската спогодба същата има за цел да 

улесни регистрацията на марките чрез Ницската класификация. Тя се използва за 

класифициране на стоки и услуги за целите на подаване на заявки за марки на Европейския 

съюз. 

Международното бюро на Световната организация за интелектуална собственост 

администрира Ницската класификация. Тя включва списък на класовете, придружен при 

необходимост от обяснителни бележки, както и азбучен списък на стоките и услугите от 

съответните класове. Към настоящия момент тя съдържа списък със заглавия на 34 класа 

стоки и 11 класа услуги. Стоките или услугите, които са означени в заглавията, предоставят 

общи сведения за областите, към които по принцип спадат съответните стоки или услуги. 

Всеки клас съдържа набор от термини, които определят по-точно стоките или услугите, за 

които се търси защита посредством заявката за марка на ЕС. 

 

Мадридска спогодба за международна регистрация на марки и Протокола 

относно Мадридската спогодба за международна регистрация на марките 

Мадридската спогодба за международна регистрация на марки15 е подписана в Мадрид 

през 1891 г. и е ревизирана, както следва: в Брюксел (1900 г.), Вашингтон (1911 г.), Хага 

(1925 г.), Лондон (1934 г.), Ница (1957 г.) и Стокхолм (1967 г.).  С нея се установява т.нар. 

Мадридска система, която е основната международна система, позволяваща регистрация на 

търговски марки в множество държави по целия свят.   

Съвременната система за международна регистрация на марките е уредена от 

Мадридската спогодба и от Протокола относно Мадридската спогодба, приет през 1989 г., 

в сила от 1 декември 1995 г., който започва да действа от 1 април 1996 г. От същата дата е в 

сила и Общият правилник за приложение на Спогодбата и Протокола. Мадридската система 

се администрира от Международното бюро на Световната организация за интелектуална 

собственост16, което поддържа международния регистър и публикува международните 

регистрации в Бюлетина на СОИС за международните марки.  

                                                           
15https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:22003A1114(01)&from=BG. 
16 http://www.wipo.int/portal/en/index.html. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:22003A1114(01)&from=BG
http://www.wipo.int/portal/en/index.html
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Всяка държава-страна по Парижката конвенция за закрила на индустриалната 

собственост, може да стане страна и по Спогодбата или по Протокола, или и по двете. 

Междуправителствена организация също може да е страна по Протокола, при условие, че 

отговаря на предвидените за това изисквания. Дъжавите и организациите – страни по 

Спогодбата или Протокола образуват Мадридския съюз.  

Протоколът относно Мадридската спогодба урежда въпросите относно правната 

закрила чрез международна регистрация, териториалното действие, действията на 

международната регистрация, международната заявка, отказа и анулирането на 

международната регистрация по отношение на някои договарящи страни, заместването на 

националната или регионална регистрация с международна регистрация, срока на 

действието на международната регистрация и дължимите такси.  

От октомври 2004 г. ЕС също е страна по Мадридския протокол, което означава, че 

системата за търговски марки на ЕС и т.нар. Мадридска система са свързани. Възможно е 

да се подаде заявка за международна регистрация въз основа на марка на ЕС или да се 

посочи ЕС в заявка за международна регистрация. Марка на ЕС може да служи като базова 

за международна заявка. В такъв случай Службата на Европейския съюз за интелектуална 

собственост играе ролята на служба по произход и удостоверява идентичността между 

марката на ЕС, посочена в заявката или регистрираната и международната заявка. 

 

Лисабонска спогодба за закрила на наименованията за произход и тяхната 

международна регистрация 

Лисабонската спогодба17 е приета на 31 октомври 1958 г., ревизирана в Стокхолм на 

14 юли 1967 г. и изменена на 28 септември 1979 г. Страните по нея образуват Специален 

съюз в рамките на Съюза за закрила на индустриалната собственост. Те се задължават да 

закрилят на своите територии, съобразно условията на Спогодбата, наименованията за 

произход на стоките на другите страни от Специалния съюз, признати и закриляни на това 

основание в страната на произхода и регистрирани от Международното бюро за 

интелектуална собственост, посочено в конвенцията, учредяваща Световната организация 

за интелектуална собственост. 

Целта на Спогодбата е да създаде система, която да улесни международната закрила 

на наименованията за произход, създавайки инструментите за получаване на закрила в 

държавите-страни по Спогодбата чрез единна регистрация. Международните спогодби за 

регистрация на марки също служат като средство за подобряване на защитата на 

географските означения на международно ниво за държави, в които единствената форма на 

защита за географските означения е чрез търговските марки. 

 

Споразумение относно свързаните с търговията аспекти на правата на 

интелектуалната собственост (TRIPs) 

Споразумението относно свързаните с търговията аспекти на правата на 

интелектуалната собственост (СпоразумениетоTRIPs)18 е прието през 1995 г. от всички 

държави-членки на СТО. То за пръв път въвежда правата на интелектуална собственост в 

многостранната търговска система. Споразумението урежда минималните правила за 

защита на всички видове интелектуална собственост, включително патенти, непатентовано 

ноу-хау, търговски марки, индустриални дизайни и модели, географски означения, авторски 

и сродните им права. То е и първият международен договор, който въвежда санкционна 

                                                           
17http://ipbulgaria.bg/legislation/%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D1%81%

D0%BA%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B1%D0%B0/. 
18 https://www.wto.org/English/docs_e/legal_e/27-trips_01_e.htm. 

http://ipbulgaria.bg/legislation/%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B1%D0%B0/
http://ipbulgaria.bg/legislation/%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B1%D0%B0/
https://www.wto.org/English/docs_e/legal_e/27-trips_01_e.htm
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система спрямо членовете, които не гарантират минимално ниво на защита на 

интелектуалната собственост. 

Чл. 15-21 от СпоразумениетоTRIPs съдържат правилата за защита на търговските 

марки. Разпоредбите уреждат условията и съдържанието на защитата, но по общ начин, 

въвеждайки определени принципи, които държавите-членки следва да приложат. За разлика 

от Парижката конвенция, Споразумението TRIPs дава единна дефиниция на търговска 

марка, според която всички знаци или комбинации от знаци, които са способни да отличават 

стоките или услугите на едно лице от тези на друго, могат да получат защита като търговски 

марки. Следователно отличителността е единственото условие за признаване на търговската 

марка. Детайлите по заявяването, регистрацията и прекратяването са оставени на 

държавите-членки, доколкото са съобразени с общите принципи, заложени в чл. 62, ал. 1-5 

и чл. 41 от Споразумението.  

Споразумението TRIPs признава класическата природа на правото на притежателя на 

търговска марка. То е ексклузивно право за използване на търговското право за целите на 

стоките или услугите, посочени в регистрацията. Като последица от този ексклузивитет, 

притежателят може да забрани на трети страни да използват неговата търговска марка, но 

също така може и да ги упълномощи за това. И в двете посоки, Споразумението предлага 

по-детайлизирани правила от Парижката конвенция19.  

Споразумението TRIPs дава и нов тласък на защитата на географските означения. В 

специален раздел от него е уредена дефиниция за географско означение, което е приета на 

глобално ниво. Освен това, Споразумението урежда защитата на географските означения, с 

оглед избягването на заблуждаването на обществеността и предотвратяването на нелоялна 

конкуренция. По-високо ниво на защита е дадено във връзка с вината и високоалкохолните 

напитки - предмет на редица изключения, които следва да бъдат защитавани, дори когато 

злоупотребата не би довела до заблуждаване на обществеността. СпоразумениетоTRIPs 

предвижда случаите, в които географските означения не подлежат на защита, т.е. 

изключенията от общите правила20. 

2. ЕВРОПЕЙСКИ КОНТЕКСТ 

2.1. Марки 

Познатите ни днес марки се появяват през деветнадесети век в резултат на 

индустриализацията, подобряването на комуникациите и създаването на световни пазари. 

Постепенно се формализира и законодателството в областта на интелектуалната 

собственост, като в него намират уредба марките, дизайните, патентите и авторското право. 

Правото осигурява и различни изключителни права за отделните видове иновации. 

Европейската икономика разчита на мощните брандове, което от своя страна 

предполага осигуряването на силна и ефективна защита на търговските марки на 

национално ниво. Към 2013 г. на ниво ЕС, стойността на топ 10-те бранда на всяка от 

държавите-членки се изчислява на почти 10% от техния БВП. Относителният дял е дори по-

висок в по-малките държави, където това число може да достигне до 30%. По този начин, 

икономическата стойност на търговските марки служи за индикатор за икономическото 

благосъстояние на дадена държава. Средната стойност на топ 10 брандовете на държава-

                                                           
19 'Тhe international protection of Trademarks after the TRIPs Agreement', Schmidt-Szalewski, Joanna; 

https://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1245&context=djcil. 
20 Study on geographical indications protection for non-agricultural products in the internal market, Final report – 18 

February 2013, http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/geo-indications/130322_geo-indications-non-agri-

study_en.pdf. 

https://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1245&context=djcil
http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/geo-indications/130322_geo-indications-non-agri-study_en.pdf
http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/geo-indications/130322_geo-indications-non-agri-study_en.pdf
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членка е около 35 милиарда евро, като в Германия тя достига до145 милиарда евро, а във 

Великобритания тази стойност е 138 милиарда евро. 

На микроикономическо ниво търговските марки са важни и ценни бизнес придобивки 

за компании от всички сектори и дават възможност за значително увеличаване на стойността 

им, успоредно с разширяването и растежа на бизнеса21. Понастоящем европейската правна 

рамка в областта на марките се изгражда от два основни акта: Регламент (EC) 2017/1001 на 

ЕП и Съвета от 14 юни 2017 година относно марката на Европейския съюз и Директива 

(ЕС) 2015/2436 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2015 г. за сближаване 

на законодателствата на държавите членки относно марките. 

 

2.1.1. Регламент (EC) 2017/1001 на ЕП и Съвета от 14 юни 2017 година относно 

марката на Европейския съюз 

Правото на марка на ЕС е първоначално установено с Регламент (ЕО) 40/94 на Съвета 

относно марката на Общността, кодифициран през 2009 г. с Регламент (ЕО) 207/2009. С 

Регламент 2015/2424 на ЕП и Съвета са внесени изменения в Регламент (ЕО) 207/2009 и в 

Регламент (ЕО) 2868/95 на Комисията за прилагане на Регламент (ЕО) 40/94 на Съвета 

относно марката на Общността и е отменен Регламент (ЕО) 2869/95 на  Комисията относно 

таксите, събирани от Службата за хармонизация във вътрешния пазар. Всички тези 

предходни изменения са кодифицирани в Регламент 2017/1001 на Европейския парламент и 

на Съвета от 14 юни 2017 г. относно марката на Европейския съюз, който е в сила от 

01.10.2017 г.  

Регламентът въвежда редица терминологични промени в съответствие с Договора от 

Лисабон22, като всички позовавания на Общността са заменени с позовавания на 

Европейския съюз или в някои случаи на Съюза. По-конкретно това означава, че терминът 

„марка на Общността“ е заменен с „марка на Европейския съюз“. Поради това при влизането 

в сила на Регламента за изменение валидните марки на Общността и заявки за марки на 

Общността автоматично се превърнаха в марки на Европейския съюз и заявки за марки на 

Европейския съюз, а Регламентът относно марката на Общността сега вече е Регламент за 

марките на Европейския съюз. Името на Службата за хармонизация във вътрешния пазар 

(марки и дизайни) в Аликанте (OHIM) е променено на Служба на Европейския съюз за 

интелектуална собственост (EUIPO). Регламентът въвежда нова система на събиране на 

такси за всеки клас за заявки и подновявания, подход на общо намаляване на размера на 

таксите, събирани от Службата и включване на разпоредбите на Регламента за таксите за 

марката на Общността23 в основния регламент. 

С Регламента се създава нов вид марка на равнище ЕС, макар че в някои национални 

системи в ЕС такива съществуват от години24 - „сертификатната марка“. Това е марка, която 

е „годна да отличава стоките или услугите, които са сертифицирани от притежателя на 

марката по отношение на материала, начина на производство на стоките или способа на 

предоставяне на услугите, качеството, точността или други характеристики, с изключение 

на географския произход, от стоките и услугите, които не са сертифицирани по този начин.“ 

По същество сертификатната марка на ЕС се отнася до гарантиране на определени 

                                                           
21 Посочените данни са заимствани от обобщената оценка на въздействието, придружаваща предложението за 

Регламент на ЕП и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета от 26 февруари 2009 г. 

относно марката на Общността и предложението за Директива на ЕП ина Съвета за сближаване на 

законодателствата на държавите членки относно марките. 
22 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:ai0033&from=EN. 
23https://euipo.europa.eu/tunnel-

web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/ctm_legal_basis/286995_cv_en.pdf. 
24 В България, например, сертификатната марка е уредена в ЗМГО още през 1999 г. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:ai0033&from=EN
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/ctm_legal_basis/286995_cv_en.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/ctm_legal_basis/286995_cv_en.pdf
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характеристики на дадени стоки и услуги. Тя посочва, че стоките и услугите, носещи 

съответната марка отговарят на определен стандарт, посочен в правилата за използване и 

контролиран от собственика на сертификатната марка, независимо от това кое предприятие 

произвежда или предоставя въпросните стоки и услуги и действително използва 

сертификатната марка. Заявителите на сертификатни марки трябва да включат в заявките си 

декларация, че заявяват сертификатна марка на ЕС. 

Правилата за използване представляват същността на сертификатната марка. Те трябва 

да се подадат в срок от два месеца след подаването на заявката и да съдържат 

характеристиките на стоките и услугите, които се сертифицират, условията за използване на 

сертификатната марка, както и мерките за тестване и надзор, които се прилагат от 

собственика на сертификатната марка. За сертификатните марки важат две важни 

ограничения. Първо, те не могат да бъдат собственост на лице, което извършва стопанска 

дейност, включваща доставката на стоките и услугите от сертифицирания вид. 

Собственикът на сертификатна марка няма право да използва марката за сертифицираните 

стоки и услуги в нейния обхват. Второ, не може да се подава заявка за сертификатна марка 

с цел отличаване на стоки или услуги, сертифицирани по отношение на географския 

произход. 

Регламентът въвежда солидна правна рамка за съществуващото сътрудничество 

между Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост и ведомствата на 

държавите-членки. Той съдържа неизчерпателен списък на областите, в които следва да се 

извършват дейности за сътрудничество между Службата и службите в държавите - членки, 

като: 

1. установяване на общи стандарти и практики; 

2. създаване на общи бази данни и портали; 

3. обмен на данни и информация и обмен на технически знания и съдействие и  

4. повишаване на осведомеността относно системата на марките и борбата срещу 

фалшифицирането. 

Друг важен аспект на новата рамка е, че тя предвижда консултации с представители 

на ползвателите във връзка с проекти за сътрудничество, по-специално във фазите на 

определяне на проектите и на оценяване на техните резултати. 

С оглед ускоряване и опростяване на производствата, както и постигане на по-бързо и 

ефективно решаване на спорове, в Регламента са предвидени редица промени в 

процедурите. Важна промяна във връзка с подаването на заявките за регистрация на марки 

е премахването на възможността за подаване чрез националните патентни ведомства. 

Причината за това е много малкият брой подадени заявки по този начин, които са под 4% от 

общия брой подадени заявки за регистрация на марки на ЕС.  Изменени са също така 

процедурата на проверка, абсолютните основания за отказ на регистрация, възраженията и 

отмяната, относителните основания и обжалванията. Отпада и изискването за графично 

представяне. За пръв път Регламентът предвижда възможност Службата на ЕС за 

интелектуална собственост да предоставя услуги по медиация, с цел подпомагане на 

страните за уреждане на спорове по взаимно съгласие25. 

 

2.1.2. Директива (ЕС) 2015/2436 на Европейския парламент и на Съвета от 16 

декември 2015 г. за сближаване на законодателствата на държавите членки относно 

марките 

                                                           
25„Новата правна уредба на Марката на ЕС, съобразно Регламент 2017/1001“, Драганов, Ж., http://unwe-

research-papers.org/uploads/ResearchPapers/Research%20Papers_vol2_2018_No08_Draganov.pdf. 

http://unwe-research-papers.org/uploads/ResearchPapers/Research%20Papers_vol2_2018_No08_Draganov.pdf
http://unwe-research-papers.org/uploads/ResearchPapers/Research%20Papers_vol2_2018_No08_Draganov.pdf
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Директивата съдържа разпоредби, които в още по-голяма степен сближават 

законодателствата на държавите-членки относно марките по отношение както на 

материалноправните, така и на процесуалноправните въпроси. В същото време тя отразява 

и разпоредбите на Регламента за марките на ЕС по най-съществените въпроси и установява 

съответна на него процедурна рамка. Основната цел на Директивата е да се спомогне за 

насърчаването и изграждането на добре функциониращ вътрешен пазар и да се улеснят 

придобиването и защитата на марките в Съюза в полза на растежа и 

конкурентоспособността на европейските предприятия, по-специално на малките и 

средните предприятия. Поради това с нея се цели да се отговари на необходимостта от  

разширяване на ограничения обхват на сближаването, постигнато с Директива 2008/95/ЕО, 

като то обхване и останалите аспекти на материалното право, уреждащо марките, защитени 

чрез регистрация, съгласно Регламент (ЕО) № 207/2009. С цел улесняване на регистрацията 

на марки и на нейното управление в целия Европейски съюз, Директивата предвижда 

сближаването да обхване не само материалноправните разпоредби, но и 

процесуалноправните правила, като основните процесуални норми в областта на 

регистрацията на марките в държавите-членки и в системата на марките на ЕС чрез нея са 

приведени в съответствие.  

По отношение на производствата, уредени в националното право, Директивата 

приема, че е достатъчно да се определят основните принципи като на държавите-членки се 

даде свободата да въведат по-детайлни правила. В същото време чрез нея се гарантира, че 

регистрираните марки се ползват с една и съща защита в правните системи на всички 

държави – членки, което е от основополагащо значение за преследваните от Директивата 

резултати. Подобно на разширената защита, предоставена на марките на ЕС, които се 

ползват с известност в Съюза, разширена защита според Директивата следва да бъде 

предоставена и на национално равнище за всички регистрирани марки, които се ползват с 

известност в съответната държава - членка. 

Както е посочено в нейния Преамбюл, държавите - членки ще трябва да транспонират 

новата Директива относно марките, като приспособят националното си законодателство към 

нейното съдържание в предвидените за това срокове. До 14 януари 2019 г. следва да влязат 

в сила материалните законови, подзаконови и административни разпоредби, необходими за 

привеждането на националните законодателства в съответствие с изискванията на 

Директивата. До 14 януари 2023 г., без да се засяга правото на страните да обжалват по 

съдебен ред, държавите – членки ще следва да предвидят ефикасно и бързо 

административно производство пред техните ведомства във връзка с исканията за отмяна 

или обявяването на недействителност на марки26. 

 

2.1.3. Новите моменти в правната уредба на ниво Европейски съюз 

Една от ключовите промени, въведени с новите законодателни актове на ЕС в областта 

на марката на Съюза, е премахването на изискването за графично представяне от 

определението за марки на ЕС и национални марки. Чрез него се създава възможност за 

приемане на нови видове марки, подадени във формати, които преди не са били предвидени 

от националните или регионалните системи. Очаква се тази промяна да направи 

представянето на някои вече допустими видове марки по-лесно и по-точно. Въпреки това, 

новите видове марки и изискванията по отношение на представянето им, въведени от член 3 

на Регламента за прилагане на Регламента за марките на ЕС, трябва да могат да продължат 

да изпълняват основната си функция на търговски марки, като компетентните органи следва 

да са в състояние да определят предмета на дадената защита на база тяхното представяне.  

                                                           
26 Чл. 54, пар. 1 вр. чл. 45 от Директивата. 
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Новата Директива относно марките не съдържа подробни определения на видовете 

марки, нито определя специфични изисквания по отношение на представянето им. Поради 

това съществува риск различните служби да приемат различни видове марки, като прилагат 

различни определения и налагат различни изисквания по отношение на тяхното 

представяне27. Освен това, всички типове търговски марки трябва да отговарят на 

критериите, установени от Съда на ЕС по дело  C-273/00 – Sieckmann28. За да се постигнат 

целите на системата за регистрация на марки, а именно за да се гарантират правна сигурност 

и добро управление, Директивата отчита, че е от особено значение да се заложи изискването 

знакът да може да бъде представен по начин, който е ясен, точен, независим, лесно достъпен, 

разбираем, устойчив и обективен. Поради това следва да бъде разрешено даден знак да бъде 

представен чрез всякаква подходяща форма, като се използва общодостъпна технология, а 

не непременно чрез графични средства, доколкото представянето дава достатъчно гаранции 

за тази цел29. 

Друго важно изменение е свързано с абсолютните основания за отказ на 

регистрацията. Според Директивата, не се регистрират, а ако бъдат регистрирани, 

подлежат на обявяване за недействителни знаци, които се състоят изключително от формата 

или друга характеристика, която произтича от естеството на самите стоки, формата или 

друга характеристика на стоките, която е необходима за постигането на технически 

резултати и формата или друга характеристика, която придава значителна стойност на 

стоките. Целта на тази разпоредба е да предотврати ексклузивните и постоянни права, които 

търговската марка предоставя да се използват за удължаване на живота на други права на 

интелектуалната собственост като патенти или дизайни. 

При предишния правен режим, действал при Директива 2008/95/ЕС, тези забрани бяха 

само по отношение на формата. Добавянето на „друга характеристика“ намира своя ratio 

legis в премахването на изискването за графично представяне. С други думи, добавяйки 

„друга характеристика“ към знаците, законодателят на Съюза е искал да гарантира, че 

абсолютните основания за отказ или недействителност ще бъдат приложими и към всички 

останали типове марки. 

Преформулирани са абсолютните основания за отказ или недействителност по 

отношение на защитата на наименованията за произход и географските указания. В 

случая законодателят се опитва да избегне сблъсъка между наименованията за произход и 

географските указания и търговските марки. С цел да се гарантира, че равнищата на защита, 

предоставени на географските указания от законодателството на Съюза и от националното 

право, се прилагат еднакво и в пълна степен при проучването на абсолютните и 

относителните основания за отказ на цялата територия на Съюза, в новата Директива са 

включени същите разпоредби, свързани с географските указания, като тези  съдържащите 

се в Регламент (ЕО) № 207/2009. Освен това съществува и необходимост да се гарантира, че 

обхватът на абсолютните основания е разширен, така че в него да бъдат включени и 

защитените традиционни наименования на вината и гарантираните наименования на 

храни с традиционно специфичен характер30. По този начин, новият текст отразява 

колизиите между търговските марки с наименованията за произход и географските 

указания, без значение от сектора, към който принадлежат (вина, високоалкохолни напитки, 

земеделски продукти, храни и други). Освен това, той съдържа и изрична препратка към 

                                                           
27 Вж. Общо съобщение относно представянето на отделни видове марки, European Trade Mark and Design 

Network: http://www.bpo.bg/index.php?option=com_content&task=view&id=1016&Itemid=169. 
28 http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?docid=47585&doclang=EN. 
29 т. 13 от Преамбюла на Директивата. 
30 т. 15 от Преамбюла на Директивата. 

http://www.bpo.bg/index.php?option=com_content&task=view&id=1016&Itemid=169
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?docid=47585&doclang=EN


17 

  

законодателството на Съюза, националното законодателство и международните 

споразумения, даващи защита на наименованията за произход и географските указания. 

Сортът растение се обозначава чрез наименование, което ще бъде неговото родово 

име, което наименование се запазва дори и след изтичането на селекционното право по този 

сорт31. Международната конвенция за закрила на новите сортове растения е обвързваща за 

повечето държави-членки, включително за България и за самия Съюз. На ниво Съюз, тези 

права са уредени с Регламент (ЕО) № 2100/94 на Съвета от 27 юли 1994 година относно 

правната закрила на Общността на сортовете растения32. В тази връзка, с оглед постигане на 

съгласуваност и в Регламента, и в Директивата е предвидено ново основание за отказ на 

регистрация на марки, които се състоят от или възпроизвеждат в своите съществени 

елементи по-ранно сортово наименование, регистрирано в съответствие със 

законодателството на Съюза или националното право на съответната държава-членка или 

международни споразумения, по които Съюзът или съответната държава-членка е страна, 

предвиждащи правна закрила на сортовете растения и отнасящи се до сортовете растения от 

един и същи вид или близки сродни видове. 

Новата Директива засилва закрилата срещу недобросъвестното заявяване на 

търговски марки. Според чл. 4, пар. 2 от нея, недобросъвестността вече е задължително 

абсолютно основание за обявяване на недействителността на регистрацията. Всяка държава-

членка също така може да предвиди, че подобна марка не трябва да се регистрира. Новост е 

и правилото по Директивата, че не се отказва регистрация на неотличителна, описателна 

или станала обичайна марка, ако преди датата на заявката за регистрация, след 

предварително използване, марката е придобила отличителен характер. Марка не се 

обявява за недействителна по същите причини, ако преди датата на искането за обявяване 

на недействителност, след предварително използване, същата е придобила отличителен 

характер. Отличителният характер, придобит чрез използване означава, че макар на марката 

изначално да ѝ липсва отличителност, вследствие на използването ѝ на пазара, значителна 

част от релевантната аудитория я е „видяла“ като идентифицираща регистрираните стоки и 

услуги като произхождащи от конкретно предприятие. По този начин се преодоляват тези 

абсолютни основания за недействителност. Придобитата отличителност е неприложима, ако 

марката отговаря на други абсолютни основания за недействителност. 

