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С П Р А В К А  

по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове за отразяване на становищата, получени при проведените 
обществени консултации за проекта на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на 

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

 
 

Становища от 
обществени 
консултации 

Предложение Приема/не 
приема 

предложението 

Мотиви 

1. Адв. Милена 

Георгиева - 
Табакова – 
представител по 
индустриална 
собственост и 
Адв. Васил 
Руйков – 
представител по 
индустриална 
собственост 

Да отпадне предложената разпоредба на 
§ 3 от ПЗР на проекта. Текстът 
противоречи на чл. 4 от действащия ЗМГО 
и съответно по никакъв начин не може да 

доведе до „преодоляване на правната 
несигурност относно дължимите държавни 
такси в производствата по закрила на 
марките и географските означения по 
заявки, попадащи в § 5 от ПЗР на новия 
ЗМГО―. 
Едно от съществените изменения на новия 
ЗМГО е въвеждането на една единна 
държавна такса, която се дължи за всички 
действия, които Патентното ведомство 
(ПВ) извършва по експертиза и 
регистрация на всяка заявена марка. 
Съгласно чл. 4 на отменения ЗМГО, ПВ 
събираше следните такси в 

производството по регистрация на марка: 
за заявяване и експертиза при подаване 
на заявката и преди регистрацията на 
марката – такса за регистрация и 
издаване на свидетелство. В чл. 4 на 
новия ЗМГО, таксата за регистрация на 
марка е отпаднала. Посочената 
разпоредба изчерпателно изброява 

Не се приема 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Предложеният текст на § 3, ал. 1 и ал. 
2 от Постановлението на МС за 
приемане на изменение и допълнение 
на Тарифата за таксите, които се 

събират от Патентното ведомство на 
Република България не противоречи на 
чл. 4 от ЗМГО (Обн. ДВ, бр. 98 от 13 
декември 2019 г.) и на чл. 15 от 
Закона за нормативните актове, 
поради което следва да остане. 
Алинея 1 от § 3 на проекта предвижда, 
че по заявки за марки и географски 
означения, по които няма влязло в 
сила решение до влизането в сила на 
новия ЗМГО, както и за заявки, 
подадени след влизане в сила на този 
закон, но преди влизане в сила на 
постановлението, се дължат такси в 

съответствие с чл. 4, ал. 1, съответно 
ал. 2 от настоящото изменение и 
допълнение на Тарифата. В ал. 2 е 
предвиден реда за събирането на тези 
такси.  
Предложеният текст не предвижда 
заявителите да дължат и органът да 
събира отделна такса за регистрация 
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услугите и действията, за които ПВ 
събира такси, като не е предвидено 
заявителите да дължат и органът да 
събира отделна такса за регистрация. 

Съгласно § 5, ал. 1 от ПЗР на новия ЗМГО, 
новият закон се прилага за заявките за 
регистрация на марки и географски 
означения, по които няма влязло в сила 
решение до влизането му в сила. 
Съответно, в § 13 от ПЗР е предвидено, че 
в 6-месечен срок от влизането в сила на 
закона, Министерският съвет приема 
подзаконовите нормативни актове по 
неговото прилагане, а до приемането им 
се прилагат подзаконовите нормативни 
актове по прилагането на отменения 
ЗМГО, доколкото не противоречат на 
новия закон. 

Новият ЗМГО, който е приложим по 
отношение на всички заявки, по които 
няма влязло в сила решение, не 
предвижда такса за регистрация, която 
бъде дължима и събирана от ПВ. 

Съответно нейното събиране по 
подзаконов нормативен акт, приет въз 
основа на отменения закон, е 
незаконосъобразно и противоречи на § 13 
от ПЗР на ЗМГО, което от своя страна е 

нарушение на чл. 15, ал. 1 от ЗНА. 
Отделно от това следва да се посочи, че 
чл. 61 от новия ЗМГО предвижда ПВ да 
взема решение в 7-дневен срок за 
регистрация на марка при изтичането на 
срока за подаване на опозиция, когато 
такава не е подадена, съответно при 

именно защото чл. 4 от новия ЗМГО не 
предвижда отделна такса за 
регистрация. Видно от цитирания 
текст, в тези случаи заявителите 

дължат, съответно от тях се събират  
такси, в съответствие с чл. 4, ал. 1, 
съответно ал. 2 от настоящото 
изменение и допълнение на Тарифата. 
В чл.  4, ал. 1, съответно ал. 2 от 
проекта не е предвидена такса за 
регистрация. Дори напротив, съгласно 
§ 1, т. 1, б. б) от проекта на 
нормативен акт, текстът от досега 
действащата Тарифа, който предвижда 
заплащане на такса за регистрация 
(чл. 4, ал. 1, т. 5) се отменя.  
Всички текстове на проекта на акт 
съответстват на законите, въз основа 

на които Тарифата е издадена, 
включително и на ЗМГО (Обн. ДВ, бр. 
98 от 13 декември 2019 г.) и 
следователно са в съответствие с чл. 
15, ал. 1 от ЗНА. По заварените 

производства не се дължи такса за 
регистрация, а такса за заявяване и 
експертиза (по § 1, т. 1, б. „a― от 
проекта на акт). На основание § 3, ал. 
1 и ал. 2 от проекта на акт, от 

заявителите, подали заявки, попадащи 
в хипотезата на ал. 1 от посочената 
разпоредба, ще бъде събирана 
разликата между дължимата държавна 
такса, определена съобразно 
настоящото изменение и допълнение 
на Тарифата, и реално заплатената от 
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окончателно решение по подадена 
опозиция. Административният орган има 
задължение по закон да вземе решение за 
регистрация, без да са предвидени други 

условия за това, като заплащането на 
такса за регистрация. 
Отбелязва се, че съобразно чл. 15, ал. 1 
от ЗНА, постановлението за изменение и 
допълнение на Тарифата за таксите 
трябва да съответства на закона, който е 
нормативен акт от по-висока степен, а не 
да допълва без законова делегация 
пропуски в него. В случая, законът не е 
предвидил такса за регистрация на марка 
да се дължи по заварените производства, 
по които няма решение за регистрация на 
марка до влизане в сила на новия закон. 
След като няма такава законодателна 

уредба и таксата за регистрация е 
отпаднала, съгласно чл. 4 от новия ЗМГО, 
то с постановление, тази материя не може 
да бъде регулирана. 
Въвеждането на такса за регистрация на 

марка по отношение на заявки, подадени 
преди влизане в сила на новия ЗМГО, по 
които не е постановено решение, би 
следвало да е възможно единствено чрез 
изменение на закона, но не и чрез 

разпоредба в подзаконов нормативен акт. 
В тарифи, одобрени от МС се определят 
размерите на дължимите такси, но не се 
определя дали и кога те са дължими, още 
по-малко се въвеждат такси, които не са 
уредени в закон. 

него сума. 
Член 61 от ЗМГО действително не 
поставя приемането на решението за 
регистрация на марка в зависимост от 

това дали е платена такса за 
регистрация, тъй като такава не се 
дължи. Съгласно чл. 42, ал. 6 обаче, 
към подадената заявка за регистрация 
на марка се прилага „документ за 
платени такси, ако плащането е по 
банков път―, като в съответствие с чл. 
46, ал. 1 „ако таксите не са платени 
или са платени в непълен размер, на 
заявителя се предоставя 14-дневен 
срок за плащането им―. След 
изтичането на този срок таксите може 
да бъдат заплатени в допълнителен 14-
дневен срок, като се дължат в двоен 

размер. Ако в този срок таксите не 
бъдат платени, заявката се смята за 
оттеглена и производството по нея се 
прекратява с решение на държавен 
експерт по чл. 64, за което се 

уведомява заявителят―. 
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2. От група 
представители 
по индустриална 
собственост, 

както следва: 
Иван Николов 
Иванов, 
Иглика 
Георгиева 
Иванова, 
Самуил Габриел 
Бенатов, 
Екатерина 
Крумова Попова, 
Магдалена 
Лъчезарова 
Стоянова, 
Владислав 