С Директивата са направени и няколко важни промени по отношение на 

относителните основания за отказ или недействителност. Регистрацията на марка следва 

да бъде отказана, ако по-ранна марка се ползва с известност и използването без основание 

на по-късната марка би довело до несправедливо облагодетелстване от отличителния 

характер или известността на по-ранната марка или би ѝ навредило. Тази нова 

формулировка е в съответствие със заключенията на Съда на ЕС по дело C-292/00 – 

Davidoff33, което разглежда горната хипотеза като поставя акцент върху обстоятелството, че 

няма значение дали стоките и услугите са сходни или не. В тази връзка, по аналогичен начин 

са преформулирани и разширени и правата, предоставяни от марката34. Логиката зад тази 

разширена защита е свързана с факта, че функцията и стойността на търговската марка не 

са ограничени до указаният аза произход. Търговската марка може да предава послания, 

различни от указването на произхода на стоки и услуги, като например обещание или 

гаранция за качество или определен имидж, например лукс, начин на живот, 

                                                           
31 Чл. 20 от Международна конвенция за закрила на новите сортове растения. 
32 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:31994R2100&from=EN. 
33http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=47953&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=fir

st&part=1&cid=1348172. 
34 Вж. чл. 10, пар. 2, б. "в" от Директивата. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:31994R2100&from=EN
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=47953&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1348172
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=47953&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1348172
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ексклузивитет35. Притежателите на търговски марки често инвестират огромни суми и 

усилия, за да създадат определен имидж, асоцииран с търговската марка. Този имидж често 

има значителна икономическа стойност, която е независима от стойността на стоките и 

услугите, за които марката е регистрирана. 

Според Директивата, в случаите на заявка за регистрация на търговска марка от агент 

или представител,търговската марка не следва да бъде регистрирана, ако агентът или 

представителят няма съответно разрешение от притежателя. Целта на разпоредбата е да 

създаде предпазен механизъм за легитимните интереси на притежателите на търговски 

марки срещу произволното присвояване на техните марки. Затова, в случаите когато марка 

е била регистрирана на името на агента или представителя на лице, което е притежател на 

тази марка, без съгласието на притежателя, последният има право да се противопостави на 

използването на марката от неговия агент или представител и/или да поиска прехвърлянето 

на регистрацията на марката в своя полза, освен ако агентът или представителят не обоснове 

своите действия36. 

На последно място, предвидено е, че при претенции за предходност на национална 

марка или на марка, регистрирана по силата на международни договорености, валидни в 

държава-членка, спрямо марка на ЕС, когато марката, служеща за основание на претенциите 

за предходност, впоследствие е била обект на отказ от права или е изтекъл срокът ѝ на 

защита, валидността на тази марка все още да може да бъде оспорена. Оспорването следва 

да се сведе до ситуациите, при които марката е можело да бъде обявена за недействителна 

или да бъде отменена към момента на заличаването ѝ от регистъра. 

С Директивата се създават нови защити за позоваването на права и обявяването на 

недействителност. С цел да се гарантира правната сигурност и да се запазят законно 

придобитите права, е предвидено, че без да се засяга принципът, според който по-късната 

марка не може да бъде противопоставена на по-ранната марка, притежателите на по-ранни 

марки не следва да имат право да се сдобият с отказ или обявяване на недействителност или 

да се противопоставят на използването на по-късна марка, когато тя е придобита в момент, 

в който по-ранната марка е подлежала на обявяване за недействителна или на отмяна, тъй 

като все още не е придобила отличителност чрез използване например. Същото правило 

важи и ако не е било възможно по-ранната марка да бъде противопоставена на по-късната 

марка, тъй като не са били приложими необходимите условия, например когато по-ранната 

марка все още не се е сдобила с известност. Искането за обявяване на недействителност въз 

основа на по-ранна марка не може да бъде успешно към датата на подаването му, ако то не 

би било успешно към датата на депозиране или към датата на приоритет на по-късната 

марка, по която и да от следните причини: по-ранната марка още не е придобила 

отличителен характер, по-ранната марка още не е придобила достатъчно отличителен 

характер и по-ранната марка все още не е придобила известност. 

В Директивата са предвидени нови забрани, свързани с поставянето на знака върху 

стоки или тяхната опаковка, което позволява по-ефективна борба с фалшифицирането. 

Освен това, в нея се прави изрична препратка към Директива 2006/114/ЕО от 12 декември 

2006 година относно заблуждаващата и сравнителната реклама, което създава правна 

сигурност. Накрая, предвидено е и ново право, предотвратяващо попадането на 

                                                           
35 Т.нар. "рекламна функция", подробно вж. решението на Съда на ЕС по дело C-487/07 – L’Oréal и други, 

достъпно на български език на: 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30ddb4ccd572a5934b6cb24bb1fa63264503.

e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyOahf0?text=&docid=75459&pageIndex=0&doclang=BG&mode=lst&dir=&occ=first&

part=1&cid=335191. 
36 Чл. 13 от Директивата. 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30ddb4ccd572a5934b6cb24bb1fa63264503.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyOahf0?text=&docid=75459&pageIndex=0&doclang=BG&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=335191
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30ddb4ccd572a5934b6cb24bb1fa63264503.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyOahf0?text=&docid=75459&pageIndex=0&doclang=BG&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=335191
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30ddb4ccd572a5934b6cb24bb1fa63264503.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyOahf0?text=&docid=75459&pageIndex=0&doclang=BG&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=335191
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фалшифицирани стоки във всякакви митнически ситуации, в т.ч. по-специално транзит, 

претоварване, складиране, свободни зони, временно складиране, активно усъвършенстване 

или временен внос, също и ако тези стоки не са предназначени за пускане на пазара на 

съответната държава-членка. Единственото изискване е върху стоките да е поставена без 

разрешение марка, която е идентична с регистрираната по отношение на такива стоки марка 

или която не може да бъде отличена в основните си аспекти от тази марка. С цел да се 

постигне баланс между необходимостта да се гарантира ефективното прилагане на правата, 

свързани с марките и необходимостта да се избегнат препятствията пред свободната 

търговия със законни стоки предвидено е, че притежателят на марката не може да упражни 

своето право, в случай че по време на последващи производства, образувани пред съдебен 

или друг орган, компетентен да се произнесе по същество относно това дали регистрираната 

марка е била нарушена, деклараторът или държателят на стоките е в състояние да докаже, 

че притежателят на регистрираната марка няма право да забрани пускането на стоките на 

пазара в държавата на крайно местоназначение. Следователно, целта на тази разпоредба е 

да предложи повишена защита, тъй като стимулира притежателят на търговската марка да 

реагира срещу възможно нарушение, преди въпросните стоки да влязат в свободно 

обръщение на територията на ЕС. 

За да се даде възможност на притежателите на регистрирани марки за по-ефективна 

борба срещу фалшифицирането, Директивата им дава правото да забранят поставянето 

върху стоките на марка, предмет на нарушение, както и извършването на подготвителни 

действия преди това поставяне. Правото на забрана включва поставянето на знак, идентичен 

или сходен с марката, върху опаковки, етикети, маркировки, елементи или устройства за 

защита или автентичност, или всякакви други средства, върху които може да бъде поставяна 

марката. Разпоредбите на чл. 11 от Директивата са идентични с тези на чл. 10 от Регламент 

(ЕС) 2017/1001 на ЕП и Съвета от 14 юни 2017 относно марката на Европейския съюз. 

Собствениците на търговски марки следва да предотвратят превръщането на техните 

марки в родово понятие, в противен случай марките подлежат на отмяна37. В случай че 

възпроизвеждането на марка в речник, енциклопедия или сходен справочник в печатна или 

електронна форма създава впечатление, че тя представлява родовото наименование на 

стоките или услугите, за които е регистрирана марката, издателят на този труд, при 

поискване от страна на притежателя на марката, прави необходимото при 

възпроизвеждането на марката веднага, а при печатни материали най-късно в следващото 

издание на публикацията да бъде отбелязано, че става дума за регистрирана марка38. 

Изключителните права, предоставяни от една марка, не следва да дават право на 

притежателя да забрани използването на знаци или означения от трети лица, които се 

използват по честен начин и следователно в съответствие с почтените практики в областта 

на производството и търговията. С цел да се създадат равни условия за търговските 

наименования и марките, предвид факта, че за търговските наименования редовно се 

предоставя неограничена защита срещу по-късни марки, подобна употреба, според 

Директивата, следва да се разбира единствено като включваща използването на личното име 

на трето физическо лице. Предишният режим по Директива 2008/95/ЕО включваше 

търговски или наименования на компании и лични имена. По новата Директива, компаниите 

вече не могат да разчитат на използването на тяхното фирмено или бизнес име като защита 

в случаи на нарушение на правото на търговска марка. 

С оглед въвеждането на по-прозрачни правила за използването на марките, чл. 16, пар. 

5 от Директивата позволява на притежателите на марки да правят вариации на знака, които 

                                                           
37 Чл. 20 от Директивата. 
38 Чл. 12 от Директивата. 
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без да променят отличителния характер на марката ѝ позволяват да бъде по-добре 

адаптирана към маркетинговите изисквания на стоките или услугите. 

Марките изпълняват предназначението си да отличават стоките или услугите и да 

дават възможност на потребителите да правят информиран избор, само когато действително 

се използват на пазара. Изискване за използване, освен това е необходимо и с цел да се 

намали общият брой на марките, които са регистрирани и защитени в Съюза, а оттук и броя 

на възникващите конфликти между тях. Съответно отделната регистрирана марка следва да 

бъде защитена само доколкото действително се използва, като регистрирана по-ранна марка 

не би следвало да дава възможност на нейния притежател да я противопостави на по-късна 

марка или да иска обявяването на последната за недействителна, ако същият притежател не 

е започнал реално да използва своята марка. Освен това, според Директивата, държавите-

членки следва да предвидят, че марката не може да бъде успешно противопоставена в 

производство за установяване на нарушение, ако се установи в резултат на възражение, че 

марката може да бъде отменена, или в случай на предявен иск, който има за предмет по-

късно право, че е можело да бъде отменена към момента на придобиване на по-късното 

право. Поради това е заложено изискването регистрираните марки действително да се 

използват във връзка със стоките или услугите, за които са регистрирани или ако не се 

използват в срок от пет години от датата, на която е приключила процедурата по 

регистрация, да подлежат на отмяна.  

В тази връзка са оптимизирани и правилата за неизползването като аргумент за 

защита в производство за установяване на нарушение. Чл. 17 от Директивата въвежда 

задължителна защита, според която по искане на ответника притежателят на марката е 

длъжен да представи доказателства, че през петгодишния период, който предхожда датата 

на предявяване на иска, марката е била предмет на реално използване или че съществуват 

основателни причини за неизползване, при условие че от приключването на процедурата по 

регистрация на марката до датата на предявяване на иска са минали не по-малко от пет 

години. Следователно, ако правата на собственика подлежат на отмяна поради 

неизползване, употребата на знака не може да бъде забранена. Ако подобна защита е 

успешна, тя би имала ефект единствено между страните и би довела до отхвърляне на иска 

за нарушение като неоснователен и следва да бъде различавана от отмяната, която би имала 

ефект erga omnes. 

Националните ведомства по интелектуална собственост, по силата на Директивата, 

следва да гарантират, че при подходящи обстоятелства няма да са задължени да 

постановяват отказ на регистрация или да обявяват марката за недействителна, ако 

притежателят на по-ранна марка или на друго по-ранно право е съгласен с регистрацията на 

по-късна марка. Директивата задължава държавите-членки да предвидят ефикасно и бързо 

административно производство по възражения пред своите ведомства срещу регистрацията 

на марка въз основа на относителните основания за отказ. Държавите-членки разполагат със 

7 години да транспонират в националните си правни системи процедурата за 

недействителност/отмяна39. 

Директивата въвежда нови разпоредби и във връзка с определянето и 

класифицирането на стоките и услугите. Създадена е система за класификация, съответна 

на системата за класификация, предвидена в Спогодбата от Ница, следвайки принципите, 

установени от Съда на ЕС по дело C-307/10 („IPTRANSLATOR“). Стоките и услугите, за 

които се иска защита, следва да се определят от заявителя достатъчно ясно и точно, за да се 

позволи на компетентните органи и икономическите оператори само на тази основа да 

идентифицират степента на търсената защита. Използването на общи понятия, в т.ч. на общи 

                                                           
39 Чл. 54, пар. 1 от Директивата. 



21 

  

означения от заглавията на класовете от Класификацията от Ница, се тълкува като 

включващо всички стоки или услуги, недвусмислено обхванати от буквалния смисъл на 

означението или понятието. Употребата на такива понятия или означения не може да се 

тълкува като включваща искане по отношение на стоки или услуги, които не могат да бъдат 

обхванати от буквалния смисъл. На отделните стоки и услуги не се гледа като на сходни 

една с друга на основание на това, че попадат в един и същ клас от Класификацията от Ница. 

Респективно, на отделните стоки и услуги не се гледа като на несходни една с друга на 

основание на това, че попадат в различни класове от Класификацията от Ница. 

При предишната правна уредба, въвеждането на колективни марки е било 

регламентирано само като възможност (опционално) за държавите-членки. С чл. 29 от 

новата Директива е уредено задължението националните законодатели да регулират 

колективните марки като отделен вид търговски марки. Съществува изрично уредена  

възможност за дерогация, по силата на която държавите-членки могат да предвидят, че 

знаците или означенията, които в търговската дейност могат да служат за означаване на 

географския произход на стоките или услугите, могат да бъдат колективни марки. Такава 

колективна марка, обаче, не дава право на нейния притежател да забрани на трето лице да 

използва в търговската си дейност такива знаци или означения при условие, че третото лице 

прави това в съответствие с почтените практики в областта на производството и търговията. 

В частност такава марка не може да бъде противопоставена на трето лице, което има право 

да използва географско наименование. 

 

2.2. Географски означения 

За разлика от други  права на интелектуалната собственост като търговските марки и 

патентите, географските означения са на разположение на всички производители, чиито 

продукти произхождат от определена географска област и отговарят на спецификациите, 

заложени за съответното географско означение. В сферата на храните и земеделските 

продукти ЕС има подробна правна уредба, гарантираща закрилата на географските 

указания, съдържаща са в Регламент (ЕС) № 1151/2012 на ЕП и на Съвета от 21 ноември 

2012 година относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни40 и в 

приложимите делегирани регламенти и регламенти за изпълнение. 

Във винаро-лозарския сектор уредбата включва Регламент (ЕС) № 1308/2013 на ЕП и 

на Съвета от 17 декември 2013 година за установяване на обща организация на пазарите на 

селскостопански продукти41, Регламент (ЕС) № 1306/2013 на ЕП и на Съвета от 17 декември 

2013 година относно финансирането, управлението и мониторинга на общата 

селскостопанска политика42 и приложимите регламенти за изпълнение. Приложими са също 

така и Регламент (ЕО) № 110/2008 на ЕП и на Съвета от 15 януари 2008 година относно 

определението, описанието, представянето, етикетирането и защитата на географските 

указания на спиртните напитки43 и Регламент (ЕС) № 251/2014 на Европейския парламент и 

на Съвета от 26 февруари 2014 година за определяне, описание, представяне, етикетиране и 

правна закрила на географските указания на ароматизирани лозаро-винарски продукти44. 

Доколкото регламентите имат пряка приложимост и директен ефект и не следва да 

бъдат имплементирани в националното законодателство чрез мерки за прилагане, в този 

раздел ще бъде обърнато внимание основно на уредбата на географските означения по 

                                                           
40 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32012R1151&from=EN. 
41 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20140101&from=en. 
42 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1306&from=en. 
43 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:02008R0110-20160705&from=en. 
44 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0251&from=en. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32012R1151&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20140101&from=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1306&from=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:02008R0110-20160705&from=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0251&from=en
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отношение на неземеделски продукти на ниво ЕС. В ЕС няма хармонизиран подход що се 

отнася до юридическите инструменти за защита на географските означения на 

неземеделските продукти. Правните системи се различават значително по отношение на 

обхват, ефект и цена на защитата. Закрила може да бъде получена чрез закони за защита на 

потребителите и такива против нелоялната конкуренция, закони за търговската марка, 

конкретни закони, които защитават географско означение на наиндивидуален неземеделски 

продукт и/или sui generis системи за защита на географските означения. 

Законите за защита на потребителите и против нелоялната конкуренция предоставят 

възможност за търсене на обезщетение във всички държави-членки на ЕС, но много рядко 

се използват от производителите. Даваната от тях закрила е концентрирана основно върху 

потребителите и изисква от производителите или от други заинтересовани страни да 

представят доказателства, а това е процес, който може да бъде едновременно скъп и 

несигурен. 

Законите за търговските марки са поначало сходни помежду си в отделните 

държавите-членки на ЕС. Режимът на търговската марка предлага лесен за употреба правен 

инструмент, тъй като изискванията и процедурите са също близки. Освен това, защитата 

давана от позитивното право позволява на притежателя да иска регистрация и в други 

държави. Съществуването на търговската марка на ЕС и Мадридската система улеснява 

защитата на имената на неземеделски продукти извън тяхната страна по произход. Въпреки 

това, правата, произтичащи от марката са ограничени, най-вече от гледна точка на 

невъзможността да се спре добросъвестното използване на името от трета страна. Освен 

това, изключително трудно е да се осигури регистрация на словесна търговска марка и често 

се налага да се прибягва до фигуративни търговски марки за защита на името на 

неземеделски продукти, носещи географско означение. В резултат на това, фигуративната 

или полу-фигуративната марка не позволява запазване на географското име за притежателя 

на марката. Като цяло, голям брой производители намират тази система за скъпа, особено 

когато става въпрос за принудително изпълнение на правата на интелектуалната 

собственост. 

Конкретните закони за отделни продукти също не могат да бъдат считани за правен 

инструмент, гарантиращ защита на интелектуалната собственост. Голяма част от тях, 

например тези във връзка с Bordadoda Madeira в Португалия, Harris Tweed във 

Великобритания и ножовете Solingen в Германия, всъщност представляват продуктови 

спецификации и защитата на тяхното име може да бъде гарантирана само чрез други правни 

средства. 

Съществуващите регионални и национални закони за защита на географските 

означения на неземеделските продукти се различават в много аспекти като например по 

отношение на: 

1. легалните дефиниции за наименование за произход, съответно за географско 

означение; 

2. процедурите за заявяване, за опозиции и за регистрация; 

3. компетентни органи и  

4. дължимите такси.  

Така националните системи осигуряват широка защита на интелектуалната 

собственост, но техните изисквания са толкова различни от една държава до друга, че са 

прекалено трудни за използване от производителите, особено за тези, които искат да си 

гарантират защита извън държавата им по произход. 

По отношение на правните инструменти, достъпни на международно ниво, никой от 

международните договори, предоставящи защита на географските означения не изключва 
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от своя обхват неземеделските продукти. Парижката конвенция, Лисабонската и 

Мадридската спогодби, както и Споразумението TRIPs се прилагат по отношение на 

всякакви типове продукти. Тези договори включват различни определения и концепции за 

наименование за произход и географско означение. Освен това, те създават разпоредби по 

отношение на правните инструменти, които могат да бъдат използвани за защита на 

наименованията за произход и/или географските означения, които са много различни. По 

същия начин, в описаните международни договори обхватът на защита на географските 

означения се различава значително. 

Споразумението TRIPs на СТО дава общата правна рамка за защита на географските 

означения на глобално ниво. То включва дерогациите и ограниченията на тази защита, 

особено по отношение на родовите наименования и права по предходни търговски марки. 

Международните договори, свързани със защитата на търговските марки, както и системата 

на марката на ЕС предлагат правни рамки, които могат да улеснят защитата на географските 

означения на неземеделски продукти. Въпреки това производителите, заинтересовани от 

тяхното ползване, могат да се сблъскат с трудности при завяването, изискванията, 

използването и възможността за принудително изпълнение на на техните права, при това на 

значителна цена. 

Някои държави от ЕС сключват двустранни споразумения за защита на техните 

географски означения на неземеделски продукти в други държави-членки на ЕС още през 

60-те и 70-те години на ХХ век. Оттогава, само Швейцария е сключила подобно 

споразумение с Руската федерация. На ниво ЕС, Съюзът договаря защитата на географските 

означения, като използва два различни подхода: сключвайки конкретни споразумения за 

защита на географските означения, например с Китай и договарайки по-широки 

споразумения за търговия, какъвто е примерът със Споразумението за свободна търговия 

между ЕС и Република Корея. 

 

3. НАЦИОНАЛЕН КОНТЕКСТ 

На национално ниво основната материя, свързана с марките и географските означения 

в България е уредена в Закона за марките и географските означения45и Наредбата  за 

оформяне, подаване и експертиза на заявки за регистрация на марки и географски 

означения46. 

Считано от 10 март 2011 г. са в сила съществени изменения на ЗМГО, свързани с 

хармонизацията на българското законодателство в областта на марките и географските 

означения с нормативната уредба на ЕС, по-конкретно Регламент 207/2009 на Съвета от 26 

февруари 2009 г. относно марката на Общността47. Те уреждат отпадането на служебното 

следене от страна на Патентното ведомство за спазване на относителните основания за отказ 

за регистрация48 като едновременно с това е въведена т.нар. „опозиционна система“ за 

осъществяване на административните процедури, свързани със заявяването и 

регистрирането на марки и географски означения. Според нея, притежателят на по-ранна 

марка, лицензополучателят на изключителна лицензия на по-ранна марка, действителният 

притежател на нерегистрирана марка, която се използва в търговската дейност на 

територията на Република България и за която не е подадена заявка за регистрация, както и 

притежателят на марка, заявена на името на агент или представител на притежателя без 

негово съгласие, могат въз основа на закона да подадат опозиция срещу: 

                                                           
45 Обн., ДВ, бр. 81 от 14.09.1999 г. 
46 Приета с ПМС № 267 от 30.12.1999 г. 
47 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R0207&from=BG. 
48 Относителните основания за отказ на регистрация за изчерпателно изброени в чл. 12 ЗМГО. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R0207&from=BG
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1. регистрацията на марка, заявена по ЗМГО;  

2. признаването на действието на международна регистрация на територията на 

Република България49.  

Опозицията по заявена според закона марка се подава в 3-месечен срок от 

публикацията на заявената марка в официалния бюлетин на Патентното ведомство, а срещу 

признаването на действието на международна регистрация на територията на Република 

България - между 6-ия и 9-ия месец от публикацията на международната регистрация в 

официалния бюлетин на Патентното ведомство50. Единият екземпляр от опозицията заедно 

с доказателствата се изпраща на заявителя на марката - обект на опозиция. Едновременно с 

това на двете страни се изпраща уведомление, с което им се предоставя 3-месечен срок за 

постигане на споразумение, който започва да тече от датата на изпращане на уведомлението. 

Този срок може да се удължава двукратно с по 3 месеца по писмено искане, подписано от 

страните51. Ако в определения срок не бъде постигнато споразумение, на заявителя на 

марката - обект на опозиция, се предоставя двумесечен срок за отговор на опозицията. Ако 

в този срок заявителят на марката - обект на опозиция, не отговори, се постановява решение 

въз основа на опозицията и приложените към нея доказателства52.  

Отговорът на заявителя на марката - обект на опозиция, се изпраща на лицето, подало 

опозицията, като му се предоставя 1-месечен срок за становище53. По искане на заявителя 

на марката - обект на опозиция, лицето, подало опозицията, представя доказателства за 

реално използване на по-ранната марка през 5-те години, предхождащи публикуването на 

заявката на марката - обект на опозиция, или доказателства, че съществуват основателни 

причини за неизползването й, при условие че по-ранната марка е регистрирана поне 5 

години преди датата на подаване на опозицията. За представяне на тези доказателства на 

лицето, подало опозиция, се предоставя 2-месечен срок. Ако такива доказателства не бъдат 

представени, се взема решение за отхвърляне на опозицията като неоснователна54.  

В 6-месечен срок от приключване на размяната на кореспонденция между страните 

съставът на отдела по опозиция към Патентното ведомство разглежда опозицията, 

становището на заявителя на марката - обект на опозиция, и на лицето, подало опозицията, 

и представените доказателства, ако има такива, и постановява решение55. Решението на 

отдела по опозиции може да бъде обжалвано пред отдела по споровете на Патентното 

ведомство в рамките на 3 месеца от датата на неговото получаване56.  Решенията на отдела 

по споровете подлежат на съдебен контрол пред Административен съд – София град по реда 

на АПК57. 

 

3.1. Марки 

3.1.1. Същност на марката 

Марката е знак, който е способен да отличава стоките или услугите на едно лице от 

тези на други лица и който по действащото законодателство може да бъде представен 

графично. Такива знаци могат да бъдат думи, включително имена на лица, букви, цифри, 

рисунки, фигури, формата на стоката или на нейната опаковка, комбинация от цветове, 

                                                           
49 Чл. 38б, ал. 1 ЗМГО. 
50 Чл. 38б, ал. 2 и 3 ЗМГО. 
51 Чл. 38г , ал. 2 ЗМГО. 
52 Чл. 38г, ал. 4 ЗМГО. 
53 Чл. 38г, ал. 5 ЗМГО. 
54 Чл. 38г, ал. 6 ЗМГО. 
55 Чл. 38г, ал. 8 ЗМГО. 
56 Чл. 42, ал. 1, т. 3 вр. чл. 42 ЗМГО. 
57 Чл. 50 ЗМГО. 
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звукови знаци или всякакви комбинации от такива знаци58. Марката е знак, който служи за 

отличаване на еднородни стоки на различни производители. Правото за използване на 

марката е монополно право59. Съгласно българското законодателство, правата върху 

марката произтичат от нейната регистрация, като последната може да бъде подновявана 

неограничен брой пъти за период от 10 години. Правото върху марка е изключително право, 

което включва правото на нейния притежател да я използва, да се разпорежда с нея и да 

забранява на трети лица да я използват без негово съгласие. Компетентният да извърши 

регистрацията орган е Патентното ведомство на Република България. 