Здравков 
Николов, 
Силвия Павлова 
Павлова, 
Тодор Стоичков 

Лозанов, 
Георги Цветанов 
Перев, 
Румяна 
Стефанова 

Слабова, 
Веселина 
Пенчева Пенева, 
Велислава 
Иванова Попова 
– Миленкова, 
Иван Маринов 

1. По отношение на § 1: 
 

1.1. В § 1 от проекта на Постановлението за 
изменение и допълнение е посочено, че 

точки 3, 5 и 7 на чл. 4, ал. 1 от Тарифата 
се отменят, като остава точка 6, 
предвиждаща такса за издаване на 
свидетелство за регистрация на марка. 
Действително, чл. 4 от ЗМГО предвижда 
подобна такса да бъде събирана от ПВ (за 
разлика от таксата за регистрация, както 
е обсъдено по-долу), но липсва яснота 
кога същата е дължима и платима. 
Чл. 61 от ЗМГО (Обн. ДВ, бр. 98 от 13 
декември 2019 г.) предвижда зависимост 
на регистрацията на марка и издаването 
на свидетелство единствено от изтичането 
на срока за подаване на опозиция, 

съответно влизането в сила на решение 
по подадена опозиция. Текстът на закона 
предвижда задължение за ПВ в 7-дневен 
срок да вземе решение за регистрация и в 
едномесечен срок да впише марката в 

Държавния регистър и да публикува в 
Официалния бюлетин, като на заявителя 
се издава свидетелство за регистрация. 
Законът по никакъв начин не предпоставя 
действията на ПВ от заплащането на 

такса от страна на заявителя, още по-
малко определя кога е следвало да бъде 
извършено плащането. 
В мотивите за приемането на ЗМГО е 
изложено, че новият закон цели 
въвеждането на единна такса, която да се 
дължи за всички действия, които ПВ 

1. Не се приема 
 

1.1. Не се приема 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
По т. 1.1. Определянето на момента, от 

който установена със закон конкретна 

държавна такса става дължима, не е 
задължително да стане с разпоредба 
на закона, който я предвижда. Този 
момент може да бъде установен с: 
1.  наредба, тъй като съгласно чл. 7, 
ал. 2 от ЗНА, „Наредбата е нормативен 
акт, който се издава за прилагане на 
отделни разпоредби или 
подразделения на нормативен акт от 
по-висока степен―; 
2. тарифа, тъй като съгласно чл. 3, ал. 
1 и ал. 2 от Закона за държавните 
такси „Държавната такса се заплаща 
при предявяване на искането за 

извършване на действието и/или при 
издаване на документа, за който се 
плаща такса, така както е указано в 
тарифата.―. 
В подкрепа на факта, че моментът, в 

който дадена такса трябва да бъде 
платена, може да бъде установен с 
тарифа е обстоятелството, че такива 
разпоредби са действащи в Тарифата 
за държавните такси, които се събират 

от съдилищата по ГПК (Приета с ПМС 
№ 38 от 27.02.2008 г., обн., ДВ, бр. 22 
от 28.02.2008 г.,в сила от 1.03.2008 г., 
доп., бр. 50 от 30.05.2008 г., в сила от 
30.05.2008 г.) – чл. 56 и в чл. 2 от 
Тарифа за таксите, които се събират от 
Комисията за защита на конкуренцията 
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Маринов, 
Ира Пеева 
Христова, 
Зорка Николова 

Милева –
Василева, 
Николай Петров 
Игнатов, 
Аглаида 
Сименова 
Игнатова, 
Олга Русева 
Сиракова, 
Стоян Иванов 
Сираков, 
Емилия 
Здравкова 
Винарова, 

Наталия 
Здравкова 
Винарова, 
Наташа Петкова 
Андреева, 

Илияна Ангелова 
Маринова, 
Иванка Славчева 
Пакиданска, 
Красимира 

Дамянова 
Цоцова, 
Петър Здравков 
Калпакчиев, 
Янка Колева 
Косева, 
Радислава 

извършва по експертиза и регистрация на 
всяка заявена марка. В чл. 42, ал. 6 от 
ЗМГО е предвидено, че към заявката се 
прилага документ за платени такси (ако 

са платени по банков път), без да е 
конкретизирано за кои такси става въпрос 
(т.е. дали се касае единствено за таксите 
за заявяване и експертиза или и други). В 
чл. 46 от закона са регламентирани и 
последиците от неплащането на таксите, 
свързани с прекратяване на 
производството по заявката. 
Липсата на изрична разпоредба би могло 
да доведе до тълкуване, че таксата за 
издаване на свидетелство за регистрация 
се дължи предварително, при заявяване 
на марката, в съответствие с чл. 42, ал. 6 
ЗМГО (доколкото липсва друга 

разпоредба). Ако обаче се възприеме това 
тълкуване, то остава открит въпроса по 
какъв начин ще се процедира при липсата 
на регистрация на марка (и съответно при 
неиздаване на свидетелство). Тези 

съображения са приложими и по 
отношение на издаването на свидетелство 
по отношение на географските означения, 
регламентирани в чл. 4, ал. 2, точка 4 от 
Тарифата. 

Предвид обстоятелството, че в тарифи, 
одобрени от Министерския съвет се 
определят размерите на дължимите 
държавните такси, но не се определя 
дали и кога те са дължими, считаме, че е 
необходимо изменение на закона, което 
да определи изрично кога се дължи 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

по Закона за защита на конкуренцията. 
Следователно, определянето на 
момента, в който таксата за издаване 
на свидетелство за регистрация следва 

да бъде платена, може да бъде 
определен, както в наредба по 
прилагането на ЗМГО, така и в 
Тарифата. Предвижда се същата да 
бъде заплащана след решението за 
регистрация, като редът ще бъде 
установен в наредба, поради което 
процесът по предоставяне на услугата 
няма да бъде затруднен. 
Бихме искали да подчертаем също, че 
и към момента разпоредбите, които 
определят кога държавните такси, 
дължими по производствата, свързани 
с регистрацията на марки и географски 

означения и определени в Тарифата, 
стават дължими, се съдържат в 
подзаконов нормативен акт, приет по 
прилагането на отменения ЗМГО, а не в 
закона. Такива са текстовете на чл. 10, 

ал. 2, т. 3 и чл. 25в, ал. 1 (за марките) 
и чл. 26, ал. 2, т. 5, съответно чл. 39, 
ал. 2 (за географските означения) от 
Наредбата за оформяне, подаване и 
експертиза на регистрация на марки и 

географски означения (Обн. ДВ. бр. 9 
от 1. 02. 2000 г., изм. ДВ. бр. 14 от 14. 
02. 2006г., изм. ДВ. бр. 73 от 11. 09. 
2007 г., изм. ДВ. бр.32 от 25. 03. 2008 
г., изм. ДВ. бр.70 от 9. 09. 2011 г.)  
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Андреева 
Косева, 
Милена 
Любенова 

Табакова, 
Васил Николов 
Руйков 

таксата за издаване на свидетелства за 
регистрация. 
 

1.2. В проекта на нормативен акт са 

предвидени изменения, включващи 
отпадане на точки от разпоредби, без да 
е предвидено следващото преномериране 
(§ 1, т. 1 и 2 от проекта). С оглед 
коректност следва да се предвиди 
изрично преномерирането на текстовете, 
както е направено в § 2 от проекта на 
Постановлението за изменение и 
допълнение. 
 

2. Текстът на § 3 от ПЗР на проекта 
противоречи на разпоредбите на ЗМГО 
(Обн. ДВ, бр. 98 от 13 декември 2019 г.) и 
съответно на чл. 15 от ЗНА.  

ЗМГО не предвижда такса за регистрация 
и съответно не може подобна такса да 
бъде въвеждана с допълнителна 
разпоредба в подзаконов нормативен акт. 
Новият ЗМГО въведе една единна 

държавна такса, която се дължи за всички 
действия, които ПВ извършва по 
експертиза и регистрация на всяка 
заявена марка. Съгласно чл. 4 на 
отменения ЗМГО, ПВ събираше отделни 

такси в производството по регистрация на 
марка: такса за заявяване и експертиза 
при подаване на заявката и преди 
регистрацията на марката — и 
впоследствие такса за регистрация и 
издаване на свидетелство за регистрация. 
В чл. 4 на новия ЗМГО таксата за 

 
 
 

1.2. Не се приема 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Не се приема 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
По т. 1.2. Не се налага преномериране 

на точките на чл. 4, ал. 1 и ал. 2 с 
оглед отменянето на точки 3, 5 и 7 от 
чл. 4, ал. 1 и на т. 5 от чл. 4, ал. 2 от 
действащата към момента Тарифа. 
Считаме, че подобно преномериране би 
могло да доведе до объркване на 
потребителите. 