 

3.1.2. Видове марки 

Според чл. 9, ал. 2 на ЗМГО марките могат да бъдат: 

1. търговски марки - знак за означаване на стоки. Правото върху марката може да е 

притежание на две или повече лица. Всеки съпритежател може да я използва без съгласието 

на останалите и без да се отчита за това, освен ако между тях е уговорено друго в писмена 

форма60; 

2. марки за услуги (нар. още „производствени“ или „фабрични“) - знак за означаване 

на услуги. Също е възможно да бъде притежание на две или повече лица; 

3. колективни марки - това са марки, притежание на сдружение на производители, 

търговци или на лица, извършващи услуги, което е юридическо лице. Те отличават стоките 

или услугите на членовете на сдружението от стоките или услугите на други лица61; 

4. сертификатни марки – те удостоверяват материала, начина на изработване, 

качеството или други характеристики на стоките или услугите, произвеждани или 

предлагани от лица, с разрешението и под контрола на притежателя на марката62. 

Извън изричната законова уредба, практиката налага разграничения между марките на 

база няколко различни признака, както следва63:  

1. според правното положение - регистрирани марки, ползващи се от 

гражданскоправна защита за забрана (преустановяване) на използването и обезщетение, 

подлежат административнонаказателни мерки и граничен контрол, и могат да бъдат 

противопоставяни на фирмени наименования и нерегистрирани марки. Последните се делят 

на: 

а. такива в производство по регистрация – основното им практическо значение се 

изразява във възможността да служат като основание за подаване на опозиции и искания за 

заличаване;  

б. знаци (означения), използвани с функцията на марка, за които няма подадена заявка 

за регистрация или регистрацията е отказана. За да могат да бъдат релевирани в 

производствата по опозиция или заличаване, тези марки трябва задължително да отговарят 

и на още едно условие – да са общоизвестни към определена дата; 

2. според начина на представяне: 

а. словни марки - съставени са от една или повече думи или букви (имена, думи, вкл. 

фантазийни, слогани, абревиатури и т.н.), без значение от начина на изписване;  

б. фигуративни - различни видове стилизирани изображения (пиктограми, снимки, 

лога, емблеми и други);  
                                                           
58 Чл. 9 ЗМГО. 
59 „Географски означения - Същност и закрила“, Добрева, Д., http://trudipravo.bg/kompyutarni-produkti-

epi/kompyutarni-informacionni-produkti-epi/epispmenu/podbrani-statii/1326-episob201104. 
60 Чл. 16 ЗМГО. 
61 Чл. 29, ал. 1 ЗМГО. 
62 Чл. 30, ал. 1 ЗМГО. 
63 https://zlatarevi.com/trademark-services/vidove-tyrgovski-marki/. 

http://trudipravo.bg/kompyutarni-produkti-epi/kompyutarni-informacionni-produkti-epi/epispmenu/podbrani-statii/1326-episob201104
http://trudipravo.bg/kompyutarni-produkti-epi/kompyutarni-informacionni-produkti-epi/epispmenu/podbrani-statii/1326-episob201104
https://zlatarevi.com/trademark-services/vidove-tyrgovski-marki/
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в. комбинирани – включват в състава си както словни, така и образни елементи, като 

закрилата обхваща тяхната цялост. Това е най-често срещаната форма на представяне - 

например логотип или комбинация между лого и дума/и;  

г. триизмерни (обемни) - като примери за такива марки могат да бъдат посочени 

различни видове опаковки (кутии, бутилки и т.н.), но не и формата характерна за самата 

стока;  

д. звукови (мелодии), аромати, анимирани изображения, които имат относително 

малко практическо значение. Освен определящ за обхвата на закрила, начинът на 

представяне има и формално значение, като при подаване на заявката за регистрация се 

изисква заявителят да посочи вида на марката; 

3. според известността: 

а. марки, чиято известност не надвишава обичайното ниво - за този вид марки важат 

общите правила;   

б. марки,ползващи се с известност (репутация)64 - приема се, че този тип марки, освен 

указание за търговски произход са носители на послания за имидж и качество, които лесно 

могат да бъдат асоциирани от потребителите с продукти различни от тези, за които марката 

е регистрирана. По тази причина на притежателите им е предоставена възможност да се 

противопоставят на регистрацията и/или използването им от други лица не само за стоките 

или услугите, за които ползващата се с известност марка е регистрирана;  

в. общоизвестни марки - ако закрилата на марките с репутация се предоставя за по-

широк кръг продукти (стоки или услуги), при общоизвестните марки разширената закрила 

се отнася само до идентични или объркващо сходни стоки или услуги, но пък за територии, 

на които регистрацията не действа. 

При определяне на марка като общоизвестна или ползваща се с известност се вземат 

предвид следните обстоятелства: 

1. степен на известност или признаване на марката в съответната част от обществото, 

която обхваща действителните или потенциалните потребители на стоката или услугата, 

лицата, заети в съответната разпространителска мрежа и деловите кръгове, ангажирани с 

дадените стоки или услуги; 

2. продължителност, степен и географска област на използване на марката; 

3. продължителност, степен и географска област на публично представяне на марката, 

в т.ч. рекламиране, разгласяване или излагане на панаири и/или изложби на стоките и/или 

услугите, за които се използва марката; 

4. данни за успешно прилагане на правата върху марката, ако тя е регистрирана; 

5. стойност на марката; 

6. други обстоятелства. 

Определянето на марка като общоизвестна или ползваща се с известност се извършва 

от Софийския градски съд по общия исков ред или от Патентното ведомство при подадена 

опозиция или искане за заличаване на регистрация65. 

Класифицирането на търговските марки според известността им е от съществено 

практическо значение, разкриващо се както в разширения обхват на закрила, който марките 

с висока известност предоставят, така и в стойността на паричната им оценка. 

 

3.1.3. Регистриране на марка 

Регистрацията на марка не е задължителна. Тя се извършва с оглед получаване на 

изключително право на нейното използване на територията на Република България за срок 

                                                           
64 Понятието „марка с репутация“ се използва често вместо легалния термин „марка, ползваща се с известност“. 
65 Чл. 50а ЗМГО. 
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от 10 години. В случай, че се търси действие на защитата на територията на целия 

Европейски съюз, е необходима регистрация на марка в ЕС. Правото върху марка включва 

правото на притежателя й да я използва, да се разпорежда с нея и да забрани на трети лица 

без негово съгласие да я използват в търговската си дейност66. Забраната за използване 

включва: 

1. поставянето на знака върху стоките или върху техните опаковки; 

2. предлагането на стоките с този знак за продажба или пускането им на пазара, или 

съхраняването им с тези цели, както и предлагането или предоставянето на услуги с този 

знак; 

3. вносът или износът на стоките с този знак; 

4. използването на знака в търговски книжа и в реклами. 

Изключителното право има действие по отношение на трети добросъвестни лица от 

датата на публикацията на регистрацията67. 

Когато в срок от 5 години от датата на регистрацията притежателят не е започнал 

реално да използва марката на територията на Република България във връзка със стоките 

или услугите, за които е регистрирана, или използването е било преустановено за 

непрекъснат период от 5 години, регистрацията може да бъде отменена, ако не съществува 

основателна причина за неизползването. За реално използване се счита и използването на 

марката от притежателя й във вид, който не се различава съществено от вида, в който 

марката е била регистрирана, както и поставянето на марката върху стоките или върху 

тяхната опаковка в Република България, независимо от това че са предназначени само за 

износ. Използването на марката със съгласието на притежателя се счита за използване от 

самия него68. 

Заявката за регистрация на марка се подава в Патентното ведомство директно, по 

пощата, по факс или по електронен път. Тя трябва да се отнася до една марка, предназначена 

за стоки и/или услуги от един или повече класове на Международната класификация. За дата 

на подаване на заявката се счита датата, на която в Патентното ведомство са получени 

документите, съдържащи данните съгласно изискванията на ЗМГО69. Право на приоритет на 

заявителя пред по-късно подадени заявки за идентични или сходни марки, предназначени 

за идентични или сходни стоки или услуги, се признава от датата на подаване на заявката в 

Патентното ведомство70. 

Производството по регистрация преминава през две фази – на формална експертиза и 

на експертиза по същество. Формалната експертиза проверява дали са изпълнени 

изискванията на закона за установяване на дата на подаване. Когато тези изисквания не са 

изпълнени, заявката се смята за неподадена. За всяка заявка с установена дата на подаване 

се проверява дали е приложен документ за платени такси. Когато документът не е приложен, 

на заявителя се предоставя 1-месечен срок за отстраняване на недостатъка. До 1 месец след 

изтичането на този срок таксите могат да бъдат платени в двоен размер. Ако в този срок 

таксите не бъдат платени, заявката се смята за оттеглена. В 2-месечен срок от представянето 

на документа за платени такси се извършва експертиза, при която се проверява дали са 

изпълнени изискванията по същество на закона, свързани с посочването на класовете според 

Международната класификация и други. Когато заявката се отнася до колективна или 
                                                           
66 Чл. 13, ал. 1 ЗМГО. 
67 Чл. 13, ал. 2 и ал. 3 ЗМГО. 
68 Чл. 19 ЗМГО. 
69 Заявката трябва да съдържа:1. искането за регистрация;2. името и адреса на заявителя;3. изображението на 

марката и4. списък на стоките и/или услугите, за които се иска регистрацията.Когато заявката се отнася до 

колективна или сертификатна марка, към нея се прилагат и правилата за използване. 
70 Чл. 34 ЗМГО. 



28 

  

сертификатна марка, се проверява съответствието на правилата за използване на този вид 

марки по ЗМГО. Когато се констатират недостатъци, на заявителя се предоставя 2-месечен 

срок за отстраняването им. Когато той не отстрани недостатъците, производството се 

прекратява. Когато заявката не отговаря на изискванията на ЗМГО и заявителят раздели 

заявката, разделените заявки запазват датата на подаване, съответно приоритета на 

първоначалната заявка71. 

В 3-месечен срок от приключване на формалната експертиза или от публикацията на 

международната регистрация в официалния бюлетин на Патентното ведомство се извършва 

експертиза по същество. Когато има основание за отказ на регистрацията за всички или за 

част от стоките или услугите, заявителят се уведомява, като се посочват всички мотиви за 

отказа и му се предоставя 3-месечен срок за възражения. Когато марката съдържа елемент, 

който няма отличителни белези и когато включването на този елемент в марката може да 

породи съмнения относно обхвата на закрила на марката, може да се изиска като условие за 

регистрацията на марката заявителят да декларира, че той няма да се позовава на 

изключителни права по отношение на този елемент. Когато в определения срок заявителят 

не отговори, не направи основателни възражения и/или не ограничи списъка на стоките или 

услугите, се взема решение за пълен или частичен отказ. При частичен отказ заявителят 

може в 2-месечен срок от получаване на решението или в производството по жалба срещу 

решението да подаде молба за разделяне на заявката72. 

Експертизата по същество обхваща следните етапи73: 

1. Проучване на заявената марка относно абсолютните основания за отказ на 

регистрация, за които Патентното ведомство следи служебно. Към настоящия момент, не 

се регистрира:  

а. знак, който не е марка по смисъла на дадената от ЗМГО легална дефиниция;  

б. марка, която няма отличителен характер;  

в. марка, която се състои изключително от знаци или означения, станали обичайни в 

говоримия език или в установената търговска практика в Република България по отношение 

на заявените стоки или услуги;  

г. марка, която се състои изключително от знаци или означения, които указват вида, 

качеството, количеството, предназначението, стойността, географския произход, времето 

или метода на производство на стоките, начина на предоставяне на услугите или други 

характеристики на стоките или услугите;  

д. знак, който се състои изключително от формата, която произтича от естеството на 

самата стока, формата на стоката, която е необходима за постигане на технически резултат 

или формата, която придава значителна стойност на стоката;  

е. марка, която противоречи на обществения ред или на добрите нрави;  

ж. марка, която може да въведе в заблуждение потребителите относно естеството, 

качеството или географския произход на стоките или услугите, както и при други хипотези 

на марки, изрично предвидени в закона74; 

2. Проучване относно абсолютните основания, което се извършва в съответните 

бази данни и информационни източници; 

                                                           
71 Чл. 36 ЗМГО. 
72 Чл. 37 ЗМГО. 
73 Чл. 19, ал. 2 НОПЕЗРМГО. 
74 Вж. чл. 11 ЗМГО. 
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3. Анализ на резултатите от проучването, който включва преценка на смисловото 

значение на марката, на рисунките или фигурите и сравнение на заявената марка с 

намерените при проучването материали75; 

4. Уведомление за отказ или уведомление за предстояща публикация. Когато след 

анализа на резултатите от проучването се установи недопустимост на регистрацията по 

отношение на всички или на част от стоките и/или услугите на заявителя се изпраща 

уведомление за отказ, в което се посочват всички основания и мотиви за отказа и му се 

предоставя 3-месечен срок за възражение. Решение за пълен или частичен отказ се взема, 

когато в резултат на извършената експертиза е установена недопустимост на регистрацията 

и в определения срок заявителят не отговори, възрази неоснователно, не представи 

доказателства за придобита отличителност, не представи съгласие от компетентен орган, не 

се откаже от изключителното право върху елемент или не ограничи списъка на стоките 

и/или услугите76; 

5. Вземане на решение по заявката. След приключване на експертизата по заявката, 

подадена по национален ред, заявителят се уведомява, че заявката му отговаря на 

изискванията за формална редовност и изискванията по същество и че същата ще бъде 

публикувана в официалния бюлетин на Патентното ведомство. Публикацията се извършва 

в 1-месечен срок от приключване на експертизата по същество или след влизане в сила на 

решението за пълен или частичен отказ. В 3-месечен срок от датата на публикацията на 

заявката всяко лице може да подаде възражение, а притежателят на по-ранна марка, 

лицензополучателят на изключителна лицензия на по-ранната марка, действителният 

притежател на нерегистрирана марка, която се използва, както и притежател на марка, 

заявена на името на агент или представител на притежателя без негово съгласие опозиция 

срещу регистрацията на марката. Постъпилите възражения се изпращат незабавно на 

заявителя, като му се предоставя 1-месечен срок за становище. Когато е подадена опозиция, 

не се регистрира марка, която e идентична на по-ранна марка, ако стоките или услугите на 

заявената и на по-ранната марка са идентични или когато поради нейната идентичност или 

сходство с по-ранна марка и идентичността или сходството на стоките или услугите на двете 

марки съществува вероятност за объркване на потребителите, която включва възможност за 

свързване с по-ранната марка77. 

Когато не е подадено възражение или опозиция, в 1-месечен срок от изтичането на 

сроковете за това или от влизането в сила на решение, с което опозицията е отхвърлена 

изцяло или частично като неоснователна, заявителят се уведомява за заплащане на такси за 

регистрация, издаване на свидетелство и публикация и му се предоставя 1-месечен срок за 

това. На заявителя се указва, че до 1 месец след изтичането на този срок таксите могат да 

бъдат платени в двоен размер. Когато дължимите такси се заплатят, се взема решение за 

регистрация, в което се посочва и регистровият номер, под който марката се вписва в 

Държавния регистър на марките. Решението се взема от държавния експерт, който извършва 

експертизата по същество, не по-късно от 1 месец от изтичането на сроковете за заплащане 

на държавните такси78. 

 

3.2. Географски означения 

3.2.1. Същност на географските означения 

                                                           
75 Чл. 21 НОПЕЗРМГО. 
76 Чл. 23 НОПЕЗРМГО. 
77 Относителни основания за отказ на регистрация по чл. 12 ЗМГО. 
78 Чл. 25-25в НОПЕЗРМГО. 
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Географските означения представляват знак, който се използва за означаване на стоки 

със специфичен географски произход. При тях съществува определена връзка между 

качествата на продуктите и техния географски произход, а идентични стоки, но произведени 

в друг географски район не носят същите отличителни качество и свойства. Обичайно 

географското означение се състои от географското наименование на мястото на произход и 

наименованието на съответната стока. Като географско означение може да работи и знак, а 

не словестна конструкция, ако дадено географското място е познато с него. Най-често 

връзка между качествените характеристики на стоките и географското място на техния 

произход съществува за селскостопанската продукция, тъй като качествените 

характеристики на такива стоки зависят до голяма степен от местни фактори като 

климатични условия, състояние и състав на почвата и други79. 

Съгласно българското и европейското законодателство географските означения могат 

да бъдат два вида: наименования за произход и географски указания. 

Наименованието за произход представлява името на страна, район или определена 

местност в тази страна, служещо за означаване на стока, която произхожда от там и чието 

качество или свойства се дължат предимно или изключително на географската среда, 

включваща природни и човешки фактори80. 

Географското указание е наименованието на страна, район или определена местност 

в тази страна, служещо за означаване на стока, която произхожда от там и притежава 

качество, известност или друга характеристика, които могат да се отдадат на този 

географски произход81. Оттук следва, че основният разграничителен критерий между двата 

вида географски означения е наличието на човешки фактор. В първия случай е налице 

изискване за влияние на човешко поведение, т.е. традиции в производството на даден 

продукт, докато при географските указания определящи са даденостите на средата на 

произход. 

 

3.2.2. Разлика между марките и географските означения 

Принципното различие между тези два обекта на интелектуална собственост може да 

бъде изведено на базата на критерия за „ексклузивитет“. Докато марката е знак, който служи 

за отличаване на еднородни стоки на различни производители и правото на използване на 

марката е монополно право, то право да използват определено регистрирано географско 

означение имат всички производители от съответното географско място, които произвеждат 

стоки с характерните за него специфични характеристики. Освен това правото на използване 

на дадена марка е за срок от 10 години, като то може да бъде подновявано неограничен брой 

пъти, докато за географските означения няма фиксиран срок и действието му се прекратява, 

когато се прекрати връзката между продукта и средата, в която той е произведен82. 

 

3.2.3. Регистрация на географски означения 

На национално ниво правната закрила на географските означения е обвързана с 

регистрацията им в Патентното ведомство на Република България. Регистрирано географско 

означение може да се използва само от лице, което е вписано като негов ползвател. 

Вписаният ползвател може да използва географското означение само за стоката, за която е 

                                                           
79„Географски означения - Същност и закрила“, Добрева, Д., http://trudipravo.bg/kompyutarni-produkti-

epi/kompyutarni-informacionni-produkti-epi/epispmenu/podbrani-statii/1326-episob201104. 
80 Чл. 51, ал. 2 ЗМГО. 
81 Чл. 51, ал. 3 ЗМГО. 
82 „Географски означения - Същност и закрила“, Добрева, Д., http://trudipravo.bg/kompyutarni-produkti-

epi/kompyutarni-informacionni-produkti-epi/epispmenu/podbrani-statii/1326-episob201104. 

http://trudipravo.bg/kompyutarni-produkti-epi/kompyutarni-informacionni-produkti-epi/epispmenu/podbrani-statii/1326-episob201104
http://trudipravo.bg/kompyutarni-produkti-epi/kompyutarni-informacionni-produkti-epi/epispmenu/podbrani-statii/1326-episob201104
http://trudipravo.bg/kompyutarni-produkti-epi/kompyutarni-informacionni-produkti-epi/epispmenu/podbrani-statii/1326-episob201104
http://trudipravo.bg/kompyutarni-produkti-epi/kompyutarni-informacionni-produkti-epi/epispmenu/podbrani-statii/1326-episob201104
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регистрирано. Той може да го поставя върху стоките или върху тяхната опаковка, в 

рекламни материали, върху търговски книжа, свързани със стоката или върху други 

документи83. 

Правната закрила обхваща забрана за: 

1. всяко използване в търговската дейност на географското означение за стоки, които 

са сходни на стоката, за която е регистрирано, доколкото се експлоатира известността на 

защитеното означение; 

2. неправилно използване или имитиране на географското означение, дори и когато 

истинският произход на стоката е отбелязан или използването му в превод или заедно с 

изрази като „род“, „вид“, „тип“, „имитация“ и други подобни; 

3. използване на всяко друго невярно или заблуждаващо указание по отношение на 

източника, произхода, естеството или съществените качества на стоката, посочено върху 

опаковката, в рекламни материали или документи, свързани със стоката, което указание 

може да създаде невярно впечатление относно нейния произход; 

4. други действия, които могат да въведат в заблуждение потребителите относно 

истинския произход на стоката84. 

Докато се ползват със закрила по ЗМГО, географските означения не могат да се 

превърнат в родови наименования. Правната закрила на регистрирано географско означение 

се прекратява, когато престане да съществува връзката между качествата или особеностите 

на стоката и географската среда85. 

Правото на заявяване принадлежи на всяко лице, което извършва производствената си 

дейност в определеното географско място и стоката, която произвежда, отговаря на 

установените качества или особености. Границите на географското място и качествата или 

особеностите на стоките, както и връзката на тези качества или особености с географската 

среда или с географския произход се определят и установяват от съответното централно 

ведомство със заповед на ръководителя му86. Заявката за регистрация на географско 

означение се подава в Патентното ведомство директно, по пощата, по факс или по 

електронен път. Тя трябва да се отнася само до едно географско означение87. 

Аналогично на търговските марки, производството по регистрация на географско 

означение преминава през две фази - формална експертиза и експертиза по същество. В 

рамките на формалната експертиза се проверява дали са изпълнени изискванията на закона, 

а именно дали заявката за регистрация на географско означение е подадена по надлежен ред,  

дали съдържа изискуемите по закон  реквизити88 и приложения89. Когато се констатират 

недостатъци, на заявителя се предоставя 3-месечен срок за отстраняването им. В случай че 

в този срок заявителят не отстрани недостатъците, производството се прекратява90. 

                                                           
83 Чл. 55 ЗМГО. 
84 Чл. 53, ал. 2 ЗМГО. 
85 Чл. 56 ЗМГО. 
86 Чл. 54 ЗМГО. 
87 Чл. 60 ЗМГО. 
88 Заявката трябва да съдържа: 1. искането за регистрация; 2. името и адреса на заявителя; 3. наименованието 

за произход или географското указание; 4. посочване на стоката; 5. описание на границите на географското 

място и 6. описание на установените качества или особености на стоката и връзката им с географската среда 

или с географския произход. 
89 Към заявката се прилага препис на заповедта по чл. 54, ал. 2 ЗМГО и удостоверение от съответната община, 

че заявителят извършва производствената си дейност в определеното географско място. Когато заявителят е 

чуждестранно лице, към нея се прилага документ за регистрация на географското означение в страната на 

произхода. Заявката трябва да отговаря и на други изисквания, установени с наредба, приета от Министерския 

съвет. Прилага се и документ за платени такси. 
90 Чл. 61 ЗМГО. 
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Всяка заявка, успешно преминала през формалната експертиза, подлежи на експертиза 

по същество в 18-месечен срок. Тя обхваща следните етапи91: 

1. Проучване на заявеното географско означение относно наличието на основните 

характеристики, на които то трябва да отговаря по закон, което се извършва на базата на 

документите, посочени в ЗМГО и НОПЕЗРМГО; 

2. Проучване относно наличието на основания за отказ на регистрация на 

заявеното географско означение. В чл. 52 от ЗМГО се съдържат основанията за отказ на 

регистрация, според които не се регистрира като географско означение наименование, 

което:  

1. се е превърнало на територията на Република България в родово наименование на 

стоки от определен вид, без да се свързва с мястото на производството им; 

2. е идентично с наименованието на по-рано защитен сорт растения или порода 

животни, когато има вероятност потребителите да се въведат в заблуждение относно 

истинския произход на стоката; 

3. е идентично на географско означение или марка, регистрирани по-рано за идентични 

стоки; 

4. е идентично или сходно на географско означение или марка, регистрирани по-рано 

за идентични или сходни стоки, когато има вероятност потребителите да се въведат в 

заблуждение. 

Проучването се извършва в базите данни на заявените и регистрираните по национален 

ред географски означения, марки, сортове растения и породи животни, на регистрираните 

по реда на Лисабонската спогодба наименования за произход, на международните 

регистрации на марки по реда на Мадридската спогодба и Протокола  към нея и на заявените 

и регистрираните марки на Общността, на заявените и регистрираните наименования за 

произход и географски указания за земеделски продукти и храни, вина и спиртни напитки 

съгласно регламентите на Европейския съюз, както и съгласно двустранни договори между 

Европейския съюз и трети страни, речници, енциклопедии и други източници на 

информация, включително такива достъпни в интернет92; 

3. Анализ на резултатите от проучването. Той се извършва въз основа на сравнение 

на заявеното географско означение с намерените при проучването материали93; 

4. Уведомление за отказ. Когато след анализа на резултатите от проучването се 

установи недопустимост на регистрацията на заявеното географско означение, на заявителя 

се изпраща уведомление за отказ на регистрацията. В уведомлението се посочват всички 

основания и мотиви за отказа и на заявителя се предоставя 3-месечен срок за възражение94; 

5. Вземане на решение по заявката. Когато се установи, че заявеното географско 

означение отговаря на изискванията на ЗМГО, заявителят се уведомява и му се предоставя 

1-месечен срок за заплащане на таксите за регистрация и вписване като първи ползвател, 

издаване на свидетелство и публикация. Когато в предоставения 1-месечен срок дължимите 

такси бъдат заплатени, се взема решение за регистрация, в което се посочва и регистровият 

номер, под който географското означение се вписва в Държавния регистър на географските 

означения. Когато в 1-месечния срок дължимите таксите не са заплатени заявката се счита 

за оттеглена95. 

 

                                                           
91 Чл. 33 НОПЕЗРМГО.  
92 Чл. 35 НОПЕЗРМГО. 
93 Чл. 36 НОПЕЗРМГО. 
94 Чл. 37 НОПЕЗРМГО. 
95 Чл. 39 НОПЕЗРМГО. 
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III. ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ 

1. ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ НА НИВО ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

Изготвянето на обобщена оценка на въздействието, придружаваща предложението за 

Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 

207/2009 на Съвета от 26 февруари 2009 г. относно марката на Общността и предложение за 

Директива на Европейския парламент и на Съвета за сближаване на законодателствата на 

държавите членки относно марките е предшествано от обширно последващо оценяване и 

обществени консултации, в които Гeнералната дирекция за вътрешния пазар (DG MARKT)96 

търси екзпертиза от външни специалисти, както и становища на заинтересованите страни. 

Процесът по последващо оценяване започва още през 2008 г. с консултация за 

търговските марки, проведена чрез Панела за Европейски бизнес-тест97. Нейната цел е 

събирането на становищата на компаниите, включително МСП, по въпроси като добавената 

стойност на търговските марки, информираността на потенциалните потребители, 

разходите за търговска марка, връзката между националните системи и системата на 

общностната марка, ефикасността на системите и защитата на търговските марки и други. 

Основният компонент от процеса по оценяване е възлагането на обширно проучване 

на Института за интелектуална собственост и конкурентно право „Макс Планк“ в Мюнхен, 

Германия. Проучването обхваща поредица от консултации с различни заинтересовани 

страни. Първо е извършено голямо онлайн проучване сред потребители на системата на 

общностната марка, извъшрено от Института за демоскопия98, Аленсбах, Германия. 

Проучването е базирано на произволна извадка от 1 599 потребители, като данните са 

събрани между февруари и март 2010 г. На второ място, асоциации на потребителите са 

поканени да изразят своите виждания по въпроса и да дадат предложения. Общо 19 

организации, представляващи потребители на търговски марки на национално, европейско 

и международно ниво изпращат своите приноси. Институтът „Макс Планк“ организира и 

изслушване на 15 големи потребителски организации през същата година като целта е да им 

бъде дадена възможността да представят своите виждания. Накрая, той се консултира с 

всички национални служби по интелектуална собственост и действалата тогава Служба за 

хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайни) в Аликанте (OHIM). 

2. ПРЕДВАРИТЕЛНА ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ ПО ПРОЕКТА НА 

НОВ ЗАКОН 

В периода 03.05.2018 - 17.05.2018 г. Председателят на Патентно ведомство на 

Република България организира предварителна обществена консултация. На обсъждане е 

поставена структурата на проекта за нов ЗМГО, която е публикувана заедно с 

консултационен документ на Портала за обществени консултации www.strategy.bg. 

Проектът е насочен към въвеждане в националното законодателство на разпоредбите на 

Директива (ЕС) 2015/2436 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2015 г. за 

сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките99. За целите на  

постигането на високо ниво на уеднаквяване със системата за правна закрила на търговските 

                                                           
96 В момента трансформирана в ГД Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП (DG GROW). 
97 Панелът представлява уникален инструмент, позволяващ на Европейската комисия да получи директна 

обратна връзка от бизнеса по отношение на нейните законодателни предложения или инициативи, които се 

очаква да имат въздействие върху бизнеса. Панелът се състои от около 3 600 компании от всички държави -

членки, от различни сектори и с различна големина. 
98 От немски Institut für Demoskopie. 
99 Публикуван в OВ, L 336 от 23.12.2015 година. 

http://www.strategy.bg/
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марки в рамките на Европейския съюз, законопроектът съдържа две основни групи 

предложения. Първата е свързана с транспониране на разпоредбите на Директивата, които 

представляват изменение по същество на досега съществуващите и които са нови спрямо 

националната система за правна закрила на марките. Втората група включва предложения 

за изменение и допълнение, произтичащи от практиката по прилагане на ЗМГО и Регламент 

(ЕО) 207/2009 на Съвета от 26 февруари 2009 година относно марката на Общността, 

кодифициран като Регламент (ЕС) 2017/1001 на Европейския парламент и на Съвета от 14 

юни 2017 година относно марката на Европейския съюз. Обществената консултация е 

предварителна като в нея се сочи, че с проекта на ЗМГО се поставят следните основни цели:  

1. постигане на съответствие на националното законодателство в областта на марките 

с правото на Европейския съюз и със системите за правна закрила на държавите-членки;  

2. осъвременяване и подобряване на разпоредбите на действащия ЗМГО;  

3. повишаване на правната сигурност;  

4. изясняване на правата, произтичащи от марките от гледна точка на техния обхват и 

ограничения;  

5. бързина на производството.  

Поставените на обсъждане въпроси са свързани с промените съгласно:  

1. Директивата (ЕС) 2015/2436, която предвижда нововъведения, свързани с: 

а. определението за марка; 

б. абсолютните и относителните основания за отказ за регистрация;  

в. съдържанието на изключителното право;  

г. правото на забрана на подготвителните действия;  

д. забраната за използване на марка, регистрирана на името на агент или представител;  

е. задължението за използване на марката;  

ж. правилата, свързани с марката като обект на собственост;  

з. колективните и сертификатните марки;  

и. описанието на стоките и услугите;  

й. дисклайма;  

к. възможностите за разделяне на заявката и регистрацията;  

л. искането за доказване на реално използване;  

м. лицата, които имат право на иск за нарушение;  

н. възражението за реално използване;  

о. съставите на административни нарушения;  

п. уреждането на липсата на отличителен характер или известност при по-ранна марка 

като пречка за обявяването за недействителна на регистрирана марка и други;  

2. Регламент (ЕС) 2017/1001 и свързаните с него Делегиран регламент (ЕС) 2018/625 

и Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/626 и предвидените с тях нововъведения, отнасящи се 

до: 

а. претенцията за приоритет;  

б. възможността за служебно възобновяване на експертизата по същество;  

в. срокът за възражение от трети лица при подадена опозиция;  

г. правилата за формална експертиза при международни регистрации на марки, с 

посочване на Република България и други; 

3. Други предложените промени извън тези, свързани с Директива (ЕС) 2015/2436 и 

Регламент (ЕС) 2017/1001 като новите моментио тносно: 

а. недобросъвестните действия при подаване на заявка за регистрация на марка;  

б. по-ранното фирмено наименование като основание за подаване на опозиция; 

в. отменянето на вписването на ползвател;  



35 

  

г. таксата за регистрация на марка;  

д. Държавния регистър на марките и този на географските означения;  

е. досието и достъпа до него;  

ж. спирането и прекратяването на производствата по заявка за регистрация на марка, 

опозиции и спорове;  

з. размяната на кореспонденция;  

и. промяната в размера на налаганите глоби и имуществени санкции във връзка с 

административните нарушения;  

й. принудителните административни мерки при системни нарушения и други. 

Консултацията предоставя изричната възможност за даване на предложения и 

коментари по различни от зададените в консултационния документ теми. 

 

3. ПРЕДВАРИТЕЛНИ СОНДИРАНИЯ В РАМКИТЕ НА ОЦЕНКАТА НА 

ВЪЗДЕЙСТВИЕТО 

В периода 28.06.2018 – 04.07.2018 г., като процедурен етап от изготвянето на цялостни 

предварителни оценки на въздействието относно планирани регулативни намеси на 

национално ниво, свързани с приемането на нов Закон за марките и географските означения 

и нов Закон за защита на търговската тайна, бяха организирани предварителни обществени 

консултации. За провеждането на двете консултации бе използван общ въпросник, състоящ 

се от 16 въпроса:  

- 8 въпроса по материята, уреждана от Закона за марките и географските означения; 

- 6 въпроса по материята, свързана с търговската тайна и  

- 2 отворени въпроса за всякакви допълнителни становища, мнения и информация. 

Краткият период на обществената консултация, отнасяща се до материята, която би 

била третирана от един бъдещ нов Закон за марките и географските означения се дължи на 

факта, че тя се провежда в рамките на процеса по оценка на въздействието на планираната 

интервенция. Като такава консултацията има неформален и предварителен характер и нейна 

основна цел е възможно най-ранното стартиране на обществената дискусия по темата, 

сондиране на мненията на заинтересованите страни и информиране и съобразяване на 

процеса на взимане на решения с тях. Този подход е в съответствие с добрите практики на 

провеждане на обществени консултации на Европейската комисия100. Предварителните 

сондирания по никакъв начин не отменят задължението за провеждане на официални 

обществени консултации по реда на чл. 18а, във връзка с чл. 26 от ЗНА. 

 

3.1. Методология за анализ на отговорите и преценка на тяхната 

представителност 

По материята, свързана с марките и географските означения, въпросникът съдържаше 

общо 8 въпроса, от които 6 отворени и 2 затворени. За затворените въпроси беше налична 

възможността за посочване на повече от един отговор. При всички въпроси беше 

предвидена възможността респондентите да дават допълнителна информация. В последните 

два въпроса от въпросника (приложими и за двете консултирани теми) респондентите бяха 

приканени да предоставят всякаква релевантна по тяхно мнение информация и данни, както 

и свободно да изразят своето мнение и да направят допълнителни предложения или 

коментари, които намират за уместни и които не са били обхванати от въпросите. 

Въпросите покриваха следните теми: 

                                                           
100 Вж. Насоките за по-добро регулиране и Инструментариума за по-добро регулиране на ЕК. 
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1. Кои са основните проблеми, наложили приемането през 2015 година на специална 

Директива за сближаване на законодателствата на държавите-членки на Европейския съюз 

относно търговските марки; 

2. Съществуват ли тези проблеми и в България и какво засягат в най-голяма степен;  

3. По какъв начин следва да бъде транспонирана у нас Директивата на ЕС за 

сближаване на законодателствата на държавите-членки относно марките; 

4. Необходимо ли е транспонирането на Директивата на ЕС за сближаване на 

законодателствата на държавите-членки относно марките да бъде съпътствано с 

предвиждането на допълнителни гаранции за запазването на конкурентоспособността и ако 

да, какви; 

5. Възможно ли е производствата пред българското Патентно ведомство (за 

регистрация на марка, производствата, свързани с географските означения и други) да бъдат 

оптимизирани, с оглед постигането на тяхна по-голяма ефективност и бързина и ако да, по 

какъв начин; 

6. Могат ли процедурите по опозиции и спорове да бъдат оптимизирани, с оглед 

постигането на ефикасно и бързо административно производство и ако да, по какъв начин; 

7. Отговаря ли уредбата на географските означения в действащото българско 

законодателство на съвременните условия и по какъв начин би могла да бъде подобрена; 

8. Достатъчно ясни ли са процедурите, свързани с международни регистрации на 

марки и могат ли да бъдат усъвършенствани и ако да, по какъв начин. 

Въпросникът беше така разработен, че да може да се попълни в цялост в стандартния 

случай за около 20 - 25 минути. Частта, посветена на марките и географските означения бе 

формулирана така, че да не отнема повече от 15 минути. Разпространението на 

информацията за обществените консултации и въпросника беше извършено по електронна 

поща. Едновременно с това, информация за обществената консултация заедно с 

приложимите документи беше обявена и на следните страници в интернет: 

1) http://www.bpo.bg/index.php?option=com_content&task=view&id=1048&Itemid=169; 

2) http://ipbulgaria.bg/обществена-консултация-змго/.  

 

3.2. Заинтересовани лица на национално ниво 

Въпреки обяснения по-горе неформален и предварителен характер на обществената 

консултация и кратките срокове, Центърът за оценка на въздействието на законодателството 

положи усилия, за да ангажира максимално широк кръг от заинтересовани страни. 

Информация за обществената консултация и съответните приложения беше разпратена по 

електронна поща до следните групи лица: 

1. Представителни организациии на бизнеса (БТПП и Съвета на браншовите 

организации към БТПП; БСК; АИКБ; членовете на КРИБ); 

2. Браншови организации и неправителствени организации с експертиза в 

икономическата и бизнес сферата; 

3. Неправителствени организации с експертиза в сферата на защита на потребителите; 

4. Браншови организации и неправителствени организации с експертиза в сферата на 

науката и технологиите. 

Държавните органи, чиито правомощия са свързани с предмета на регулиране на 

предлагания акт или които са задължени да го прилагат умишлено не са включени в този 

етап на консултирането, тъй като те ще имат възможност да изразят своето мнение по време 

на съгласувателната процедура по реда на чл. 27 ЗНА. 

 

http://www.bpo.bg/index.php?option=com_content&task=view&id=1048&Itemid=169
http://ipbulgaria.bg/обществена-консултация-змго/
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4. РЕЗУЛТАТИ 

4.1. Обществени консултации на ниво Европейски съюз 

Резултатите потвърждават нуждата от по-голяма съгласуваност между системата на 

общностната/съюзната търговска марка и националните системи и по-голямо сближаване 

на законодателствата на държавите-членки за търговските марки. Въпреки, че много 

аспекти на действащата система на марката на ЕС са посочени като добре функциониращи, 

направени са редица предложения за нейното усъвършенстване, както и са идентифицирани 

области за засилване на сътрудничеството между Службата за хармонизация във вътрешния 

пазар (марки и дизайни) в Аликанте (OHIM) към онзи момент и националните ведомства по 

интелектуалната собственост. 

 

4.2. Предварителна обществена консултация по проекта на нов закон 

В рамките на проведената от Патентното ведомство предварителна обществена 

консултация по проекта на нов ЗМГО са получени две становища101, включващи редица 

предложения и коментари по обсъжданата материя. Едно от ключовите предложения, които 

са приети е идеята за осъществяване на цялостна промяна и преразглеждане на 

националното законодателство в областта на марките и географските означения, 

включително приемане на съответните изменения в частта, посветена на географските 

означения, така че националното законодателство да се приведе в съответствие с правото на 

ЕС.  

В края на месец юли е получено още едно становище102 по проекта на нов закон, което 

излага конкетни съображения, свързани с предложенията за въвеждане на преклузивни 

срокове за представяне на отговори, становища и доказателства от страните в 

производствата по опозиции, жалби и искания, представянето на нови доказателства в 

първоинстанционното съдебно производство, съкращаването на процесуалните срокове и 

други. Становището е основано на аргументи, изведени от установената съдебна практика 

по приложението на ЗМГО и АПК и съдържа специфични чисто практически  съображения 

за начина на функциониране на повечето потенциални потребители на услугите на 

Патентното ведомство. 

 

4.3. Предварителни сондирания в рамките на оценката на въздействието 

Анализът на отговорите на участниците в обществената консултация показва, че около 

3/4 от респондентите са наясно с причините, довели до приемането на Директива (ЕС) 

2015/2436 за сближаване на законодателствата на държавите-членки на Европейския съюз 

относно търговските марки. Останалата1/4 твърдят, че не разполагат с конкретни публични 

данни по въпроса. 

Всички респонденти считат, че идентифицираните на ниво ЕС проблеми са релевантни 

и за българския контекст. Според 75% от запитаните, те засягат развитието на бизнеса, 

взаимното допълване и оперативната съвместимост между системата на марката на Съюза 

и националните системи и конкурентоспособността. 25% считат, че идентифицираните 

проблеми влияят и върху развитието на промишлеността. 

Респондентите са единодушни, че Директивата на ЕС за сближаване на 

законодателствата на държавите-членки на относно марките следва да бъде транспонирана 

в българското законодателство чрез законов нормативен акт, като близо 25% от тях са 

                                                           
101 От Българската национална група на Международната асоциация за закрила на интелектуалната 

собственост (AIPPI) и от представителите по индустриална собственост Ралица Димова и Милена Кичашкa. 
102 От представителите по индустриална собственост адв. Костадин Манев, адв. Александра Семерджиева, адв. 

Петьо Славов и инж. Анка Червенкова. 
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посочили, че това следва да бъде извършено чрез промени в съществуващия закон. Още 

толкова, около 1/4 от респондентите намират, че при транспонирането следва да бъдат 

приложени и мерки алтернативни на регулирането като саморегулиране, съвместно 

регулиране или повишаване на осведомеността. Мнозинството респонденти (над 3/4) 

считат, че са необходими допълнителни гаранции за запазването на 

конкурентоспособността. Като препоръки в тази насока са посочени подобряване на 

работата на Патентното ведомство, намаляване на сроковете, повишаване на прозрачността 

и автоматизацията. 

Според близо 25% от участниците в сондирането производството пред българското 

Патентно ведомство по регистрация на марка отговаря в максимална степен на изискванията 

за ефективност и бързина. Около 50% от запитаните считат, че производствата пред 

българското Патентно ведомство (регистрация на марка, производствата, свързани с 

географските означения и други) биха могли да бъдат оптимизирани, с оглед постигането 

на тяхната по-голяма ефективност и бързина. Препоръчва се това да се осъществи чрез 

планирани регулативни намеси на национално ниво, промени в законодателството, 

уреждащо дейността и вътрешните правила за работа на Патентното ведомство, наемане на 

обучен персонал и освобождаване на непригодния и неквалифициран персонален състав. 

По отношение на възможностите за оптимизация на процедурите по спорове и 

опозиции, по-малка част от запитаните се въздържат от отговор, тъй като не са имали 

практика с такива процедури, а близо 3/4 посочват като необходими съкращаването или 

поне спазването на законоустановените срокове, въвеждането на прозрачност и 

проследимост на процедурите, в това число публичност на вземаните решения и 

специализирана експертна оценка. 

По отношение на адекватността на настоящата уредба на географските означения 

спрямо съвременните условия мненията са разнопосочни. Половината от участниците в 

сондирането считат, че има място за оптимизация, като се посочва, че макар уредбата 

отчасти да отговаря, е необходимо да бъде синхронизирана с приложимото европейското 

законодателство в областта. Под 1/3 от отговорилите намират, че уредбата на географските 

означения в действащото българско законодателство отговаря на съвременните условия. 

Около 1/4 не са изразили мнение. Във връзка с възможностите за усъвършенстване на 

процедурите, свързани с международните регистрации на марки е изразено становище, че 

наличната информация  не е достатъчна и достъпна.  

 

 

IV. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРОБЛЕМА 

1. ДЕФИНИРАНЕ НА ПРОБЛЕМА 

В основата на проблемите в областта на търговските марки, довели до приемането на 

Директива (ЕС) 2015/2436 на ЕП и на Съвета от 16 декември 2015 година за сближаване на 

законодателствата на държавите-членки относно марките стои наличието на различаващи 

се правила и процедури в уредбата на защитата на марките в отделните държави-членки, 

както и сериозните разминавания между националните правни системи и законодателството 

на ниво Европейски съюз. 

Бизнес средата в сферата на търговските марки в ЕС остава много хетерогенна, 

въпреки частичната хармонизация на националните закони, датираща от началото на 90-те 

години на ХХ век. Нивото на съответствие, налагано от Директива 2008/95/ЕО е било доста 

ниско, по отношение някои основни материалноправни разпоредби в областта на марките. 

Значителни по обхват области на регулиране, по-конкретно свързани с формалните 

изисквания и процедурите, са останали нехармонизирани. Освен това Регламентът за 
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марката на Общността е приет няколко години след Директива 2008/95/ЕО, което означава, 

че при нейното приемане не е имало общ индикатор, спрямо който може да бъде измерена 

ефикасността на националните процедури.  

Това състояние на нещата има своя корен в обективата даденост, че защитата на 

марките в държавите-членки на ЕС съществува редом с тази действаща на равнището на 

Съюза, осигурена чрез марката на Съюза. Тези две защити поначало са единни по своя 

характер и валидни на цялата територия на Съюза. Съвместното съществуване и намирането 

на оптималния баланс, синхрон и допълване при функционирането на системите за защита 

на марките на национално равнище и на ниво ЕС представляват основното 

предизвикателство, адресирано от общия подход на Съюза, насочен към постигане на по-

висока степен на унифициране на защитата на интелектуалната собственост. Този подход, 

конкретно по отношение на марките, цели намаляване на случаите на различия и 

противоречия в уредбата на системата на марките в Европа като цяло, което едновременно 

с това да спомогне за запазването на националната защита на марките като привлекателен 

вариант за заявителите.  

Актуалният статус уредбата на търговската марка на ЕС все още се характеризира с 

различия между националните правила и процедури, както между тях, така и във връзка с 

правилата и процедурите, прилагани на съюзно ниво, като специално по отношение на 

процедурите не е бил правен опит да се приложат най-добрите практики. 

Всичко това пряко засяга функционирането на вътрешния пазар, поради факта че 

възпрепятства свободното движение на стоки и свободата на предоставяне на услуги в 

Съюза и в отделните държави-членки, което е основният идентифициран проблем от 

ОВ. В пряка причинно-следствена с него е и проблемът, свързан с недостатъчното ниво на 

сътрудничество между ведомствата по интелектуална собственост на отделните 

държави-членки помежду им и между отделните национални ведомства и Службата на 

Европейския съюз за интелектуална собственост. 

Въз основа на тези проблеми, ЕК, изследвайки нулевия вариант и изграждайки върху 

него своя базисен сценарий, в рамките на предварителната ОВ за собственото си 

предложение за Директива за сближаване на законодателствата на държавите-членки 

относно марките, стига до извода, че при липса на действия от страна на ЕС, 

неблагоприятните последици от недостатъчната хармонизация ще продължават да се 

проявяват и ще останат недостатъчно обхванати от правните средства за закрила, 

предоставяни от държавите-членки.  

Същите или сходни изводи могат да бъдат направени и по отношение на уредбата на 

защитата географските означения на неземеделски продукти. Правните рамки в 

държавите-членки на ЕС се различават в голяма степен по отношение на обхват, ефект и 

цена. Като резултат, продуктите получават много различна защита в зависимост от страната 

си по произход. Съществуващите регионални и национални закони, защитаващи 

географските означения на неземеделските продукти се различават в много аспекти. На 

първо място, няма хармонизирана дефиниция. Някои държави използват термина 

наименование за произход, други географско означение или означение за произход, докато 

в трети „географско означение“ и „наименование за произход“ съществуват успоредно като 

понятия.  Това води до липса на правна сигурност при защитата на географските означения, 

тъй като дадената в една държава защита може да не бъде приложима в друга. Второ, 

процедурите в различните държави се различават значително, особено по отношение на 

процедурата за опозиция и съществуването на регистър на географските означения. Трето, 

няма съгласуваност кой може да бъде заявител и какви са изискванията за получаване на 

защита на географските означения. 



40 

  

Безспорно е, че в общосъюзен мащаб тези проблеми, като валидни за целия единен 

пазар засягат и България, бидейки участник на този пазар като държава пълноправен член 

на ЕС. За да се провери, обаче, дали те засягат в еднаква степен и националното ни 

законодателство и доколко то отговаря, респективно не отговаря на изискванията на правото 

на ЕС, настоящата ОВ следва да анализира дали двигателите на проблемите, разбирани в 

случая като факторите, които се намират в пряка причинно-следствена връзка с проблемите, 

установени на ниво Съюз, са валидни и за националния контекст. 

  

2. ДВИГАТЕЛИ НА ПРОБЛЕМА 

Обществените консултации на ниво ЕС, както и анализат на всички останали данни, 

изследвани в процеса на изготвяне на настоящата ОВ показват, че съществуващите различия 

между националните системи, определяни от заинтересованите страни като значителни са  

резултат от следните по-важни причини: 

1. недостатъчно ниво на хармонизация на процедурите, свързани с търговската марка; 

2. недостатъчното ниво на хармонизация на материалното право; 

3. неясна правна рамка за сътрудничество. 

Широко разпространено сред потребителите на търговски марки в Европа е 

виждането, че нивото на синхронизираност на националните закони, уреждащи търговките 

марки на държавите-ченки, както и съответствието им с общностната търговска марка не е 

достатъчно. Потребителските организации единодушно заявяват, че е необходима 

допълнителна хармонизация на националната уредба на търговските марки, както на 

материално, така и на процедурно ниво. 

 

2.1. Недостатъчно ниво на хармонизация на процедурите, свързани с търговската 

марка 

В резултат от факта, че процедурните аспекти, свързани с търговските марки на 

територията на ЕС са нехармонизирани, са констатирани празноти и пропуски, които засягат 

важни области от правната уредба, включително, свързани с: 

1. условията за признаване на дата на заявяване; 

2. определянето и класификация на стоките и услугите, чиято защита се търси; 

3. броят класове, включени в заявката за марка; 

4. обхватът на служебната проверка на основанията за отказ; 

5. възможността за подаване на бележки от трети лица; 

6. съществуването или липсата на административни процедури за опозиция на 

заявка, извършваща нарушение или за отмяна на мярка; 

7. неизползването на марката като аргумент за защита; 

8. продължителността/подновяването на регистрацията и възможността за 

разделяне на заявката или регистрацията на търговската марка и други. 

 

2.2. Недостатъчно ниво на хармонизация на материалното право 

Първо, в противоречие с Регламента за общностната търговска марка, основанията за 

отказ, съдържащи се в Директива 2008/95/ЕО не са се отнасяли до конфликти със защитени 

географски указания. Следователно, нямаше гаранции, че нивата на защита, дадени на 

географските означения от други правни инструменти на ЕС действително се прилагат по 

еднакъв и изчерпателен начин при проверката на търговската марка в ЕС, например, при 

прилагането на абсолютните основания за отказ.  

На второ място, с изключение на няколко основни правила във връзка с лицензирането, 

Директива 2008/95/ЕО не съдържаше разпоредби,отнасящи се до други аспекти на 
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търговските марки като обекти на собственост, като например прехвърлянето им и вещните 

права, свързани с тях. В резултат от това, жизненоважни аспекти на търговската 

експлоатация на марките оставаха непоследователно или противоречиво регулирани в ЕС. 

Освен това, Директива 2008/95/ЕО не съдържаше правила, уреждащи въпроси като: 

1. прехвърлянето на регистрирани марки отделно от бизнеса на техния собственик; 

2. включването на търговските марки на една компания в прехвърлянето на цялото 

предприятие; 

3. изискването прехвърлянето на търговската марка да се извършва в писмена форма; 

4. възможността марката да бъде обект на вещни права или по отношение на нея да 

бъдат прилагани мерки за принудително изпълнение.  