 
 
 
По т. 2. Предложеният текст на § 3, ал. 1 

и ал. 2 от Постановлението на МС за 
приемане на изменение и допълнение 
на Тарифата за таксите, които се 

събират от Патентното ведомство на 
Република България не противоречи на 
чл. 4 от ЗМГО (Обн. ДВ, бр. 98 от 13 
декември 2019 г.) и на чл. 15 от 
Закона за нормативните актове, 

поради което следва да остане. 
Алинея 1 от § 3 на проекта предвижда, 
че по заявки за марки и географски 
означения, по които няма влязло в 
сила решение до влизането в сила на 

новия ЗМГО, както и за заявки, 
подадени след влизане в сила на този 
закон, но преди влизане в сила на 
постановлението, се дължат такси в 
съответствие с чл. 4, ал. 1, съответно 
ал. 2 от настоящото изменение и 
допълнение на Тарифата. В ал. 2 е 
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регистрация на марката е отпаднала. 
Посочената разпоредба изчерпателно 
изброява услугите и действията, за които 
ПВ събира такси, като не е предвидено 

заявителите да дължат и органът да 
събира отделна такса за регистрация. 
Съгласно § 5, ал. 1 от ПЗР на ЗМГО, 
новият закон се прилага за заявките за 
регистрация на марки и географски 
означения, по които няма влязло в сила 
решение, до влизането му в сила. 
Съответно, в § 13 от ПЗР е предвидено, че 
в 6-месечен срок от влизането в сила на 
закона, Министерският съвет приема 
подзаконовите нормативни актове по 
неговото прилагане, а до приемането им 
се прилагат подзаконовите нормативни 
актове по прилагането на отменения 

ЗМГО, доколкото не противоречат на 
новия закон. 
Новият ЗМГО, който е приложим по 
отношение на всички заявки, по които 
няма влязло в сила решение, не 

предвижда такса за регистрация, която да 
бъде дължима и събирана от Патентното 
ведомство. Съответно нейното събиране 
по подзаконов нормативен акт, приет въз 
основа на отменения закон, е 

незаконосъобразно и противоречи на 
изричната разпоредба на § 13 от ПЗР на 
ЗМГО. Ето защо и предложения § 3 от ПЗР 
на проекта на акт би противоречал пряко 
на закона (§ 13 от ПЗР във вр. с § 5 (1) 
ПЗР във вр. с чл. 4 ЗМГО), което е в 
нарушение на чл. 15, ал. 1 от ЗНА. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

предвиден реда за събирането на тези 
такси.  
Предложеният текст не предвижда 
заявителите да дължат и органът да 

събира отделна такса за регистрация 
именно защото чл. 4 от новия ЗМГО не 
предвижда отделна такса за 
регистрация. Видно от цитирания 
текст, в тези случаи заявителите 
дължат, съответно от тях се събират  
такси, в съответствие с чл. 4, ал. 1, 
съответно ал. 2 от настоящото 
изменение и допълнение на Тарифата. 
В чл.  4, ал. 1, съответно ал. 2 от 
проекта на акта не е предвидена такса 
за регистрация. Дори напротив, 
съгласно § 1, т. 1, б. б) от проекта на 
нормативен акт, текстът от досега 

действащата Тарифа, който предвижда 
заплащане на такса за регистрация 
(чл. 4, ал. 1, т. 5), се отменя. Такса за 
регистрация не е предвидена. 
Всички текстове на проекта на акт 

съответстват на законите, въз основа 
на които Тарифата е издадена, 
включително и на ЗМГО (Обн. ДВ, бр. 
98 от 13 декември 2019 г.) и 
следователно са в съответствие с чл. 