Трето, Директива 2008/95/ЕО оставяше нехармонизирани повечето аспекти на 

колективните и сертифициращите марки. Колективните марки означават стоки, които 

споделят конкретни общи характеристики, като например произход от конкретно място или 

които отговарят на конкретни производствени или качествени стандарти. Характеристики 

от този тип са били защитими като търговски марки в редица държави-членки и са били 

особено успешни при защитата на икономическата стойност, присъща на такъв тип 

инструменти. При положение обаче, че колективните и сертифициращите марки бяха 

признати само в някои държави-членки103 и тяхната защита можеше да се различава 

значително от една правна система до друга, индустрията нямаше как да получи еднакво 

ниво на защита в ЕС. 

Четвърто, проблеми възникваха и от факта, че Директива 2008/95/ЕО съдържаше 

няколко разпоредби, които са предвидени само като правни възможности (опционално) за 

държавите-членки. На практика това е довело до допълнителни отклонения от системата за 

общностна търговска марка. Тези разпоредби се отнасят до правила директно засягащи 

абсолютните и относителните основания за отказ, като например възможността за отказ 

на регистрация на знаци, заявени недобросъвестно или до възможността за даване на защита 

на марки, ползващи се с известност срещу несходни стоки и/или услуги. 

 

2.3. Неясна правна рамка за сътрудничество 
Неясната правна рамка за сътрудничество между държавите-членки на Съюза е 

отчетена на политическо ниво, като на база установената несъгласуваност между 

общностната търговска марка и националните режими, Съветът е призовал Комисията да 

включи в своите нови законодателни предложения мерки за по-добра хармонизация на 

националните законодателства помежду им и за постигане на по-висока степен на 

съответствие между тях и правото на ЕС в областта на общностната марка, като по този 

начин бъде постигнато намаляване на областите на различия и противоречия в системата на 

търговската марка в Европа като цяло. 

Извършеният за целите на настоящата ОВ анализ на националния контекст104, в който 

би действала оценяваната политика и становищата, получени в рамките на проведените 

предварителни обществени консултации105 сочи, че двигателите на проблемите, представени 

от ЕК като недостатъци на съюзната и националната правна уредба на защитата на 

търговската марка и географските означения в държавите-членки са валидни и за 

действащото българско законодателство. Извън необходимостта от съобразяване с 

изискванията на Директивата, е констатирано и наличието на отделни празноти и 

                                                           
103 България е една от тях. 
104 Вж. Подробно II. Контектс на политиката, т. 3 Национален контекст. 
105 Вж. Подробно III. Заинтересовани страни, т. 2.Предварителна обществена консултация по проект на нов 

закон, т. 3 Предварителни сондирания в рамките на оценката на въздействието и т. 4. Резултати. 
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необходимост от прецизиране на уредбата на производството по опозиция. Тази нужда е 

изведена на база практиката по прилагане на закона от Патентното ведомство в 7-годишния 

период от първоначалното въвеждане на производството. 

 

3. ПОСЛЕДИЦИ ОТ ПРОБЛЕМА 

Предвид силната взаимовръзка между общностната марка, днес наричана марката на 

Съюза и националните системи, всички заявители на търговски марки в Европа следва добре 

да познават и националните и съюзната правни системи, за да се справят, с различните 

процедури, например тези по опозиция. Освен това, много предприятия, включително МСП, 

използват паралелно няколко системи, т.е. избират защита и на национално и на съюзно 

ниво и/или регистрират няколко национални търговски марки, като част например от 

собствената си брандинг стратегия. В резултат на това, една компания на Съюза, планираща 

такава стратегия се изправя пред множество нееднакви режими на регулиране, които 

предоставят на своите заявители различна степен на достъпност, трудност, предвидимост и 

бързина при получаването на защита на търговската марка. 

Потребителите на националните системи на защита на марките също могат да бъдат 

негативно засегнати от описваните проблеми. Разликите между съществуващите режими 

водят до неравностойни условия, които затрудняват потребителите на европейската 

система за търговска марка, без значение от географския обхват на защитата, която търсят.  

По същия начин, когато се изправя пред необходимостта от принудително изпълнение 

на правата си или има нужда от друга защита срещу твърдяно нарушение,  една компания 

от ЕС се сблъсква със свръхусложнена регулаторна рамка, което води до увеличена 

правна несигурност и съотевтно до повишаване на зависимостта от външна помощ. Освен 

това, тъй като е вече остаряла, европейската система на търговските марки не предвижда 

ефективни и ефикасни разрешения, от гледна точка на потребителите, които да отговарят на 

техните очаквания. Дори в случаите, когато службите по интелектуална собственост вече 

предлагат е-услуги, техните инструменти и други практики често се различават помежду си.  

Службите по интелектуална собственост не работят по унифицирани или съвместими 

правила и процедури за проверка, нито имат едни и същи стандарти за качество. Това влияе 

на тяхната пркатика на вземане на решения и има за резултат непоследователност, което се 

отразява негативно на съгласуваността, интегритета и надеждността на европейската 

система за търговски марки като цяло. Оттук става очевидно влиянието, което слабото ниво 

на сътрудничество между отделните ведомства по интелектуална собственост на 

държавите-членки оказва, при което негативните ефекти, произхождащи от различните 

регулаторни рамки, са допълнително засилени от липсата на съгласувани практики, 

инструменти и вземани на решения оттях. 

Ниското ниво на хармонизация, както и ограниченото съгласуване на практики и 

инструменти в службите по интелектуална собственост, вследствие на недостатъчното 

сътрудничество имат редица отрицателни последици за индустрията, като:  

1. по-високи разходи на ресурси, включително времеви, свързани с бавните 

процедури;  

2. правна несигурност;  

3. риск от неустойчива връзка между системата на търговската марка на ЕС и 

националните системи;  

4. ограничена достъпност до отделните системи за търговски марки. 

На първо място, това води до директно повишаване на разходите, защото 

индустрията е принудена да:  
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1. създаде и поддържа вътрешна експертиза, така че да разполага необходимите 

познания за ефективно справяне с различаващите се аспекти на системите във всички 

държави-членки;  

2. търси скъп професионален съвет, често под формата на международна мрежа от 

външни консултанти, особено когато проблемите изискват местна юридическа експертиза 

и  

3. разработят и поддържат свръх сложни инструменти за управление на данни, за да 

успеят да управляват ефикасно портфолиото на търговските си марки, особено когато 

трябва да се справят с различни правила във връзка с таксите за първоначална регистрация 

и пре-регистрация, срока на защита, изчисляването на подновявания, прехвърляния, 

лицензи, професионално представителство и т.н. 

Второ, ниското ниво на хармонизация повишава разходите индиректно, тъй като 

правната несигурност често насърчава компаниите да прибягват до ненужни практики по 

подаване на множество заявления, в случай че един вид защита на търговска марка е по-

лесен за получаване или по-ефикасен от друг. Често се оказва по-евтино за компаниите да 

кандидатстват за няколко търговски марки с надеждата, че една от тях ще бъде 

регистрирана, отколкото да предприемат изчерпателно търсене на всички възможни 

конфликти между марките в регистрите на национално и съюзно ниво. Освен това 

сложността и липсата на прозрачност на системата води до значителни закъснения в 

разработването на подходящата стратегия за търговската марка и следователно забавя 

маркетинга на нови продукти и услуги и така в значителна степен пречи на 

конкурентоспособността на компаниите. 

Трето, липсата на хармонизация в процедурите за защита на търговски марки 

допринася за забавяне на регистрациите и другите процедури. „Най-бързите“ служби 

регистрират една марка в рамките на 3-6 месеца, докато в други държави процедурата може 

да отнеме години. Ситуацията е подобна и при процедурите по опозиция106. 

Четвърто, правната несигурност означава изложеност на дадена компания на повече 

рискове, особено ако тя, поради намален бюджет или недостиг на време, решава да не 

премине през изчерпателното търсене на приоритет в целия ЕС, което поради липсата на 

прозрачност и инструменти за търсене може да се окаже доста скъпо, преди да заяви марка. 

Нещо повече, разнообразието на предходни права, противопоставими на по-късна търговска 

марка на различни територии може да доведе до стратегически грешки, които да имат за 

резултат:  

1. загуба на правата над търговската марка;  

2. носене на гражданска или дори наказателна отговорност, както и високи съдебни 

разноски и адвокатски възнаграждения;  

3. евентуална нужда от преработване на маркетинговите стратегии на компанията и 

понасяне на допълнителни разходи, в случай, че даден продукт трябва да бъде изтеглен от 

конкретна територия или да бъде ребрандиран, за да се избегнат правни конфликти със 

съществуващите права на трети лица. 

Пето, различните стандарти, приложими в отделните национални юрисдикции водят 

до повишена опасност от прилагането на подхода на „подбор“ на юрисдикция и 

приложимо право, тъй като компаниите често използват една система вместо друга, не въз 

основа на маркетинговите си нужди, а на база удобство като леснота или скорост, с която 

                                                           
106 Данните са взети от обобщената оценка на въздействието, придружаваща предложението за Регламент на 

Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета от 26 февруари 

2009 г. относно марката на Общността и предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета за 

сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките. 
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търговската марка може да бъде защитена на определена територия. Средното време за 

регистрация и/или достъпност на административните процедури за опозиция, включително 

тяхното качество и бързина могат да имат ключова роля при избора за използването на една 

система за търговска марка или друга. Тъй като всички тези съображения имат голямо 

значение при формулирането и реализирането на една брандинг стратегия, в крайна сметка 

те могат да се окажат водещи от гледна точка на заявителя. Като последица, някои 

национални служби могат да станат неустойчиви, тъй като няма да могат да следват темпото 

на развитие на останалата част от Европа. Това би поставило под въпрос запазването на 

успоредното съществуване на националните системи за търговски марки, заедно с тази на 

търговската марка на ЕС. 

Посочените дотук недостатъци не просто ограничават достъпността до системите за 

защита на търговската марка, съдържат в голяма степен риск от правна несигурност и 

поставят под въпрос търсения и очакван ефект на синхрон и допълване между националните 

системи и марката на ЕС, но очевидно чрез нарушаването на изискванията за 

равнопоставенотст и осигуряването на еднакви условия за опериране на компаниите от ЕС 

на територията на Съюза, влияят негативно на конкурентоспособността на бизнеса и тази 

на Съюза като цяло. Не следва да се пропуска и факта, че тези ефекти засягат по още по-

интензивен начин МСП и индивидуалните заявители, които имат по-малки възможности за 

наемане на екипи от международни консултанти за извършване на заявки. Това води до 

дискриминация и създаването на изкуствени бариери, тъй като за малките компании става 

още по-трудно да се конкурират с големите мултинационални компании. 
 

 

V. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕЛИТЕ 

Целите на политиката свързват анализа на проблема с вариантите за действие. Те 

определят нивото на нейната амбициозност, критериите за сравняване на вариантите на 

политиката, мониторинга и последваща оценка на ефективността на избрания и въведен в 

действие вариант. Съгласно чл. 22, ал. 2, т. 3 от Наредбата за обхвата и методологията за 

извършване на ОВ целите, поставени при решаването на идентифицираните проблеми в 

обществените отношения следва да бъдат формулирани по конкретен и измерим начин, с 

времеви график за постигането им. Това изискване е изцяло в унисон с Инструментариума 

към Насоките за по-добро регулиране на ЕК от 2015 година, където изрично е посочено 

изискването за определяне на цели в СМАРТ107  порядък, т.е. те да са конкретни, измерими, 

постижими, релевантни и времево-обвързани108. 

 

1. ОБЩА ЦЕЛ 

Общата цел, преследавана с оценяваната политика e насърчаване на растежа и 

повишаване на конкурентоспособността на компаниите на ЕС чрез модернизиране на 

цялостната рамка за защита на търговските марки в Европа, изразяващо се в подобряване на 

достъпността на бизнеса до системите за търговски марки, намаляване на разходите, 

ускоряване на процедурите, постигане на по-висока предвидимост и правна сигурност чрез 

гарантиране на съвместимостта и взаимното допълване на успоредното съществуващите 

системи на защита на национално и съюзно ниво. 

                                                           
107 Понятието SMART (от англ.) в случая е употребено двояко – думата „smart“ означава „умен, разумен, 

интелигентен“ и в същото време думата SMART, изписана с главни букви представлява съкращение на 

Specific, Measurable, Achievable, Relevant (преди Realistic), Time-dependent. 
108 Вж. повече в Инструментариума към Насоките за по-добро регулиране на ЕК от 2015 година. 
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2. КОНКРЕТНА ЦЕЛ 

Конкретни цели на оценяваната политика са постигане на съответствие между 

българското и европейското право в областта на защитата на търговските марки и 

географските означения и изпълнение на задълженията на България като държава-членка на 

ЕС, сближаване на националното ни законодателство с това на другите държави-членки, 

повишаване на ефективността на работа и нивото на сътрудничество между службите за 

интелектуална собственост на отделните държави-членки и постигане на по-висока 

правната сигурност за бизнеса и потребителите на ниво Съюз. 

 

3. ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ 

Основните оперативнни цели на оценяваната политика са oсъвременяване и 

оптимизиране на националната ни система за защита на търговските марки и географските 

означения и адаптирането й към новите технологии и интернет, изясняване на правата, 

произтичащи от марките, от гледна точка на техния обхват и ограничения, улесняване на 

достъпа и ускоряване на производствата пред Патентното ведомство. 

4. ДЪРВО НА ЦЕЛИТЕ 

 
VI. РАЗРАБОТВАНЕ НА ВАРИАНТИТЕ 

Процесът по разработване на вариантите преминава през няколко стадия: 

В стадий 1 се извършва идентифициране и преценка на широк списък от алтернативни 

варианти на политиката.  

По време на стадий 2 от процеса се определят най-приложимите варианти за 

конкретния случай или проблем като се използват примерни критерии като: необходимост, 

съгласуваност, ефективност и ефикасност, политическа изпълнимост, юридическа 

осъществимост и други. 

В рамките на стадий 3, вариантите на политиката се проверяват повторно, с цел 

определяне най-относимите от тях.  

Оперативни цели

Конкретни цели

Обща цел

Насърчаване на растежа и 
повишаване на 

конкурентоспособността на 
компаниите на ЕС 

Постигане на 
съответствие 

между 
българското и 
европейското 

законодателство 
в областта на 

ТМ и ГО

Осъвременяване и 
оптимизиране на 

системите за 
защита на ТМ и ГО 
и адаптирането им 

към ИКТ

Изясняване на 
правата, 

произтичащи от 
марките, от 
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Стадий 4 от процеса на разработване на вариантите представлява задълбочено 

описание на избраните варианти, което включва по-подробно представяне на ключовите 

аспекти на идентифицираните варианти на политиката, което да позволи задълбочен анализ 

на свързваните с всеки от тях въздействия. 

В настоящата ОВ са представени 3 алтернативни варианта – първият е наречен 

Вариант 0 – Без действие, който служи за основа при изграждането на т.нар. базисен 

сценарий. При него не се предлага интервенция, а се разчита на това идентифицираните 

проблеми да се решат от само себе си, съответно от влиянието на други фактори на средата 

или в резултат от начина, по който системата за защита на търговските марки и 

географските означения на национално и европейско ниво функционира към момента.  

Останалите два варианта съдържат конкретни мерки, чрез които се предлага 

подобряване на съществуващата ситуация и разрешаване на установените проблеми. Това 

са: 

1. Вариант 1 - Регулаторна намеса и 

2. Вариант 2 - Алтернативи на регулирането. 

0. ВАРИАНТ 0 - БЕЗ ДЕЙСТВИЕ 

Нулевият вариант, наричан още базисен, означава да не се предприема никаква 

публична интервенция, насочена към разрешаване на идентифицираните проблеми. При 

него се изхожда от презумпцията, че предвид спецификите на средата, каквито са например 

наличието на трайно установени работещи пазарни механизми или силна и устойчива 

конкуренция, когато проблемите възникват между търговци или частноправни субекти би 

било най-добре засегнатите от тях обществени отношения да се оставят да се регулират сами 

– от самите принципи на пазара или от правилата на конкуренцията, т.е. да се приеме, че 

проблемите биха се саморазрешили без каквато и да е намеса от страна на държавата или 

Съюза. Този вариант може да бъде предпочетен и в случаите когато има достатъчно 

доказателства, че проблемът не е свързан с липсата на въведени мерки по регулиране, а по-

скоро с лошо правоприлагане или правораздаване. Той е задължителен за анализиране 

предвид основните тенденции за намаляване и оптимизиране на нормативната среда, 

европейските подходи на по-доброто регулиране и принципът „Колкото по-малко, толкова 

повече”109, който действа в правото на ЕС. 

Данните и доказателствата, анализирани от ОВ до момента сочат по категоричен 

начин, че настоящото ниво на хармонизация на правната уредба на защита на марките и 

географските означения, постигнато на международно ниво не е достатъчно, т.е. 

интервенция на ниво ЕС е необходима. Основните международни договори, 

администрирани от Световната организация за интелектуална собственост, имащи за цел да 

опростят и хармонизират административните процедури по отношение на националните 

заявки или не успяват да уредят процедурните проблеми по последователен начин или не са 

ратифицирани от всички държави-членки110. 

В случай, че Директивата не бъде транспонирана в българското законодателство няма 

изглед за подобрение на настоящите неоптимални условия за европейския бизнес и 

недостатъчно добре развитото взаимно допълване между различните системи за защита на 

търговските марки и географските означения. Напротив, съществуващите различия и 

непоследователности в службите по интелектуална собственост от гледна точка на пркатики 

и инструменти биха затруднили допълнително предприятията, търсещи защита на 

търговски марки и географски означения, от една страна и потребителите, от друга. На 

последно, не и по важност, място непредприемането на наложените от практиката на 

                                                           
109 Less is more  (от англ.). 
110 Подробно описание на актуалната ситуация е направено в раздела, посветен на съществуващите проблеми. 
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Патентното ведомство корекции в националното законодателство би продължило 

прилагането на недостатъчно ефективни процедури, които създават излишни затруднения 

за бизнеса.   

 

1. ВАРИАНТ 1 - РЕГУЛАТОРНА НАМЕСА 

Анализът на двигателите, които стоят в основата на проблемите, идентифицирани от 

ОВ сочи на извода, че те имат преобладаващо регулаторен характер. Дефицитите, 

свързани с недостатъчната хармонизация на процедурните и материалните правила, 

отнасящи се до търговските марки в Съюза имат чисто регулаторен характер, защото могат 

да бъдат преодолени с конкретни действия, насочени към постигане на съгласуваност между 

правните системи на отделните държави-членки и паралелно с това привеждане на техните 

норми в съответствие с изискванията на правото на ЕС. Недостатъкът, свързан с ниската 

степен на обвързаност и слабото сътрудничество между националните служби по 

интелектуална собственост е по-скоро двигател на проблема с функционален характер. 

Първопричината за неговото съществуване, обаче е липсата на подходяща, ясна и лесно 

приложима правна рамка, която да регламентира и насърчава това сътрудничество, което 

отново сочи на недостатък от регулаторно естество. 

ЕС, на базата на задълбочено последващо оценяване на своето законодотелство, 

експертни проучвания и консултации със заинтересованите страни, е достигнал до извода, 

че е необходимо усъвършенстване, наричано от ЕК осъвременяване и адаптиране, на 

правната рамка на Съюза и хармонизация на законодателствата на държавите-членки в 

областта на защитата на търговските марки в смисъл на привеждането им в съответствие 

със съюзната уредба и сближаване на националните правила и процедури помежду им. 

Отчитайки нарастващите очаквания на заинтересованите страни за все по-бързи, по-

висококачествени и по-стандартизирани системи за регистрация на марки, които да са също 

така по-последователни, по-лесни за използване, по-достъпни и по-съвременни от 

технологична гледна точка, Съюзът е стигнал до извода че неговата система на марките като 

цяло трябва да бъде осъвременена и адаптирана към епохата на интернет111. Според него, за 

да се посигне насърчаване и изграждане на добре функциониращ вътрешен пазар и да се 

улеснят придобиването и защитата на марките в Съюза в полза на растежа и 

конкурентоспособността на европейските предприятия, по-специално на малките и 

средните предприятия, е необходимо да се разшири ограниченият обхват на сближаването, 

постигнато при старата уредба, като то следва да обхване не само материалноправните 

разпоредби, но и процесуалните правила, като по-важните от тях, каквито са тези отнасящи 

се до регистрацията на марките в държавите-членки и в системата на марките на ЕС следва 

да бъдат приведени в съответствие.  

Необходимостта от хармонизация на българското законодателство с европейското 

право съществува като обективна даденост, т.к. същата не подлежи на оспорване или 

поставяне под въпрос, а произтича от факта, че държавата ни по силата на Договорите, като 

пълноправен член на ЕС е длъжна да изпълнява своите ангажименти по привеждане на 

националното право в съответствие с изискванията на това на Съюза в предвидените за това 

срокове. Изследването на националния контекст, включващ актуалната националноправна 

уредба на защитата на търговските марки, направено за целите на настоящата ОВ, сочи че в 

действащото ни законодателство съществуват разпоредби, които се нуждаят от подобряване 

с оглед постигане на сближаване със системите за правна закрила на останалите държави-

членки, както и такива които следва да бъдат осъвремени, поради факта, че са загубили 

                                                           
111 Вж. Съобщение на ЕК, озаглавено „Единен пазар за правата върху интелектуална собственост“ от 24 май 

2011 г. 
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актуалност.Това сочи на необходимост от усъвършенстване и на действащата национална 

правна уредба в областта на защитата на тъговсикет марки. Оттук следва, извода за 

наличието на идентични нужди от предприемането на действия на съюзно и национално 

ниво, коите да доведат до справяне с идентифицираните проблеми чрез отстраняване на 

проявлението на техните двигатели или чрез прекъсване на причинно-следствената връзка 

между тях. Това са действията по хармонизиране и усъвършенстване на правната уредба. 

Двигателите на проблеми с регулаторен характер, като установените в тази оценка, са 

класически пример за двигатели, които не биха могли да се разрешат от само себе си.  

Основна причина за това е самото естество на системата в която те се проявяват, тази на 

публичното регулиране, в рамките на която се създават общи и задължителни правила за 

поведение. Обективно необосновано е да се очаква подобрение на дадена ситуация, в 

случаите, когато „първоизточникът“, който съдържа предписанието за определен модел на 

поведение или отрегулирането на определен тип обществени отношения страда от 

недостатъци. По принцип, преодоляването на слабости в една правна уредба, предвид 

принципно високата степен на консервативността й като система, би могло да стане по два 

начина: чрез директна интервенция, водеща до нейното изменение или чрез промяна в 

нейното тълкуване, администриране или прилагане. В конкретния случай вторият подход 

със сигурност е частично неприложим, предвид наличието на правнообвързващо за 

България законодателство на ЕС, което следва да бъде въведено на национално ниво. Що се 

отнася до установените нужди от усъвършенстване и актуализиране на националната правна 

уредба, сравняването на вариантите в ОВ ще покаже доколко този втори подход е 

осъществим. 

Първият подход е единствено приложимият при действията по хармонизиране на 

българската правна уредба. То представлява процес на въвеждане по подходящ начин на 

правнообвързващите норми от правото на ЕС в националното законодателство, който има 

за задача да обезпечи постигането на предписаните от наднационалния правопорядък цели 

и резултати. Успешното му осъществяване се изразява в оптималното транспониране на 

правото на ЕС, т.е. в стриктно спазване на всички изисквания на правото на Съюза при 

едновременно съобразяване с националния контекст и традициите на регулиране.  

Веднъж постигнала изискваното ниво на съответствие с правото на ЕС, новата 

национална правна регламентация следва да бъде ясна и разбираема, систематизирана и 

последователна с цел максимално улесняване на нейното спазване и прилагане, 

включително чрез съобразяване с изводите от практиката по нейното предходно прилагане 

и посредством употребата на съвместим с българското право терминологичен апарат. Това 

може да бъде постигнато чрез действия по усъвършенстване на националното ни 

законодателство. 

Настоящият Вариант 1 е разработен и поставен на аналитично изпитание в ОВ в 

отговор именно на двигателите на проблемите от регулаторен характер, като предвижда 

въвеждане на адекватни на нуждите мерки за правно регулиране, чрез които да се постигнат 

ефектите на хармонизиране на националното право с правото на ЕС, съответно 

сближаването му с националните правопорядъци на държавите-членки и на 

усъвършенстването му с цел преодоляване на дефицитите, установени от практаката по 

неговото прилагане и загубата на актуалност на съдържащи се в него решения. Този вариант 

съдържа в себе си потенциал за разрешаване на идентифицираните проблеми чрез 

интервенция, изразяваща се в нормативна промяна, като изборът на инструмент, чрез който 

тя да бъде реализирана – изменения и допълнения в съществуващата правна уредба или 

изцяло нов закон следва да бъде направен в края на ОВ след анализа на въздействията и 
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сравняването на вариантите, в зависимост от направената от оценката препоръка за избор 

на вариант. 

 

2. ВАРИАНТ 2 - АЛТЕРНАТИВИ НА РЕГУЛИРАНЕТО 

Този вариант представлява интервенция с най-нисък интензитет, т.е. включва 

действия, при които намесата в проблемните обществени отношения е най-лека. При него 

не се въвежда радикална промяна, не се приемат изменения или допълнения в законовите и 

подзаконовите нормативни актове, а се избира по-гъвкав подход, например такъв на 

саморегулиране, съвместно регулиране или приемане на кодекси за практика, стандарти, 

насоки или наръчници без правнообвързващ характер. Класическа алтернативна на 

регулирането мярка би била например въвеждането на правилник, привеждащ в 

съответствие практиките и изискванията за качество на различните служби по 

интелектуална собственост и провеждането на обучения по неговото приложение. Той може 

да бъде комбиниран с провеждане на информационна кампания, която да повиши 

информираността и познаването на съществуващия обхват на защитата на търговските 

марки и географските означения, начините за нейното получаване и наличните инструменти 

за справяне със злоупотребите с тях. 

Разглеждането на такъв вариант е кореспондира изцяло с един от основните принципи 

на съвременна концепция за по-доброто регулиране 'Less is more'112.  Според най-добрите 

практики, прилагани от по-старите държави-членки на Съюза при транспонирането на 

директиви на ЕС следва да се извършва в минимално необходимите рамки. По този начин 

се избягва създаването на ненужни регулаторни тежести, които правят бизнеса 

неконкурентоспособен и поставят потребителите и гражданите в неравнопоставено 

положение спрямо тези на друга държава. До регулаторна намеса се прибягва, само когато 

това е необходимо.  

Когато дадена директива конкретизира целите за постигане и оставя „формите и 

методите“ за това на преценката на държавата-членка, е възможно да съществува вариант 

за постигане на тези цели чрез мерки, които са алтернативни на правното регулиране. На 

практика, повечето директиви не дават възможност за преценка по какъв начин да бъдат 

имплементирани в националните законодателства. Въпреки това, някои директиви 

позволяват да бъдат въведени на национално ниво по по-гъвкав начин от традиционното 

законодателство, например по пътя на саморегулирането, съвместното регулиране или чрез 

правнообвързващи указания. Добрата практика сочи, че при вземането на решение по какъв 

начин да се транспонира дадена директива на ЕС следва да се започне от онзи вариант, при 

който държавата няма да надвиши минималните изисквания, поставяни от нея. След това се 

прави оценка дали директивата позволява прилагането на нерегулаторни мерки. В случай, 

че такава възможност съществува, нерегулаторните варианти следва да бъдат изследвани по 

начина, по който това се прави при ОВ за мерки на национално ниво113. 

В конкретния случай Директива (ЕС) 2015/2436 предвижда правила на равнището на 

Съюза за сближаване на законодателството на държавите-членки, така че да се осигури 

достатъчно и постоянно ниво на гражданскоправна защита във вътрешния пазар на 

търговските марки.  Целта е да се насърчи по-доброто функциониране на вътрешния пазар 

като се улесни придобиването и защитата на марките в Съюза в полза на растежа и 

конкурентоспособността на европейските предприятия, като основополагащо е 

регистрираните марки да се ползват с една и съща защита в правните системи на всички 

държави-членки.  Всичко това поставя Директива (ЕС) 2015/2436 в категорията директиви, 

                                                           
112 От агл. „Колкото по-малко, толкова повече!“. 
113 'Transposition Guidelines: How to implement European Directives Effectively', HM Government, February 2018. 
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определящи конкретни мерки за транспониране, а не просто поставящи цели или крайни 

резултати за постигане. Поради това, използването на алтернативни на регулирането мерки 

и инструменти в конкретния случай на транспониране е до голяма степен неприложимо. 

Що се отнася до идентифицираните проблеми, извън обхвата на Директивата, 

произтичащи от практиката по прилагане на действащия ЗМГО, като алтернативен на 

регулаторния вариант подход за разрешаването им би могъл да бъде създаването на 

вътрешноведомствен акт, под формата на насоки или указания, който макар да няма 

правнообвързваща сила, да спомогне за унифицирането на процедурите на Патентното 

ведомство и тяхното съобразяване с установената съдебна практика и най-добрите практики 

на ниво Съюз. 
 

VII. АНАЛИЗ НА ВЪЗДЕЙСТВИЯТА 

Процесът на анализ на въздействията на разработените в рамките на ОВ варианти на 

полтиката преминава през методологически предопределена последавателност от стъпки, 

както следва: 

1. идентифициране на потенциалните въздействия на избраните за анализ варианти; 

2. отграничаване на онези въздействия, които е вероятно да бъдат значителни и 

3. задълбочено оценяване на значителните въздействия на вариантите. 

Стъпка 1 от този процес включва идентифициране на потенциалните въздействия, 

които трябва да бъдат обективно изследвани, като едновременно с това се прави и преценка 

на положителните и отрицателните, преките и непреките, предвидимите и непредвидимите, 

желаните и нежеланите, краткосрочните и дългосрочните и други относими ефекти. 

Добрата практика на провеждане на тази стъпка сочи, че прегледът на потенциалните 

икономически въздействия, задължително като минимум следва да обхваща проверка на 

влиянието на вариантите върху: растежа и инвестициите, секторната 

конкурентоспособност, единния пазар, иновациите и научните изследвания, 

технологичното развитие и дигиталната икономика. Скринингът на потенциалните 

социални въздействия на вариантите следва да представлява изследване на тяхното 

представяне по отношение на заетостта, условията на труд, разпределението на доходите и 

социалното включване, здравето и безопасността, социалната защита и образованието. 

Идентифицирането на потенциалните екологични въздействия на вариантите трябва да 

означава преглед на тяхното влияние спрямо фактори като борбата с измененията на 

климата, ефективното използване на ресурсите, борбата срещу замърсяването на води, 

почва, въздух и други, опазването на биологичното разнообразие, намаляването и 

управлението на отпадъците и минимизирането на екологичните рискове. 

Стъпка 2 от процеса по анализ на въздействията на вариантите предвижда 

извършването на обоснован подбор на най-относимите за конкретно оценяваната политика 

въздействия  въз основа на принципа на пропорционалния анализ, които да бъдат запазени  

за по-подробен анализ. Преценката се прави както на базата на абсолютната стойност на 

очакваните въздействия, така и на тяхната относителна стойност, изразяваща 

релевантността  на ефектите спрямо отделните групи заинтересовани страни и степента на 

тяхното засятане. Тук важно значение имат вида и размера на заинтересованите страни – 

например микро, малки или средни предприятия, концентрацията на очакваните 

въздействия – в конкретен регион, държава, икономически сектор или група субекти, както 

и кумулативните ефекти, които всеки от вариантите биха предизвикали при тяхното 

задействане и евентуално сработване или несработване с останалите действащи политики и 

мерки за регулиране в същата сфера на политика.  
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Стъпка 3 от анализа на въздействията включва извършването на окончателен избор на 

значителните въздействия, онези които да бъдат поставени на задълбочен количествен и 

качествен анализ с цел да се изгради ясна представа относно тяхната същност - положителни 

или отрицателни, сигурни или несигурни, желани или нежелани и относно това за кого те 

биха донесли ползи и за кого загуби.  

Не съществува единна и общо утвърдена методология в европейски или световен 

мащаб, чието прилагане да гарантира, че анализът на индивидуалните ключови въздействия 

на вариантите на политиката при ОВ е направен изчерпателно и обективно. За да се направи 

пълноценен анализ на въздействията, на база изследването на актуалния национален 

контекст, съществуващ при действащата към момента правна уредба на търговските марки 

и географските означение и преценката на очакванията от бъдещи промени в нея, в ОВ 

първо са разгледани постигнатите резултати от регулирането на национално и 

наднационално ниво, представени като ползи и разходи, свързани с регулирането. Въз 

основа на тях са идентифицирани основните очаквания, свързвани с реализирането на 

конкретните варианти, които са обект на оценка, като фокусът попада върху основните 

(класическите) въздействия – икономически, социални и екологични и най-относимите 

специфични въздействия. 

Очакваната значимост на въздействията на вариантите е преценена от гледна точка на 

промените в поведението на субектите или в средата, региона, пазара или сектора, които се 

свързват с всеки от оценяваните варианти в сравнение с базисния сценарий, този който би 

се развил и реализирал при избора на нулевия вариант, наречен в настоящата ОВ Вариант 0 

- Без действие. По тази причина анализът на въздействията на Вариант 0 е представен във 

формата на разработен базисен сценарий, спрямо който да бъдат проектирани и съпоставени 

въздействията, свързвани с останалите варианти, разглеждани от оценката. 

 

0. АНАЛИЗ НА ВЪЗДЕЙСТВИЯТА НА ВАРИАНТ 0 

0.1. Икономически въздействия 

Приносът на индустриите, в които правата на интелектуалната собственост в ЕС имат 

водещо значение114 към БВП е значителен. За периода 2011 - 2013 г. над 42% от БВП на ЕС 

е генериран от такива индустрии, като индустриите, ползващи активно търговски марки 

допринасят за 36% (около 4 812 310 милиона евро добавена стойност), а делът на 

индустриите, ползващи активно географските означения е около 0.1% (приблизително 18 

109 милиона евро добавена стойност). За същия период добавената стойност на 

индустриите, ползващи активно търговски марки в България е 15 999 милиона евро, т.е. 

38.5% от БВП на страната, а добавената стойност на индустриите в областта на географските 

означения възлиза на 31 милиона евро, т.е. 0.1% от БВП на страната. 

Несъответствията между различните национални режими възпрепятства 

функционирането на единния пазар като цяло. Предвид факта, че индустриите, работещи 

активно с търговски марки и географски означения формират близо половината от БВП на 

ниво ЕС и почти 40 % от националния БВП, негативните влияния биха имали значителни 

последици върху икономиката, както в относителен аспект, така и в абсолютни стойности. 

Неоптималната организация на системите на търговските марки и географските 

означения има индиректно негативно влияние върху нивото на  иновациите. Търговските 

марки и географските означения имат ключова роля в маркетинговата стратегия на 

компаниите. Няма значение колко технически иновативен е даден продукт или услуга или 

колко ефективно защитен е чрез други инструменти на правото на интелектуална 

собственост например патент, ако компанията не може да продаде иновацията си и да 

                                                           
114 От англ. Intelectual property rights (IPR)-intensive industries. 
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получи печалба. Поради това, търговските марки и географските означения представляват 

стимул за иновациите по два начина, първо те мотивират фирмите да създават допълнителни 

иновации, особено под формата на диференциация на продукта, второ, фирмите могат да 

използват търговските марки непряко за допълване нивото на защита, давано от други 

правни инструменти като патентите и търговските тайни например115. 

 

0.2. Социални въздействия 

За периода 2011 - 2013 г. индустриите, в които правата на интелектуалната собственост 

имат водещо значение са генерирали 27.8% от всички работни места в ЕС, като 21% от тях 

са в индустриите, използващи  активно търговски марки и по-малко от 10% в индустриите, 

използващи активно географски означения. Средно, за периода 60 милиона граждани на ЕС 

са били трудово ангажирани в индустрии, в които правата на интелектуална собственост 

имат водещо значение от общо 216 милиона работещи. Освен това допълнителни 22 

милиона работни места са ангажирани в индустрии, които предоставят стоки и услуги за 

индустрии, в които правата на интелектуална собственост имат водещо значение.  

За същия период в България, заети в индустриите, използващи активно търговски 

марки са били заети 711 721 души (24% от общия брой заети лица), а в индустриите, 

използащи активно географски означения – 3 008 души (0.1% от общия брой заети лица). 

Освен това, данните показват, че индустриите, в които правата на интелектуална 

собственост имат водещо значение плащат значително по-високи заплати (46%) в сравнение 

с други индустрии116. 

Видно от посочените данни,  бизнесите, разчитащи на системите за защита на 

търговските марки и географските означения създават трудова заетост при сравнително по-

добри условия за значителна част от гражданите на ЕС и България в часност. Текущите 

практики и действащата национална правна уредба в областта на защитата на търговските 

марки и географските означения създават условия за ограничаване на ресурсите и 

възможностите за развитие на бизнеса. В особена степен това важи за МСП, които поради 

своя размер и обем и поради ограничеността на своите ресурси са винаги непропорционално 

засегнати в сравнение с всички останали предприятия. По данни на НСИ, публикувани в 

края на 2017 г., броят на нефинансовите предприятия в България за 2016 г. е 404 937, от 

които в едва 728 са заети 250 и повече лица117, което сочи че икономиката на страната ни е 

изградена почти изцяло от МСП. 

В същото време, като основни негативни ефекти на действащата правна рамка на ниво 

Съюз могат да бъдат посочени продължителното време, необходимо за подготовка, 

подаване и обработка на заявки, недостатъчната прозрачност и предвидимост на резултата 

от преминаването през процедурата и разходите за държавни такси и юридически услуги. 

Освен това, настоящата среда като цяло, създава непредвидимост за бизнеса, невъзможност 

за дългосрочно планиране, бариери за участие в инвестиционни програми, схеми за 

кредитиране и финансиране и т.н. 

Освен административни тежести и допълнителни разходи, които затормозяват и 

препречват растежа на бизнеса и особено на МСП, всичко това води понякога и до 

                                                           
115 „How do trademarks affect firms' incentives to innovate?“, Davis, L.,http://www.dime-

eu.org/files/active/0/Davis.pdf. 
116 Данните са заимствани от  доклада на Европейското патентно ведомство и Службата на ЕС за интелектуална 

собственост "Индустриите, в които правата на интелектуалната собственост имат водещо значение и 

икономическото представяне в ЕС" от октомври 2016 г., достъпен на: https://euipo.europa.eu/tunnel-

web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/IPContributionStudy/performance_in_the_Euro

pean_Union/performance_in_the_European_Union_full.pdf. 
117 http://www.nsi.bg/bg/content/8212/брой-на-предприятията. 

http://www.dime-eu.org/files/active/0/Davis.pdf
http://www.dime-eu.org/files/active/0/Davis.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/IPContributionStudy/performance_in_the_European_Union/performance_in_the_European_Union_full.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/IPContributionStudy/performance_in_the_European_Union/performance_in_the_European_Union_full.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/IPContributionStudy/performance_in_the_European_Union/performance_in_the_European_Union_full.pdf
http://www.nsi.bg/bg/content/8212/брой-на-предприятията
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прекратяване дейността на някои от по-малките компании, които не могат да си позволят да 

отделят необходимите ресурси за осигуряване на защита на търговските марки и 

географските означения, което неизменно има за резултат съкращаване на работни места. 

Допълнително, ограничава се възможността за намаляване на цените на стоки и услуги, 

което има директно отражение върху техните крайни потребители. Други негативни 

въздействия върху правата на потребителите са свързани с ограничаването и затрудняването 

на вземането на информирано решение при покупката на стоки и услуги. 

 

 

0.3. Екологични въздействия 

Намаляването на замърсяването на околната среда, ефективното използване на 

ресурсите, опазването на почвите, водите и въздуха от замърсяване, прилагането на 

технологии, които ограничават до минимум риска от екологични катастрофи изискват 

наличието на достатъчно ресурси, с които бизнесът устойчиво да разполага. Щадящият 

околната среда бизнес се постига чрез  оптимизиране на работните процеси и прилагането 

на зелени технологии, които изискват допълнителни инвестиции. Когато средата, в която 

предприятията функционират съдържа повече пречки отколкото стимули за развитие на 

бизнеса, в конкретния случай като им създава допълнителни разходи и затруднения, 

свързани с неоптимални процедури и правна уредба, не може да се очаква, че те ще имат 

възможността да инвестират в по-екологични технологии, производства и работни процеси. 

 

1. АНАЛИЗ НА ВЪЗДЕЙСТВИЯТА НА ВАРИАНТ 1 

1.1. Икономически въздействия 

Варинт 1 предвижда постигане на хармонизирана с правилата на ЕС национална 

правна рамка, което ще допринесе за повишаване на правната сигурност по отношение на 

обхвата на защитата на марките и географските означения.  

Сближаването на правилата в целия ЕС и подобрената трансгранична правна защита 

на търговските марки и географските означения в дългосрочен план ще насърчи 

икономическия растеж, свързан с по-ефективното разпределение на ресурсите от бизнеса 

и до засилване на конкурентоспособността на предприятията на Съюза. Унифицираната 

национална правна уредба, която възпира предприятията от третите за ЕС държави да внасят 

фалшифицирани стоки и да пускат в оборот на единния пазар стоки, които са свързани с 

нарушения на правата върху марки и географски означения означава създаването на по-

сигурна среда на защита, която има стимулиращ ефект за бизнеса на ниво ЕС и оттам в 

държавите-членки.  

Сближаването на националните законодателства относно правната закрила на марките 

и географските означения се очаква да доведе до значително намаляване на разходите на 

предприятията на Съюза за ползването на външна експертиза и консултантнска помощ в 

дългосрочен план. Това означава създаване на условия за спестяване на ресурси, което би 

било особено благоприятно за МСП, които благодарение на своя размер и обем на дейността 

обикновено не разполагат с финансовите средства, необходими за правна помощ и 

консултации.  

Предоставянето на ефективни средства за правна защита на марките и географските 

означения би насърчила установяването на по-конкурентна среда на еднинния пазар. 

Конкурентите и бизнес партньорите на притежателите на търговски малки и ползвателите 

на географски означения биха реализирали ползи, благодарение на увеличената правна 

сигурност и хармонизацията на правната рамка на ниво Съюз, която по един ясен начин 
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определя какво те могат и какво не могат да правят в своята дейност, така че да не се стига 

до нарушаване на правилата за защита на марките и означенията. 

Създаването на ясни общи правила за защита на търговските марки и географските 

означения в Съюза би направило трансграничните стопански дейности по-сигурни. С 

течение на времето всичко това се очаква да има положително въздействие върху 

конкурентоспособността на икономиката на ЕС, което от своя страна би довело до нови 

възможности на пазара на труда. Това означава и преки ползи от регулирането и за 

конкурентоспособността на българските предприятия. 

 В таблицата по-долу е представен подробен анализ на идентифицираните от ОВ 

значителни индивидуални икономически въздействия на Вариант 1, анализирани чрез 

предварително разработена матрица на ключовите индикатори. 

 

Анализ на икономическите въздействия на Вариант 1 

Икономически въздействия Ключови индикатори 

Оперативни разходи и 

извършване на бизнес 

 

Вариантът не налага допълнителни разходи за първоначално 

спазване, преструктуриране на бизнес процесите или 

разходи за участие на пазара на предприятията на ЕС. Чрез 

него се постига отваряне на единния пазар благодарение на 

хармонизиране на националното законодателство с 

европейското и сближаване на националните правила и 

процедури на държавите-членки на ЕС. Той съдържа 

потенциал за положителни въздействия спрямо разходите, 

съответно наличността на основните ресурси за 

производство като суровини, машини, труд, енергия и други 

защото е свързан с либерализирането на режима за 

регистрация на търговски марки вследствие на улесняването 

на възможността за заявяване и регистрация на търговски 

марки и отпадането на изискването те да бъдат графично 

представяни.  

Вариантът не засяга достъпа до финансиране на компаниите 

и не оказва пряк ефект върху инвестиционния цикъл. 

Неговото прилагане не би наложило изтегляне на 

определени продукти от пазара, както и забрана или 

ограничаване на разпространението на продукти. При него 

не би се стигнало до въвеждането на по-строго регулиране 

на извършването на конкретен бизнес, респективно до 

създаването или закриването на действащи предприятия. 

Чрез варианта се поставя началото на подхода на равно 

третиране на продуктите и предприятията в ЕС, които търсят 

закрила на своите търговски марки, което до момента беше 

невъзможно. 

Административна тежест за 

бизнеса 

Вариантът не засяга пряко естеството на задълженията на 

бизнеса за информиране нито вида на данните, които се 

изискват, честотата на отчитане или  сложността на процеса 

на подаване на документация и в този смисъл не би довел до 

налагането на допълнителна тежест за бизнеса. В 
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самостоятелен радел от ОВ, във формата на анализ на 

специфични въздействия е направено измерване на 

административните и регулаторните  разходи, които биха 

били наложени при избора на отделните варинати на 

оценяваната политика. 

Търговски и инвестиционни 

потоци 

Очаква се вариантът да има положително отражение върху 

инвестиционните потоци и търговията на национално ниво 

и на единния пазар, т.к. предвижда конкретни мерки, 

свързани с борбата с фалшифицирането на стоки, като 

създава възможност притежателите на марки от ЕС да могат 

да възпрепятстват трети лица да внасят и да пускат в 

свободно обръщение стоки в държави-членки, където 

марката е регистрирана,  когато те идват от трети държави и 

върху тях е поставена марка без разрешение, която е напълно 

идентична или по съществото си е идентична с марката, 

регистрирана по отношение на такива стоки.  

При Вариант 1 притежателите на марки ще могат и да 

предотвратят вноса на стоки, предмет на нарушение, както и 

тяхното попадане във всякакви митнически ситуации. 

Вариантът ще има пряко положително въздействие по 

отношение на сближаването на националното ни 

законодателство с тези на останалите държави-членки на 

Съюза, както и ще допринесе за постигане на още по-голямо 

съответствие и спазване на международните задължения на 

държавите-членки в рамките на Световната търговска 

организация и Общото споразумение за митата и търговията. 

Развитие на 

конкурентоспособността на 

бизнеса 

Вариантът би имал положителни въздействия върху 

разходите за правене на бизнес, включително тези, свързани 

с производството, като например разходите за труд и 

капитал защото хармонизираните национални 

законодателства и уеднаквените процедури за регистрация и 

получаване на защита на търговски марки и географски 

означения водят до намаляване на необходимостта от 

създаването и поддържането на вътрешнофирмена 

експертиза, ползването на скъпа външна консултантска 

помощ и разработването и поддължането на собствени 

понякога твърде сложни инструменти за управление на 

данни и портфолиото на собствените търговски марки. 

Вариантът би имал косвен стимулиращ ефект върху 

иновациите. Добрата правна защита на търговските марки и 

географските означения мотивира бизнеса за създаване на 

допълнителни иновации, особено под формата на 

диференциация на даден продукт. Освен това фирмите могат 

да използват търговските марки непряко, за допълване на 

нивото на защита на техните интелектуални продукти и ноу-

хау, давано от други правни инструменти като патентите и 

търговските тайни, например.  
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Вариантът е насочен към отварянето на единния пазар към 

по-лесно регистриране и по-добра защита на търговските 

марки и географските означения, което означава премахване 

на съществуващите до момента бариери, свързани с 

различията на националните законодателства и тяхното 

непълно съответствие с правото на ЕС. Негов пряк 

положителен ефект би бил постигането на значително по-

високо от досегашното ниво на сближаване на националните 

правила и процедури в областта на защатата на търговските 

марки и географските означения. 

Позиция на малките и 

средните предприятия 

Вариантът е насочен към общо подобряване на 

функционирането на системата за защита на търговските 

марки и географските означения на територията не целия 

ЕС, като отчита едновременното действие на защитите на 

национално и съюзно ниво. Той не би имал като негативни 

ефекти налагането на допълнителни разходи и тежести 

спрямо МСП и пречки пред конкурентоспособността на 

МСП и специално микропредприятията.  

Функциониране на 

вътрешния пазар и 

конкуренцията 

Вариантът има за цел пряко да допринесе за оптимизиране 

на функционирането на вътрешния пазар, чрез облекчаване, 

сближаване и хармонизиране на процедурите за защита на 

търговските марки и географските означения на територията 

на целия ЕС. Важно странично положително въздействие от 

това е насърчаване на свободното движение на стоки, 

услуги, капитали и работници. 

Вариантът създава условия за по-информиран избор на 

потребителите и предотвратяване на възможностите за тяхно 

подвеждане чрез използването на фалшиви търговски марки. 

Той води до премахването на съществуващите бариери пред 

европейските доставчици на стоки и услуги и пречи на 

антикокнукрентното поведение и нелоялната конкуренция, 

които се свързват с нарушенията на правилата за 

търговските марки и географските означения. 

Публични власти На етапа на изготвянето на ОВ не би могло да се формулира 

обективно обосновано остановище относно очакваните 

ефекти от Варианта върху бюджета. Това следва да бъде 

сторено във финансовата обосновка, която задължително 

следва да бъде изготвена в случай, че той бъде избран като 

най-подходящ за разрешаването на идентифицираните 

проблеми. Вариант 1 няма да доведе до допълнителна 

административна тежест за самите органи на публичната 

власт, в частност за българското Патентно ведомство. Той не 

предвижда изискването за създаване на нови или 

преструктуриране на съществуващи публични органи или 

институции. 

Потребители и домакинства Вариантът има пряко позитивно въздействие върху 

способността на потребителите да се възползват от 

вътрешния пазар, като предвижда намаляване на 
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материалноправните и процедурните различия в 

националните правни системи за защита на търговските 

марки и географските означения и води до хармонизиране на 

националните правила в сферите, идентифицирани като 

значими от ЕС, с тези действащи на ниво Съюз. 

Вариантът би оказал съществено положително въздействие 

върху информираността на избора на потребителите по 

отношение на стоките и услугите на единния пазар. Той води 

до повишаване на доверието на европейските потребители в 

пазара на стоки и услуги, предвид ефекта на засилване на 

правната сигурност в сферата на защитата на марките и 

географските означения. Налагането на забрани и 

прилагането на превантивни мерки спрямо 

фалшифицирането на марки и пускането в оборот на стоки 

предмет на нарушения с марки, което се включва във 

Вариант 1 би имало положително въздействие върху 

устойчивостта на потребителските стоки и услуги на 

единния пазар, както и върху възможността за получаване на 

защита от потребителите при нарушения, свързани с 

търговски марки и географски означения. 

Трети страни и 

международни отношения 

Вариантът съдържа в себе си мерки, насочени към укрепване 

на защитата на марките, по-ефективна борба с 

фалшифицирането и свобода на транзитното преминаване, 

което е в съответствие с международните задължения на ЕС 

и държавите-членки в рамките на Световната търговска 

организация и Общото споразумение за митата и търговията. 

 

1.2. Социални въздействия 

Поради спецификата на оценяваната политика, на макро ниво каквото е равнището на 

ЕС, не е възможно да се направи цялостен анализ на социалните въздействия, на който и да 

е от изследваните варианти, поради трудността ключови аспекти за социални въздействия, 

каквито са заетостта или доходите да бъдат изолирани като самостоятелни от останалите 

въздействия. Насърчаването на икономическия растеж и конкурентоспособността, както и 

създаването на по-големи стимули за иновации, които се съдържат като възможности при 

Вариант 1 имат потенциала косвено да доведат до увеличаване на броя на работните места, 

което да допринесе и за устойчивостта на заетостта в рамките на ЕС. От друга страна, може 

да се очаква, че вариантът ще има негативно въздействие върху заетостта в предприятията, 

които разчитат на фалишифицирането на стоки, използването на имитиращи знаци и 

извършването на други нарушения на правилата, свързани със защитата на търговските 

марки и географските означения. Оттук следва, че очакваното нетно социално въздействие 

на макро ниво от варианта би било положително.  