15, ал. 1 от ЗНА. По заварените 
производства не се дължи такса за 
регистрация, а такса за заявяване и 
експертиза (по § 1, т. 1, б. „a―  от 
проекта на акт). На основание § 3, ал. 
1 и ал. 2 от проекта на акт, от 
заявителите, подали заявки, попадащи 



8 

Становища от 
обществени 

консултации 

Предложение Приема/не 
приема 

предложението 

Мотиви 

Отделно от горното следва да се посочи, 
че разпоредбата на чл. 61 от ЗМГО, 
приложим за всички заявки за 
регистрация на марки, по които няма 

влязло в сила решение, предвижда ПВ да 
вземе решение в 7-дневен срок за 
регистрация на марка при изтичането на 
срока за подаване на опозиция, когато 
такава не е подадена, съответно при 
окончателно решение по подадена 
опозиция. Административният орган има 
задължение по закон да вземе решение за 
регистрация, без да са предвидени 
каквито и да било други условия за това, 
в това число задължение за заплащането 
на такса за регистрация. 
Предвид на изложеното считаме, че 
предложената разпоредба на § 3 от ПЗР 

на проекта на Постановление за 
изменение и допълнение на Тарифата за 
таксите, които се събират от Патентното 
ведомство на Република България, следва 
да отпадне. Текстът на разпоредбата 

противоречи на чл. 4 от действащия 
ЗМГО, и противно на декларираните 
мотиви, по никакъв начин не може да 
доведе „до преодоляване на правната 
несигурност относно дължимите държавни 

такси в производствата по закрила на 
марките и географските означения по 
заявки, попадащи в § 5 от Преходните и 
заключителни разпоредби (ПЗР) на новия 
ЗМГО―. Съобразно чл. 15, ал. 1 от ЗНА, 
постановлението за изменение и 
допълнение на Тарифата за таксите като 

в хипотезата на ал. 1 от посочената 
разпоредба, ще бъде събирана 
разликата между дължимата държавна 
такса, определена съобразно 

настоящото изменение и допълнение 
на Тарифата, и реално заплатената от 
него сума. 
Член 61 от ЗМГО действително не 
поставя приемането на решението за 
регистрация на марка в зависимост от 
това дали е платена такса за 
регистрация, тъй като такава не се 
дължи. Съгласно чл. 42, ал. 6 обаче, 
към подадената заявка за регистрация 
на марка се прилага „документ за 
платени такси, ако плащането е по 
банков път―, като в съответствие с чл. 
46, ал. 1 „ако таксите не са платени 

или са платени в непълен размер, на 
заявителя се предоставя 14-дневен 
срок за плащането им―. След изтичане 
на този срок таксите може да бъдат 
заплатени в допълнителен 14-дневен 

срок, като се дължат в двоен размер. 
Ако в този срок таксите не бъдат 
платени, заявката се смята за 
оттеглена и производството по нея се 
прекратява с решение на държавен 

експерт по чл. 64, за което се 
уведомява заявителят.―. 
С предложения проект на акт не се 
въвежда такса за регистрация на марка 
по отношение на заявки за 
регистрация на марки, подадени преди 
влизането в сила на ЗМГО, и по които 
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нормативен акт трябва да съответства на 
закона, който е нормативен акт от по-
висока степен, а не да допълва без 
законова делегация пропуски в него. В 

случая, законът не е предвидил такса за 
регистрация на марка да се дължи по 
заварените производства, по които няма 
решение за регистрация на марката до 
влизане в сила на новия закон. След като 
няма такава законова уредба и таксата за 
регистрация на марка е отпаднала, 
съгласно чл. 4 на новия ЗМГО, то с 
Постановление за изменение и 
допълнение на Тарифата за таксите, 
които се събират от Патентното ведомство 
на Република България, тази материя не 
може да бъде регулирана. 
Въвеждането на такса за регистрация на 

марка по отношение на заявки за 
регистрация на марки, подадени преди 
влизането в сила на ЗМГО и по които не е 
постановено решение, би следвало да е 
възможно единствено чрез изменение на 

закона, но не и чрез разпоредба в 
подзаконов нормативен акт. 