В таблицата по-долу е представен подробен анализ на идентифицираните от ОВ 

значителни индивидуални социални въздействия на Вариант 1, анализирани чрез 

предварително разработена матрица на ключовите индикатори. 

 

Анализ на социалните въздействия на Вариант 1 



58 

  

Социални въздействия Ключови индикатори 

Трудова заетост и 

трудови пазари 

 

Очакваните от Варианта въздействия в дългосрочен план са 

свързани с подобряването на функционирането на единния 

пазар, което да насърчи растежа и конкурентоспособността на 

ниво ЕС. Това като като непреки ефекти би довело до 

положително повлияване на нивата на заетост и увеличаване 

на потенциала за създаване на работни места . 

Ефекти върху дохода, 

разпределението и 

социалното включване 

Вариантът цели усъвършенстване на националната прана 

рамка, постигане на по-високо ниво на хармонизация с правото 

на ЕС и сближаване на законодателствата на държавите-членки 

в областта на защитата на марките и географските означения, 

което означава по-висока правна сигурност, стимулиране на 

растежа и конкурентоспособността, което като косвени ефекти 

би повлияло положително съществуващите неравенства,  

разпределението на доходите и благоденствието на гражданите 

на  Съюза. 

Управление, участие и 

добра администрация 

Вариантът е насочен към постигането на равнопоставено 

третиране на всички участници на единния пазар по отношение 

получаването на правна закрила за търговските марки и 

географските означения. Предлаганите от него мерки засягат 

публичните институции и администрации в частност 

националните ведомства по интелектуална собственост като 

водят до усъвършенстване на техните работни процеси и 

насърчават координирането на правилата и процедурите 

между тях. Отделно от това, чрез Варианта се постига 

хармонизиране на националната правна рамка с европейската 

и се създават условия за бъдеща оперативна съвместимост 

между съществуващите на национално ниво електронни 

услуги и системи в областта на марките и географските 

означения с тази на ЕС. 

Обществено здраве и 

безопасност 

Вариантът поставя сериозни прегради пред фалшифицирането 

на стоки, както и значително допринася за по-високото ниво на 

информираност на избора на потребителите на стоки и услуги 

в Съюза. Когато тези стоки са медикаменти, медицински 

изделия или лекарства, включително генерични лекарствени 

продукти (на които ЕС обръща особено внимание във връзка с 

приетата в Доха през 2001 г. на Министерската конференция 

на СТО „Декларация относно Споразумението ТРИПС и 

общественото здраве“), Вариантът косвено води до намаляване 

на вероятността от рискове за здравето на гражданите на 

Съюза.  

Престъпност, 

тероризъм и сигурност 

Вариантът съдържа конкретни мерки против 

фалшифицирането на стоки, техния внос, включването им в 

различни митнически режими и пускането им в оборот на 

единния пазар на Съюза, в случаите когато те са свързани с 

нарушения на правилата за защита на търговските марки и 

географските означение. Това означава че той би имал косвен 
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положителен ефект, свързан с превенцията и ограничаването 

на престъпленията против интелектуалната собственост и по-

специално трансграничната престъпност в тази област. 

Достъп и ефекти върху 

социалната закрила, 

здравеопазването и 

образователните 

системи 

Вариантът осигурява равни възможности за достъп и за 

извършването на информиран избор от потребителите на 

услуги на ниво ЕС и от тази гледна точка би имал косвени 

положителни въздействия по отношение на достъпността и 

качеството на социални, образователни и здравни услуги. 

Култура  Вариантът би имал косвени положителни въздействия върху 

опазването на културното наследство и културното 

многообразие доколкото съдържа забрани и мерки, насочени 

срещи фалшифицирането на стоки, които ако са част от такова 

наследство или многообразие на европейско или национално 

ниво биха могли да се ползват от общата подбрена правна 

среда и повишеното ниво на правна сигурност в ЕС. 

 

1.3. Екологични въздействия 

Насърчаването на икономическия растеж и конкурентоспособността означава 

създаването на предпоставки за производството на стоки и предоставянето на услуги, които 

са по-щадящи околната среда. Екологосъобразното поведение на производителите и 

търговците зависи и от ресурсите, с които те разполагат. По-малкото замърсяване на 

околната среда чрез промени в начина, по който бизнесът функционира изисква повече 

инвестиции. Вариант 1 е единственият от аналазираните варианти в рамките на тази ОВ, 

който съдържа едновременно потенциала да насърчи конкурентоспособността на бизнеса и 

да позволи спестяването на разходи, свързани със защитата на марките и географските 

означения, което означава, че от него единствено могат да се очакват оптималните за 

разглежданата политика положителни екологични въздействия. 

В таблицата по-долу е представен подробен анализ на идентифицираните от ОВ 

значителни индивидуални екологични въздействия на Вариант 1, анализирани чрез 

предварително разработена матрица на ключовите индикатори. 

 

Анализ на екологичните въздействия на Вариант 1 

Екологични въздействия Ключови индикатори 

Климат  Вариантът няма въздействия по отношение на способността 

ни като хора да се адаптираме към измененията на климата. 

Качество на въздуха, 

водите и почвите 

Вариантът влияе косвено положително върху опазването на 

въздуха, водите и почвите като насърчава икономическия 

растеж и конкурентоспособността на бизнеса, което води до 

създаване на стимули за инвестиране в щадящи околната 

среда производства, технологии и иновации. 

Биоразнообразие, флора, 

фауна и територии 

Вариантът влияе косвено положително върху запазването на 

биологичните видове и родове и биоразнообразието като 

насърчава икономическия растеж и конкурентоспособността 

на бизнеса, което означава създаване на стимули за 
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инвестиране в щадящи околната среда производства, 

технологии и иновации. 

Производство на 

отпадъци и рециклиране 

Вариантът влияе косвено положително върху намаляването 

на производството на отпадъци (твърди, градски, 

селскостопански, промишлени, минни, радиоактивни, 

токсични и други) и тяхното рециклиране като насърчава 

икономическия растеж и конкурентоспособността на бизнеса, 

което означава създаване на стимули за инвестиране в такива 

производства, технологии и иновации. 

Ефективно използване 

на възобновяеми ресурси 

Вариантът влияе косвено положително върху увеличаването 

на употребата на възобновяеми ресурси като подземни води, 

минерали и други, водейки до насърчаване на икономическия 

растеж и конкурентоспособността на бизнеса, което означава 

създаване на стимули за инвестиране в такива производства, 

технологии и иновации.  

Устойчиво потребление 

и производство 

Вариантът има преки позитивни въздействия спрямо 

устойчивото потребление и производство, чрез въвеждането 

на хармонизирана и синхронизирана между държавите-

членки, действаща на цялата територия на Съюза, правна 

уредба на защита на търговските марки и географските 

означения. Като насърчава икономическия растеж и 

конкурентоспособността на бизнеса, той влияе косвено 

положително и върху възможността на европейските 

предприятия да инвестират в щадящи околната среда стоки и 

услуги.   

Вероятността и мащаба 

на рисковете за околната 

среда 

Вариантът има потенциала косвено да влияе положително на 

вероятността за предотвратяване на пожари, експлозии, 

аварии, катастрофи, инциденти и случайни вредни емисии, 

както и на риска от неоторизирано или неумишлено 

разпространение на чужди за околната среда или генетично 

модифицирани организми, като създава сериозни прегради 

пред фалшифицирането на стоки и пускането в оборот на 

стоки, които са били предмет на нарушения на търговски 

марки и географски означения. 

 

2. АНАЛИЗ НА ВЪЗДЕЙСТВИЯТА НА ВАРИАНТ 2 

Посочените при разработването на Вариант 2, по-горе в ОВ, мерки биха имали 

положителни ефекти в две насоки: 

1. подобряване на правоприлагането, в случаите на създаването на усъвършенствани 

правила и процедури чрез саморегулиране, съвместно регулиране, указания, наръчници, 

насоки и т.н. и 

2. повишаване на общата информираност на заинтересованите страни, при 

провеждането на информационна кампания. 

Макар и безспорно полезни и необходими, тези мерки не биха могли да запълнят 

празнотите на правната уредба и да създадат условия за по-добра защита и по-достъпни и 

ясни процедури за получаването на защита на търговските марки и географските означения. 
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2.1. Икономически въздействия 

Тъй като този Вариант 2 няма като преследван резултат сближаването на правните 

системи в рамките на ЕС и не води по един несъмнен и правнообвързващ начин до 

отстраняване на съществуващите в уредбата на национално ниво пропуски, той не би 

допринесъл за повишаване на правната сигурност. Въпреки това, ако информацията за 

юридическата защита на търговските марки и географските означения и начините за 

нейното получаване в държавите-членки е по-лесно достъпна, бариерата, свързана с 

разходите за външна правна помощ и проучване на правната рамка ще бъде премахната или 

ограничена, което би имало леко позитивно въздействие върху вътрешния пазар, в 

сравнение с базисния сценарий, който би се развил при нулевия вариант. Не се очакват 

значителни въздействия върху конкуренцията, в сравнение с базисния сценарий и не биха 

били постигнати особени промени по отношение на икономическия растеж. 

В таблицата по-долу е представен подробен анализ на идентифицираните от ОВ 

значителни индивидуални икономически въздействия на Вариант 2, анализирани чрез 

предварително разработена матрица на ключовите индикатори. 

 

Анализ на икономическите въздействия на Вариант 2 

Икономически въздействия Ключови индикатори 

Оперативни разходи и 

извършване на бизнес 

 

Вариантът не налага допълнителни разходи за първоначално 

спазване, преструктуриране на бизнес процесите или 

разходи за участие на пазара на предприятията на ЕС. Чрез 

него обаче не се постига допълнително, спрямо базовия 

сценарий, отваряне на единния пазар чрез хармонизиране на 

националното законодателство с европейското и сближаване 

на националните правила и процедури на държавите-членки 

на ЕС.  

Административна тежест за 

бизнеса 

Вариантът не засяга пряко естеството на задълженията на 

бизнеса за информиране, нито вида на данните които се 

изискват, честотата на отчитане или сложността на процеса 

на подаване на документацията и в този смисъл не би довел 

до налагането на допълнителна тежест за бизнеса. 

Търговски и инвестиционни 

потоци 

Очаква се вариантът да има слабо положително отражение 

върху инвестиционните потоци и търговията на национално 

ниво и на единния пазар, което би било следствие от 

повишената информираност на потребителите и увереността 

им в постигнатата стабилна и унифицирана практика по 

прилагането на процедурите по заявяване. 

Развитие на 

конкурентоспособността на 

бизнеса 

Вариантът би имал леко положително въздействие върху 

разходите за правене на бизнес, доколкото повишената 

информираност на потребителите и увереността им в 

стабилната и унифицирана практика по прилагането на 

процедурите по заявяване биха довели до намаляване на 

необходимостта от създаването и поддържането на 

вътрешнофирмена експертиза, ползването на скъпа външна 

консултантска помощ и разработването и поддължането на 
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собствени понякога твърде сложни инструменти за 

управление на данни и на портфолиото на собствените 

търговски марки. 

Позиция на малките и 

средните предприятия 

Доколкото не се предвиждат конкретни регулаторни 

промени, този вариант не се различава по въздействия 

спрямо МСП и специално по отношение на 

микропредприятията в сравнение с базисния сценарий, 

който би се осъществил при избора на нулевия вариант. 

Функциониране на 

вътрешния пазар и 

конкуренцията 

Вариантът има за цел да допринесе за оптимизиране на 

функционирането на вътрешния пазар, чрез по-голямата 

информираност на заявителите и усъвършенстването на 

практиката на административния орган. Не са отчетени 

въздействия върху конкуренцията, различаващи се от тези 

при базисния сценарий. 

Публични власти На етапа на изготвянето на ОВ не би могло да се формулира 

обективно обосновано остановище относно очакваните 

ефекти от Варианта върху бюджета. Вариантът няма да 

доведе до допълнителна административна тежест за самите 

органи на публичната власт, в частност за българското 

Патентно ведомство. Той не предвижда изискването за 

създаване на нови или преструктуриране на съществуващи 

публични органи или институции. 

Потребители и домакинства Вариантът има непряко слабо позитивно въздействие върху 

способността на потребителите да се възползват от 

вътрешния пазар, доколкото повишаването на 

информираността и отстраняването на процедурните 

проблеми при правоприлагането биха довели до по-лесното 

заявяване и получаване на защита на търговски марки и 

географски означения. Вариантът би оказал минимално 

положително въздействие върху информираността на избора 

на потребителите на стоките и услугите на единния пазар. 

Той би довел до някакво повишаване на доверието на 

европейските потребители в пазара на стоки и услуги, 

предвид ефекта на засилване на правната сигурност в 

сферата на защитата на марките и географските означения. 

Трети страни и 

международни отношения 

Вариантът не съдържа в себе си мерки, които биха имали 

някакво влияние в посока трети страни и международни 

отношения, различни от тези при базисния сценарий. 

 

2.2. Социални въздействия 

Малко вероятно е прилагането на алтернативи на регулирането да доведе до преки 

социални въздействия, например върху заетостта и доходите на макро равнище, каквото е 

нивото на ЕС. Доколкото Вариант 2 не подпомага развитието на допълнителни иновативни 

дейности, не се очаква той да доведе до по-голям избор на иновативни услуги и продукти за 

потребителите. Спорно е доколко отчетеното слабо насърчаване на икономическия 

растеж има потенциала косвено да доведат до увеличаване на броя на работните места, което 

да допринесе и за устойчивостта на заетостта в рамките на ЕС. 
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В таблицата по-долу е представен подробен анализ на идентифицираните от ОВ 

значителни индивидуални социални въздействия на Вариант 2, анализирани чрез 

предварително разработена матрица на ключовите индикатори. 

 

Анализ на социалните въздействия на Вариант 2 

Социални въздействия Ключови индикатори 

Трудова заетост и 

трудови пазари 

Не се очаква този вариант да има ефекти, различни от тези при 

базисния сценарий. 

Ефекти върху дохода, 

разпределението и 

социалното включване 

Не се очаква този вариант да има ефекти, различни от тези 

прибазисния сценарий. 

Управление, участие и 

добра администрация 

Предлаганите от варианта мерки засягат публичните 

институции и администрации в частност националните 

ведомства по интелектуална собственост като водят до 

усъвършенстване на техните работни процеси и насърчават 

координирането на правилата и процедурите между тях.  

Обществено здраве и 

безопасност 

Не се очаква този вариант да има ефекти, различни от тези при 

базисния сценарий. 

Престъпност, 

тероризъм и сигурност 

Не се очаква този вариант да има ефекти, различни от тези при 

базисния сценарий. 

Достъп и ефекти върху 

социалната закрила, 

здравеопазването и 

образователните 

системи 

Вариантът би подобрил възможностите за достъп и за 

извършването на информиран избор от потребителите на 

услуги на ниво ЕС и от тази гледна точка той би имал косвени 

положителни въздействия по отношение на достъпността и 

качеството на социални, образователни и здравни услуги. 

Култура  Не се очаква този вариант да има ефекти, различни от тези при 

базисния сценарий. 

 

2.3. Екологични въздействия 

ОВ не установява настъпването на значителни екологични въздействия, различни от 

описаните в базисния сценарий, който би се осъществил при избора на Вариант 0. 

В таблицата по-долу е представен подробен анализ на идентифицираните от ОВ 

значителни индивидуални екологични въздействия на Вариант 2, анализирани чрез 

предварително разработена матрица на ключовите индикатори. 

 

Анализ на екологичните въздействия на Вариант 2 

Екологични въздействия Ключови индикатори 

Климат  Вариантът няма въздействия по отношение на измененията на 

климата. 
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Качество на въздуха, 

водите и почвите 

Вариантът не влияе върху качеството на въздуха, водите и 

почвите. 

Биоразнообразие, флора, 

фауна и територии 

Вариантът не влияе върху биоразнообразието, флората, 

фауната и териториите. 

Производство на 

отпадъци и рециклиране 

Вариантът не влияе върху производството на отпадъци 

(твърди, градски, селскостопански, промишлени, минни, 

радиоактивни, токсични и други) и тяхното рециклиране. 

Ефективно използване 

на възобновяеми ресурси 

Вариантът не влияе върху ефективното използване на 

възобновяеми ресурси. 

Устойчиво потребление 

и производство 

Вариантът не влияе върху устойчивото потребление и 

производство. 

Вероятността и мащаба 

на рисковете за околната 

среда 

Вариантът не влияе върху вероятността и мащаба на 

рисковете за околната среда. 

 

Оттук следва, че при равни други условия, отделно от изложените при разработването 

на варианта аргументи за неговата неприложимост по процедурни причини118, анализът на  

очакваните от Вариант 2 значителните въздействия води до извода, че прилагането на 

предвидените в него алтернативни на регулирането мерки не биха довело до справяне с 

идентифицираните от ОВ проблеми и отстраняване на техните двигатели. 
 

3. СПЕЦИФИЧНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ НА ВАРИАНТИТЕ119 

3.1. Оценка на въздействията върху конкуренцията 

Пазарите със свободна конкуренция насърчават предприятията да бъдат ефикасни и 

иновативни и по този начин създават по-голям избор за потребителите, намаляват цените и 

подобряват качеството на продуктите и услугите. Повишената конкуренция допринася за 

функционирането на вътрешния пазар и обикновено подобрява икономическите показатели 

на държавите-членки, отваря нови възможности за бизнес пред предприятията и намалява 

цената на продуктите и услугите за потребителите в рамките на съответната икономика.  

Организацията за икономическо сътрудничество и развитие120, като част от своята 

рамка за наблюдение на политиките за потенциални вредни ефекти върху конкуренцията, е 

разработила списък от въпроси за проверка, чрез който може да бъде направена по-

задълбочена оценка на евентуалните ефекти, които публичните политики, включително тези 

по регулиране биха имали върху конкуренцията. Според нея, един вариант на политика би 

имал въздействия спрямо конкуренцията, ако: 

1. Води до ограничаване на броя или обхвата на доставчиците, като: 

а. предоставя „изключителни права“ на доставчик на стоки или услуги; 

б. въвежда лицензионна, разрешителна процедура или такава за одобрение; 

в. значително повишава разходите за влизане или излизане от бизнеса на доставчици; 

                                                           
118 Вж. VI. Разработване на вариантите, 2. Вариант 2 - Алтернативи на регулирането от  настоящата оценка. 
119 Методологията, използвана за разработване на този раздел е изцяло съобразена с Инструментариума за по-

добро регулиране на ЕК. 
120 www.oecd.org. 

http://www.oecd.org/


65 

  

г. създава географска бариера пред възможността компаниите да доставят стоки или 

услуги или да инвестират капитал; 

2. Ограничава възможността за конкуренция между доставчиците, като: 

а. ограничава възможността на доставчиците да определят цените на стоките или 

услугите, които предлагат, например при наличието на минимални или максимални цени; 

б. ограничава възможността на доставчиците да рекламират или пласират стоките или 

услугите си, особено за потенциални нововлизащи на пазара; 

в. определя стандарти за качеството на даден продукт над нивото, което добре 

осведомените потребители биха избрали и по този начин дава преимущество на някои 

доставчици пред други, например чрез изискването за конкретна технология или чрез 

определянето на ненужно строги стандарти, които са трудни или невъзможни за 

удовлетворяване от мнозинството производители; 

г. значително повишава цената на продукцията за някои доставчици в сравнение с 

други, особено чрез по-благоприятното третиране на наложилите се фирми отколкото 

нововлизащите на пазара; 

3. Намалява мотивацията на доставчиците да се конкурират, като: 

а. въвежда режим на само- или корегулиране и по този начин създава риск от тайни 

споразумения или определяне на високи критерии за влизане в определен сектор; 

б. изисква или насърчава публикуването на информация за нивото на производство, 

цените, продажбите или структурата на разходите на производителя; 

в. изключва дейността на конкретен сектор от промишлеността или на група 

доставчици от действието на общото конкуретно право; 

4. Ограничава възможностите за избор и достъпа до информация на 

потребителите, като: 

а. ограничава възможността на потребителите да решат от кой доставчик да пазаруват, 

позволявайки продажбата на дадени продукти, например да става само в определен вид 

лицензирани магазини; 

б. намалява мобилността на потребителите между доставчици на стоки или услуги 

чрез повишаване на цената на смяната на доставчиците; 

в. позволява на доставчиците да объркват потребителите с подвеждаща, ненадеждна 

или бързо изменяща се информация, която пречи на ефективното им пазаруване и може да 

доведе по-скоро до заблуда, отколкото до подпомогане на потребителите при избора им. 

Този списък от въпроси за проверка е използван при разработването на матрицата за 

ключови индикатори, приложени за анализа на специфичното въздействие на оценяваните 

варианти върху конкуренцията. Предвид обстоятелството, че Вариант 1 е единственият от 

изследваните в настоящата ОВ, който предвижда интензивна регулаторна намеса за 

разрешаване на идентифицираните проблеми, единствено при него би могло до се говори за 

потенциална значимост на ефектите върху конкуренцията. Такава не би могла да бъде 

изолирана и отчетена при Вариант 2. От тази гледна точка анализът на това специфично 

въздействие е направен само за Вариант 1, като за отправна точка за сравнение е ползван 

базисният сценарий, който би се осъществил при избора на Вариант 0.  

В таблицата по-долу са визуализирани резултатите от анализа на идентифицираните 

от ОВ значителни специфични въздействия на Вариант 1 върху конкуренцията. 

 

Анализ на въздействия на Вариант 1 върху конкуренцията 

Въздействия върху 

конкуренцията 

Ключови индикатори 
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Въздействия спрямо 

съществуващите фирми 

Вариант 1 не води пряко до увеличаване на цената за 

спазване на законодателството. Би могло да се стигне до 

налагането на по-високи регулаторни разходи, ако 

предлаганият нов модел на събиране на единна такса за 

регистрация бъде въведен на национално ниво в България по 

начин, който не е отразява точния обем на ползваните 

услуги. Този въпрос е обект на самостоятелен анализ в 

направеното по-долу измерване на потенциалните 

административни и регулаторни разходи на изследваните от 

ОВ варианти на политиката. 

Вариант 1 не би имал негативни въздействия, свързани със 

създаването на принуда или мотивация за излизане на 

фирми от пазара. Не би могло да се предполага, че микро и 

малки предприятия или големи фирми, които спазват 

законодателството на национално и европейско ниво в 

областта на защитата на марките и географските означения 

биха били принудени да напуснат пазара. Същото се отнася 

и до бизнесите, които ползват неактуални технологии, 

например по-старо оборудване за производство или 

средства за предлагане и доставка на услуги. Вариант 1, чрез 

предвидената в него регулаторна намеса не води до 

ограничаване на възможностите за растеж на конкурентите 

и до облагодетелстване на установените на пазара фирми в 

сравнение с техните конкуренти. 

Вариант 1 играе превантивна роля спрямо анти-

конкурентното поведение на фирмите, като пречи на вноса 

и пускането в оборот на единния пазар на фалшифицирани 

стоки и на такива, които са обект на нарушения на правилата 

за защита на марките и географските означения, 

включително когато те са с произход трети за ЕС държави. 

Въздействия спрямо 

навлизането на нови 

фирми 

Вариант 1 не ограничава възможностите за навлизане на 

нови фирми на единния пазар, напротив води до неговото 

отваряне и либерализиране като създава по-ясни, 

хармонизирани и синхронизирани правила и процедури, 

действащи на териорията на Съюза. По същата причина той 

не привилегирова наложилите се бизнеси за сметка на 

малките и средните навлизащи предприятия, както и не 

пречи на чужди, различни от националните фирми да 

работят на пазара на съответните държави-членки. Вариант 

1 не води до ограничаване на достъпа на фирмите на ЕС до 

най-важните ресурси, необходими при навлизане на пазара, 

каквито са т.нар. входни продукти, ноу-хау, канали за 

дистрибуция и други. 

Въздействия върху 

цените 

 

Не съществува вероятност Вариант 1 да доведе до 

повишаване на цените за бизнеса и потребителите, защото 

при неговото въвеждане не би се стигнало до по-високи 

разходи за производство на стоки и предлагане на услуги, 

нито до повишаване на пазарната сила. По-високото ниво на 
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споделяне на информация и сътрудничество между 

бизнесите не би довело до т.нар. тайни споразумения, а по-

скоро до възможности за разширяване на трансграничната 

търговска дейност в условията на по-високо ниво на правна 

сигурност на територията на ЕС. 

„Неценови“ 

въздействия върху 

потребителите 

Регулирането, заложено във Вариант 1 не би засегнало 

негативно качеството и разнообразието на продуктите. То 

би направило избора на потребителите по-добре 

информиран и би ги предпазило от фалшиви стоки и услуги. 

Вариантът не създава и нови минимални стандарти за 

качество, което би могло да доведе до създаването на 

бариери за навлизане на националния, респективно на 

единния пазар. 

Въздействия върху 

пазарите нагоре и 

надолу по веригата 

От гледна точка на предприятията, пазарите нагоре по 

веригата са всички пазари на техните доставчици, а пазарите 

надолу по веригата са пазарите на техните клиенти и 

потребители. Вариант 1 няма да създаде стимули за 

повишаване на вертикалната интеграция на пазара, което 

означава, че не съдържа потенциал за повишаване на 

бариерите за навлизане на националния, съответно на 

европейския пазар. Той не влияе нито на преговорната сила 

на купувачите, нито на преговорната сила на доставчиците, 

което означава, че не създава предпоставки за анти-

конкурентно поведение и практики. 