не е постановено решение. 
 
 

3. Проф. д-р 
Веселина Манева 

Институт за 
Интелектуална 
собственост и 
Иновации 
Асоциация на 

притежателите 
на търговски 

1. Досегашният ред предвиждаше 
заплащане на такси за всеки етап от 

производството във ведомството. С 
подаване на заявката в ПВ дължимата 
такса включваше действията по 
заявяване и експертиза /до три класа/ - 
140 лв. и публикация на заявката в 

Официалния бюлетин - 40 лв., т.е. общо 
180 лв. и съответно за колективна и 

1. Не се приема 
 

 
 
 
 
 

 
 

По т. 1. В настоящия проект на 
нормативен акт не се въвежда нов 

модел на заплащане на дължимите 
държавни такси. Този ред е 
регламентиран в ЗМГО (Обн. ДВ, бр. 98 
от 13 декември 2019 г.). Едно от 
съществените изменения на новия 

ЗМГО е въвеждането на една единна 
държавна такса, която се дължи за 
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марки в 
България 
Асоциация на 
представителит

е по 
индустриална 
собственост 
Сдружение 
IPBulgaria - 
Национален 
портал за 
интелектуална 
собственост 
 

сертификатна марка – 330 лв. и 40 лв., 
общо 370 лв. Резултатът от проведената 
експертиза в много случаи не е в полза на 
заявителя. Това е основание той да 

прецени бъдещите си действия - да 
коригира заявката или да се откаже от 
нея. От друга страна, публикацията след 
експертизата, нерядко, е основание за 
подаване на опозиция от трети лица, 
което усложнява и удължава процедурата 
във времето. Последващата регистрация 
на марката, от юридическа гледна точка, 
се явява едно бъдещо, несигурно събитие, 
предопределено от развитието на 
експертизното производство във 
ведомството. С оглед на това, едва след 
постановяване на окончателното решение 
за регистрация на марката, се заплащаха 

и останалите такси за: регистрация - 300 
лв., издаване на свидетелство за 
регистрация - 50 лв. и публикация на 
регистрираната марка в Официалния 
бюлетин - общо в размер на 390 лв. 

/съответно за другите марки 690 лв./. 
Сумарно основната такса възлизаше в 
размер на 570 лв. /до три класа и без 
претендиране на приоритет/. Това 
решение законодателят обосноваваше със 

заплащане на извършена конкретна 
услуга и същевременно улесняваше 
финансово заявителя. Този фискален 
модел беше утвърден в практиката на ПВ 
за всички обекти. От десетилетия той 
беше един успешен и работещ модел на 
заплащане на такси. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

всички действия, които Патентното 
ведомство (ПВ) извършва по 
експертиза и регистрация на всяка 
заявена марка. Съгласно чл. 42, ал. 6 

от посочения закон към подадената 
заявка за регистрация на марка се 
прилага „документ за платени такси, 
ако плащането е по банков път―, като в 
съответствие с чл. 46, ал. 1 
производството по тази заявка се 
прекратява, ако таксите не са платени 
в указания в същата разпоредба срок, 
или са платени в непълен размер.  
Съгласно чл. 3 от Закона за 
държавните такси „Държавната такса 
се заплаща при предявяване на 
искането за извършване на действието 
и/или при издаване на документа, за 

който се плаща такса, така както е 
указано в тарифата―. Посочената 
разпоредба не поставя в зависимост 
задължението за заплащане на 
държавните такси от това дали 

услугата ще бъде с резултат, който е в 
полза на лицето, което я иска. Това е 
многократно потвърдено със съдебни 
решения по прилагането на чл. 3 от 
Закона за държавните такси.  Логиката 

на разпоредбата произтича от факта, 
че независимо от резултата за искащия 
услугата, такава услуга е била 
предоставена. В конкретния случай, 
независимо от крайното решение във 
връзка с подадена заявка за марка – за 
регистрация или за отказ за 
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В настоящия проект на нормативен акт, се 
въвежда нов ред за заплащане на 
дължимата държавна такса. Заявителят 
трябва да заплати цялата такса за 