 

Визуализацията чрез горната таблица на въздействия, които Вариант 1 би имал върху 

конкуренцията показва, че той не води до създаването на бариари за навлизане на пазара, а 

напротив има потенциала да насърчи възможностите за национален и транснационален 

бизнес, както и да увеличи способността на фирмите да произвеждат повече и по-качествени 

продукти и услуги на по-ниски цени. В този смисъл Вариант 1 е единственият от 

раглежданите в ОВ, който би имал положително въздействие спрямо конкуренцията на 

единния пазар. 

 

3.2. Измерване на административните и регулаторните разходи 

Административните разходи се определят като разходите, които предприятията, 

публичните власти, гражданските организации, потребителите и гражданите са длъжни да 

правят в изпълнение на техните законови задължения за представяне на информация за 

тяхната дейност или производство, към други публични органи или частни лица. Тук 

понятието информация се тълкува в широк смисъл, т.е. включв и изискванията за 

етикетиране, докладване, регистрация, мониторинг и оценка, които се поставят във връзка 

със задълженията за отчитане и представяне на данни. Регулаторните разходи са онези, 

които правните субекти правят за да спазват закона. Те са цената на регулирането, т.е. това 

което правната рамка изисква от тях, за да постигнат и поддържат нормосъобразно 

поведение. 

При разглежданата политика Вариант 1 е единственият анализиран в рамките на ОВ, 

който предвижда нормативна промяна. Т.е. това е вариантът, при който обективно би могло 

да се говори за ефекти върху актуално съществуващите административни и регулаторни 

разходи. Вариант 2 ни би могъл да има подобни въздействия. По тази причина 
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специфицното въздействие, свързано с измерването на влияния върху административните и 

регулаторни разходи в ОВ ще бъде оценено само за този Вариант 1, като по подразбиране 

това означава, че като основа за сравнение е ползвана актуално съществуващата ситуация, 

респективно базисният сценарий, който би се развил при избора на Вариант 0.  

В рамките на втората група от проектопредложения за промени в националната правна 

уредба на защитата на търговските марки и географските означения - тази генерирана в 

резултат от практиката по прилагане на действащото законодателство, се предлага сега 

съществуващият модел на заплащане на дължимите държавни такси, което се извършва на 

всеки един от етапите на процеса по регистрация на търговски марки и географски 

означения, които са: заявка и експертиза, публикация на заявката, регистрация, 

свидетелство за регистрация, публикация на регистрирана марка, да бъде заменен с едно 

единствено заплащане на единна обща такса на обединена услуга, наречена „Регистрация“, 

платима в началото на процедурата. Основните възражения срещу така предлагания нов 

модел са няколко. Първо, че при него би се стигнало до множество хипотези, при които 

бизнесът и потребителите ще заплащат държавни такси за услуги, които не са ползвали, ако 

процедурата по определени причини не стигне до регистрация на марка или географско 

означение, което създава проблеми, свързани с изискванията за разходоориентиран размер 

на държавните такси и с действащото законово положение, че недължимо платените 

държавни такси подлежат на възстановяване на сторилите ги лица. Второ, че това би довело 

до допълнително обременяване на бизнеса и потребителите с финансови тежести във 

формата на допълнителни административни и регулаторни разходи. 

В тази част от ОВ е направен анализ на потенциалните административни и 

регулаторни разходи, съществуващи към настоящия момент и тези които биха се 

реализирали при въвеждането на Вариант 1, като целта е да се провери дали възраженията 

и съмненията от втората група по-горе, свързани с опасността от допълнителното 

обременяване на потребителите с разходи са основателни. Измерването е приблизително, 

борави с осреднени стойности и е изцяло базирано на статистическите данни, съдържащи се 

в годишните отчети на Патентното ведомство през последните 3 години. С цел постигане на 

съпоставимост на данните и обективен краен резултат, при измерването са използвани най-

важните абсолютни стойности от дейността на ведомството, свързана с регистрацията на 

търговски марки за съответните години, както следва: 

1. брой постъпили заявки за национална регистрация на марки; 

2. брой извършени формални експертизи; 

3. брой постановени окончателни решения по заявки за национална регистрация на 

марки; 

4. общ брой постановени решения заедно с опозициите във връзка със заявки за 

регистрация на марки. 

В измерването не са отразени т.нар. съпътстващи разноски, които бизнесът и 

потребителите правят, съответно биха спестили от промяната, като например банкови 

такси, разходи за транспорт и други, както и разходите на самото Патентно ведомство като 

например тези за пощенски услуги, свързани с уведомяването на своите потребители, 

спестяването на време на служителите от въвеждането на плащане на таксите на една 

вместо на две стъпки, както досега и други, т.к. измерването е прогнозно и се прави в 

рамките на предварителна оценка на въздействието, каквато е настоящата.  

 

Резултатите от измерването са представени в таблиците по-долу.  
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РЕГУЛАТОРНИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЪРГОВСКИТЕ МАРКИ  ПРИ 

ДЕЙСТВАЩОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО* 

1 2 3 4 (2+3)х4 

Наименование  

на  

дейността 

Дължима 

държавна 

такса  

 

Минимално 

възнаграждение 

за техническа 

или 

консултантска 

помощ** 

Среден брой 

действия 

годишно 

 

Общо в лева 

1. Заявяване и 

експертиза за 4 

класа 

170 120 4 577 1 327 330 

2. Публикация в 

Официалния 

бюлетин на 

заявка 

40 0 4 894*** 195 760 

3. Регистрация 300 60 4 105 1 477 800 

4. Издаване на 

свидетелство за 

регистрация 

50  4 105 205 250 

5. Публикация в 

Официалния 

бюлетин на 

регистрирана 

марка 

40 0 6 317**** 252 680 

СРЕДЕН РАЗМЕР НА РЕГУЛАТОРНИТЕ РАЗХОДИ НА 

ГОДИШНА БАЗА  

3 458 820 

 

 

 

* По официални данни от годишните доклади за дейността на Патентното ведомство 

на РБ за 2015, 2016  и 2017 година. 

** Изчислено на база Наредба № 1 от 9.07.2004 г. за минималните размери на 

адвокатските възнаграждения. 

*** Тази стойност е по-висока от броя на заявките защото отразява броя на 

публикациите, правени по заявки от предходни периоди. 

**** Тази стойност е по-висока от броя на заявките защото отразява броя на 

публикациите на регистрации, правени за заявки от предходни периоди. 
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ОЧАКВАНИ РЕГУЛАТОРНИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЪРГОВСКИТЕ МАРКИ  

ПРИ ВЪВЕЖДАНЕ НА ПРЕДЛАГАНАТА НОРМАТИВНА ПРОМЯНА* 

1 2 3 4 (2+3)х4 

Наименование  

на  

дейността 

Дължима 

държавна 

такса  

 

Минимално 

възнаграждение 

за техническа 

или 

консултантска 

помощ** 

Среден брой 

действия 

годишно 

 

Общо в лева 

1. 1. Регистрация  

(включва 

заявяване и 

експертиза за 4 

класа, 

публикация в 

Официалния 

бюлетин на 

заявката, 

регистрация, 

издаване на 

свидетелство и 

публикация в 

Официалния 

бюлетин на 

регистрираната 

марка 

600 120 4 577 3 295 440 

СРЕДЕН РАЗМЕР НА ОЧАКВАНИ РЕГУЛАТОРНИ РАЗХОДИ НА 

ГОДИШНА БАЗА  

3 295 440 

 

 

* По официални данни от годишните доклади за дейността на Патентното ведомство 

на РБ за 2015, 2016  и 2017 година. 

** Изчислено на база Наредба № 1 от 9.07.2004 г. за минималните размери на 

адвокатските възнаграждения. 

*** Тази величина отразява броя на публикациите, правени по заявки от предходни 

периоди. 

**** По официални данни от годишните доклади за дейността на Патентното 

ведомство на РБ за 2015, 2016  и 2017 година. 

 

Измерването сочи, че ако бъде предпочетен Вариант 1 с нормативната проямна, 

свързана с въвеждането на единната такса за услугата регистрация на марка или географско 

означение, потребителите и бизнеса не само, че няма да бъдат обременени с допълнителни 

финансови тежести, но на тях ще им бъдат спестени административни и регулаторни 

разходи в приблизителен размер от 163 380 лв. 
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VIII. СРАВНЯВАНЕ НА ВАРИАНТИТЕ 

В този раздел се разглежда ефективността и ефикасността на вариантите на политиката при постигането на заложените 

цели и преследваните резултати. Тъй като тяхното количествено представяне не е изцяло възможно, сравнението е направено 

по качествени показатели. Вариантите са сравнявани с базисния сценарий, който би се реализирал при избора на Вариант 0. 

По отношение на ефективността и ефикасността, за целите на настоящото сравняване са използвани определенията, 

прилагани при извършването на анализи на публични политики, според които “ефективност” означава степента, в която се 

постигат заложените цели, резултати и индикатори на съответните публични политики, а „ефикасността“ представлява 

ефективност за единица ресурс/цена.  

Ефективността се определя чрез последователното намиране на отговор на следните въпроси: 

1. дали очакваните резултати отговарят на поставените цели и ако да, в каква степен; 

2. дали очакваните резултати отговарят адекватно на нуждите на заинтересованите и/или засегнатите страни; 

3. дали могат да се очакват допълнителни ползи и вторични ефекти по отношение на първоначално поставените цели и 

ако да, какви са те. 

 

Сравнение между цялостната ефективност на разглежданите варианти 

 

Вариант Дали очакваните 

резултати отговарят на 

поставените цели и ако 

да, в каква степен 

Дали очакваните 

резултати отговарят 

адекватно на нуждите 

на заинтересованите 

и/или засегнатите 

страни 

Дали могат да се очакват 

допълнителни ползи и 

вторични ефекти по 

отношение на първоначално 

поставените цели 

ОБЩО 

Оценка на 

ефективността 

1 – В ограничена степен | 2 – В голяма степен | 3 - Напълно  

А Б В = А + Б + В 

Вариант 0 “Без действие” 1 2 2 5 

Вариант 1 “Регулаторна 

намеса” 
3 3 3 9 

Вариант 2 “Алтернативи 

на регулирането” 
1 2 2 5 
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За по-детайлното сравняване на цялостната ефективност и ефикасност на отделните варианти на политика са изведени 

индикатори, за които на базата на всички находки и изводи до момента в ОВ се установява, че са най-приложими и подходящи. 

 

Сравнение между цялостната ефективност и ефикасност на разглежданите варианти 

 

Варианти Индикатори 

 Ефективност Ефикасност 

Ниво на хармонизация 

на материалните 

разпоредби 

Ниво на хармонизация 

на процедурно ниво 

Превенция спрямо 

злоупотреби 

Вариант 0 - 

Без действие 

(базисен 

сценарий) 

Постигнатото ниво е 

добро, но все още 

съществуват 

разминавания, които водят 

до затруднения и разходи 

за потребителите 

Постигнатото ниво е 

добро, но все още 

съществуват 

разминавания, които 

водят до затруднения и 

разходи за потребителите 

Постигнатото ниво е добро, но 

са идентифицирани пропуски, 

които позволяват 

заобикалянето на правилата 

против неправомерното 

използване на търговски 

марки и географски означения 

Средна, предвид 

недостатъчното ниво на 

хармонизация и превенция 

Вариант 1 - 

Регулаторна 

намеса 

Задълбочаването на 

хармонизацията ще доведе 

до засилване на правната 

сигурност. В резултат на 

това ще се постигне 

насърчаване и изграждане 

на добре функциониращ 

вътрешен пазар, като 

регистрирането и защитата 

на марките в Съюза ще 

бъдат улеснени в полза на 

растежа и 

конкурентоспособността 

на европейските 

предприятия 

Допълнителната 

хармонизация на 

процедурно ниво ще 

доведе до по-бързи, по-

висококачествени и по-

стандартизирани системи 

за регистрация на марки и 

географски означения, 

които да са също така по-

унифицирани, по-лесни за 

използване, по-достъпни и 

по-съвременни от 

технологична гледна 

точка 

Унифицирането на  

националните правни уредби, 

които възпират 

предприятията от третите за 

ЕС държави да внасят 

фалшифицирани стоки и да 

пускат в оборот на единния 

пазар стоки, които са свързани 

с нарушения на правата върху 

марки и географски означения 

означава създаването на по-

сигурна среда на защита. Това 

би имало стимулиращ ефект 

за бизнеса на ниво ЕС и оттам 

в държавите-членки. В 

дългосрочен план се очаква 

подобрената трансгранична 

Предвид очакваното 

съществено подобрение на 

ситуацията, разходите за 

извършване на 

регулаторната намеса, биха 

били оправдани, поради 

което ефикасността на 

Вариант 1 се определя като 

средно висока. 
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правна защита да доведе до 

икономически растеж. 

Вариант 2 - 

Алтернативи 

на 

регулирането 

Не би могъл да подпомогне 

постигането на заложените 

оперативни цели. Не води 

до цялостно разрешаване 

на идентифицираните 

проблеми предвид техния 

преобладаващо 

регулаторен характер 

Не би могъл да 

подпомогне постигането 

на заложените оперативни 

цели. Не води до цялостно 

разрешаване на 

идентифицираните 

проблеми предвид техния 

преобладаващо 

регулаторен характер 

Би могъл да има позитивно 

въздействие върху 

превенцията, доколкото би 

подобрил  използването на 

съществуващите инструменти 

за защита от страна на 

притежателите на търговски 

марки. От друга страна обаче, 

би могъл да насърчи 

потенциални 

правонарушители, 

информирайки ги за 

слабостите на 

съществуващата система 

Предвид минималното 

постигане на целите на 

политиката и разходите, 

които биха били свързани с 

прилагането, на която и да е 

от описаните във Вариант 2 

алтернативни на 

регулирането мерки, 

ефикасността на този 

вариант следва да бъде 

определена като ниска. 



 
 

 
 

1. ПРЕПОРЪКА ЗА ИЗБОР НА ВАРИАНТ 

Изводите от извършеното сравняване на вариантите могат да бъдат систематизирани 

по следния начин: 

 

Сравняване на вариантите Цялостна ефективност Ефикасност и разходи** 

Варианти 
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1. Без действие (базисен сценарий) 

 

0 0 0 

 

0 0 

2. Регулаторна намеса ++ ++ ++ Средно високи Висока 

3. Алтернативи на регулирането 0 0 0/+ Високи Ниска 

 

* Сравнение спрямо базисния сценарий:  

--- много значително влошаване на ситуацията;  

-- значително влошаване на ситуацията;  

- слабо влошаване на ситуацията;  

0 - без промяна;  

+ слабо подобряване;  

++ значително подобряване;  

+++ много значително подобряване. 

** Обща оценка на варианта по отношение на постигането на целите: Ниско; Средно 

високо; Високо 

 

На база резултатите от ивършеното сравнение може да се направи извода, че 

препоръчителният вариант на действие е Вариант 1 “Регулаторна намеса”, тъй като 

при него се постига оптималният баланс между ефективност и ефикасност, а и предвидените 

в него мерки получават значителна подкрепа по време на обществените консултации, 

проведени на ниво ЕС, както и тези в рамките на предварителните сондирания, проведени 

от Центъра за оценка на въздействието на законодателството като част от процеса по 

извършване на оценката. 

 

2. ПРЕПОРЪКА ЗА ИЗБОР НА ИНСТРУМЕНТ 

Винаги, когато ОВ препоръчва вариант на регулаторна намеса, при който Съюзът или 

държавата следва да интервенира по възможно най-интензивния начин в проблемните 

обществени отношения или сектори се поставя въпросът как точно да бъдат подбрани и 

реализирани мерките по регулиране: чрез приемането на изцяло нов нормативен акт или 

чрез изменение на вече действащ такъв, както и доколко детайлна, рестриктивна и 
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императивна, респективно диспозитивна, трябва да бъде регулаторната интервенция, следва 

ли тя да е ограничена по някакъв критерий, като например по време, в пространството, 

според лицата или не и т.н. Преди всичко и най-важно е вариантът да се справя с 

идентифицираните проблеми, което означава да неутрализира проявлението на техните 

двигатели или да прекъсва причинно-следствената връзка между тях. 

В конкретния случай, дефинираните проблеми са разнородни, като произтичащи 

едновременно от изискванията на правото на ЕС и от анализа на практиката по 

правоприлагане на национално ниво. 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 отнасят до празноти и несъгласуваност на правната уредба. Тези недостатъци 

могат да бъдат преодолени чрез хармонизация с правото на ЕС, сближаване на 

националното законодателство с това на останалите държави-членки и чрез 

усъвършенстване на действащите правила и процедури. 

От една страна, по отношение на обвързващите норми от правото на ЕС, при 

непредприемането на необходимите за транспонирането им би се стигнало до нарушение на 

задълженията на България като държава-членка на ЕС, което би могло да доведе до 

стартирането на наказателна процедура срещу нея. От друга страна, направеният избор 

мерките по усъвършенстване на действащата уредба да бъдат въведени заедно с 

транспонирането е правилен, доколкото при този подход не се стига до ефекта на 

законодателните кръпки и често променящото се законодателство, което пречи 

едновременно на администрирането на законодателството и правоприлагането и не 

позволява на адресатите своевременно да се ориентират коя е приложимата национална 

мярка по регулиране. 

Когато обемът на предлаганите промени в един действащ законов нормативен акт е 

значителен и комплексен, транспонира се право не ЕС, въвеждат се едновременно нови 

материалноправни норми и процедурни правила, предвиждат се радикални промени, 

включват се или се отменят цели правни институти, консолидираният подход на регулиране 

чрез изцяло нов закон е за предпочитане стига това да не води до негативния ефект на 

„позлатяване“121 на правото на ЕС, което често се дължи на престараване на националните 

власти, когато имплементирането на правото на ЕС в националното законодателство 

надминава минимално изискуемото чрез: 

1. разширяване на обхвата, добавяне на допълнителни изисквания или замяната на 

национални правни режими с тези, използвани в директивата; 

2. запазване на вече съществуващи национални стандарти, когато те са по-високи от 

изискуемите по директивата;  

3. предвиждане на санкции, механизми за принудително изпълнение и институти като 

тежест на доказване, които не са в съответствие с принципите на по-доброто регулиране или 

4. ранно транспониране122. 

Анализът на проектопредложенията сочи, че не са налице подобни опити от страна на 

националния орган по интелектуална собственост. 

                                                           
121 „Позлатяването“ (от англ. gold-plating) се отнася до практиката на националните органи да приемат 

разпоредби, които надхвърлят изискванията, поставят по-високи цели и стандарти или излизат извън обхвата 

на предписанията на законодателството на ЕС при транспонирането или прилагането му на ниво държави-

членки. 
122 Вж. повече в Димов, Т. Оценка на въздействието на регулирането, С., Сиела, 201, с. 228. 
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В конкретния случай вариант на регулаторна намеса чрез изменения в действащия 

закон, при който целите на политиката се постигат чрез интервенция спрямо съществуващия 

корпус от правни норми е възможен и осъществим, но не е сигурно че той би имал 

оптимален ефект, предвид опасността от усложняване на регулирането и нарушаване на 

баланса и структурата на съществуващата законова правна уредба. С варианта на намеса 

чрез изцяло нов закон се преследва едновременно хармонизация, сближаване и 

усъвършенстване на националната правна уредба, при която по начин съвместим с правото 

на ЕС, съответстващ на законодателствата на другите държави-членки и на натрупаната 

административна и съдебна практика на национално ниво, се постига цялостно преуреждане 

на разглеждания комплекс от обществени отношения в един непротиворечив и лесен за 

прилагане нормативен акт със собствена интервенционна логика, вътрешна 

непротиворечивост и последователност при регулирането на материята. Именно това са 

основанията да бъде препоръчан изцяло новият закон като оптималният инструмент 

за реализиране на Варинта 1, предвиждащ регулаторна намеса. 
 

IX. МОНИТОРИНГ И ПОСЛЕДВАЩО ОЦЕНЯВАНЕ 

Обществените отношения, които са обект на анализ в настоящата ОВ, независимо от 

избрания вариант на намеса, са твърде широки като обхват и проекции, което неизменно 

означава, че при тяхното регулиране се засяга огромен кръг от интереси и лица. Това налага 

задължително извършването на мониторинг и последващо оценяване на ефективността на 

спазването, прилагането и изпълнението на избраните мерки и приложените действия за 

разрешаване на идентифицираните проблеми.  

 

1. РЕЖИМ ЗА МОНИТОРИНГ 

Мониторингът е необходим, за да могат лицата и институциите, вземащи решенията и 

заинтересованите страни да проверят дали изпълнението на избрания вариант на действие 

се движи „в правилната посока и по план“ и за да се генерира достатъчно информация, която 

да бъде използвана при последващото оценяване, дали целите на интервенцията са 

постигнати. Докато мониторингът следи какви промени са се случили от влизането в сила 

на избрания вариант, последващата оценка анализира дали това действие е било ефективно 

в постигането на целите си и дали целите са постигнати по ефикасен начин, т.е. при най-

ниски разходи, както и причините за успеха или неуспеха на интервенцията. 

Мониторингът представлява непрекъснат и систематичен процес на събиране на данни 

за една интервенция. Той спомага за идентифицирането и справянето с всякакви проблеми 

при изпълнението на избраните мерки. Чрез него се набавят надеждни данни и 

доказателства относно действието на интервенцията и породените от нея въздействия по 

един последователен и целенасочен начин, които впоследствие могат директно да се 

използват при извършването на последващо оценяване на дадена политика или на отделна 

интервенция.  

 

2. ПОСЛЕДВАЩО ОЦЕНЯВАНЕ 

Последващата (ex-post) оценка на въздействието, наричана още ретроспективна 

оценка, последващо оценяване или само оценяване123 представлява основано на 

доказателствата заключение относно степента, в която дадена интервенция е била 

                                                           
123 От англ. evaluation. 
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ефективна, ефикасна, релевантна от гледна точка на нейните цели и разрешаваните 

проблеми, съвместима с останалите политики и законодателство и с добавена стойност 

предвид избраното ниво на власт, от което тя е реализирана – местно, национално или 

наднационално. Оценяването е механизъм, който спомага да се анализира реалния напредък 

на въведените политики и мерки в сравнение с първоначалните очаквания. 

Последващото ценяване не е оценка за това какво се е случило. То разглежда защо 

дадено нещо се е случило и, ако е възможно, доколко установената промяна е последица от 

избрания вариант на действие. То трябва да разглежда по-широката перспектива, да се опита 

да види дали има нежелани/неочаквани ефекти, които не са били предвидени при 

предварителната оценка на въздействието или от приетия акт. 

В конкретния случай последващата оценка на въздействието би имала за цел да 

отговори на някой от следните генерални въпроси: 

1. Какво е текущото положение – това предизвикано в резултат от прилагането на 

избрания вариант на действие? 

2. Доколко ефективно е било избраното действие? 

3. Колко ефикасно е било то? 

4. Доколко съгласувана с общата стратегическа рамка на правителството, държавата 

или Европейския съюз е избраната интервенция? 

Основните критерии за намиране на отговори на поставените въпроси пред 

оценяването биха били следните: 

1. постигане на целите – степента, в която целите от реализираната политика са 

постигнати, независимо дали това се дължи на конкретната интервенция; 

2. ефективност – степента, в която постигането на целите от реализираната политика 

се дължи на конкретната интервенция; 

3. ефикасност – постигането на максимални резултати от използваните ресурси от 

реализираната интервенция; 

4. устойчивост – степента на трайно разрешаване на идентифицираните проблеми; 

5. полезност – степента на удовлетворяване на очакванията на адресатите на 

интервецнията и други. 

Планирането на последващото оценяване следва винаги да отчита жизнения цикъл на 

всяка интервенция и нуждите от взимането на оперативни и стратегически решения, които 

я засягат. Предвид необходимостта от осигуряване на достатъчно време за проявяването на 

всички (кратко- и дългосрочни ефекти) на интервенцията, но отчитайки и факта, че тя 

довела до въвеждането на изцяло нова уредба на отеделн комплекс от обществени 

отношения, препоръчваме извършването на последващо оценяване на ефектите от 

приложението ѝ в срок не по-дълъг от 24 месеца след влизането в сила на предложените 

мерки за справяне с проблемите. 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Иновациите са ключов фокус на Стратегията „Европа 2020“, приета от Европейския 

съюз с цел създаването на по-конкурентна икономика с по-висока заетост. Постигането на 

тази цел зависи от няколко различни фактора, като ефикасната система на правата на 

интелектуалната собственост без съмнение се класира сред най-важните от тях, предвид 

способността на интелектуалната собственост да насърчава креативността и иновациите в 

икономиката. 
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Европа има дългогодишни традиции в тази област. Зържавите-членки на ЕС са 

изиграли голяма роля при оформянето на модерна и балансирана система на правата на 

интелектуална собственост в Съюза, която не само гарантира на иноваторите тяхното 

заслужено възнаграждение, но и стимулира конкуренцията на пазара. Данните показват, че 

индустриите, в които правата на интелектуалната собственост имат водещо значение са 

неразделна и значителна част от БВП, заетостта и търговията и традиционно се справят по-

добре с икономическите кризи. В днешния свят на все по-глобализирани пазари и основана 

на знанието икономика, е изключително важно да бъде гарантирано, че тази система 

продължава да представлява ефективно средство за прилагане на нови иновативни 

политики.  

Настоящата оценка е изготвена като част от процеса по транспониране на Директива 

(ЕС) 2015/2436 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2015 г. за сближаване 

на законодателствата на държавите членки относно марките в българското законодателство. 

В нейните рамки са анализирани въпросите за материалния обхват на защитата на 

търговските марки и географските означения и процедурите, водещи до нейното 

получаване, както на ниво ЕС, така и на национално ниво. За действащото у нас 

законодателство специално във фокуса на ОВ е изследвана необходимостта от 

допълнително унифициране и усъвършенстване на националната правна уредба и е 

пропоръчан оптималният вариант за разрешаването на идентифицираните проблеми. 