заявяване /до три класа/, за експертиза 
на заявката и за издаване на 
свидетелство за регистрация, наведнъж, с 
подаване на заявката. Таксата е в размер 
на 570 лв. /съответно 1010 лв./, същият 
като в досегашната Тарифа. Разликата е в 
начина на заплащане, във възможността 
заявителят да прецени резултатите от 
експертизата и да разпредели своите 
финансови задължения. При 
еднократното заплащане на „обединената 
такса‖ се включват услуги, като 
регистрация на марката и публикации, за 
които явно няма да се заплаща такса, тъй 

като тези действия отпадат от 
действащата Тарифа. Но, от друга страна, 
не за всяка заявена марка се извършва 
регистрация и се издава свидетелство за 
това, тъй като може да бъде постановено 

решение за отказ. Т.е. - заявителят ще 
плати такса за услуга в размер на 390 лв. 
(регистрация, издаване на свидетелство и 
публикация на регистрацията), която 
Ведомството може и да не извърши. В 

този случай, трябва изрично да бъде 
предвидена възможност за връщане на 
внесената такса. В противен случай, 
налице ще е неоснователно обогатяване в 
полза на ПВ. Съгласно разпоредбите на 
общото гражданско законодателство, 
предвидени в чл. 55 и сл. от Закона за 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

регистрация, от страна на 
административния орган е извършена 
проверка, в т.ч., в повечето случаи, 
формална експертиза и експертиза по 

същество, поради което дължимите 
държавни такси в процедурата по 
регистрация са дължими с подаване на 
заявката, без заплащането й, респ. 
неплащането, да е обвързано с изхода 
на производството.  
По отношение на недължимо платените 
държавни такси е в сила чл. 4б от 
Закона за държавните такси, съгласно 
който „Недължимо платените държавни 
такси се връщат по искане на 
заинтересованата страна―, поради 
което не е необходимо в проекта на 
акт да бъде включвана изрична 

разпоредба. Следва да се подчертае, 
че отношенията между лицата, 
ползващи услугите на Патентното 
ведомство по закрила на обектите на 
индустриална собственост и 

административният орган  не са налице 
договорни отношения, по силата на 
които Патентното ведомство се 
съгласява да извърши услуга на тези 
лица срещу парична престация и 

следователно по отношение на тези 
отношения са неприложими 
разпоредбите на ЗЗД. 
Съгласно чл. 4 от новия ЗМГО, 
заявителят дължи заплащане на 
държавна такса при подаване на 
заявката, която е наречена „такса за 
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задълженията и договорите: „Който е 
получил нещо без основание или с оглед 
на неосъществено или отпаднало 
основание, е длъжен да го върне‖. Този 

текст вменява посоченото задължение. 
Досегашната практика на ведомството 
показва, че заявителят винаги може да 
претендира връщане на неоснователно 
платена такса на основание Инструкцията 
за връщане на такси за всички обекти, за 
които се извършва експертиза в ПВ. 
Настоящото предложение, обаче, изисква 
плащане на цялата такса, като в много 
случаи при отказ от регистрация и 
прекратяване на производството, тази 
такса за издаване на свидетелството за 
регистрация ще трябва да бъде върната 
на заявителя. По този нов начин на 

заплащане на таксата ще възникнат 
повече задължения за връщане на 
надвзети такси за администрацията 
/макар нерегистрираните марки да са 
значително малко, на фона на тези, които 

се регистрират/. Тези задължения ще 
затруднят осъществяването на цялостния 
процес по предоставяне на услуги от 
страна на Патентното ведомство, което 
противоречи на изискванията на Закона 

за дейностите по предоставяне на услуги. 
Като констатация следва да се отбележи 
и, че досега се плащаше отделна такса за 
регистрация в размер на 300 лв., 
/съответно 600 лв. за колективни и 
сертификатни марки/, а сега отпада 
таксата за регистрация и таксите за 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

заявяване и експертиза―. Тя се дължи 
за всички действия по извършването 
на формална експертиза и експертиза 
по същество на заявена марка до три 

класа, за публикация на заявката и на 
вече регистрираната марка в 
Официалния бюлетин, за самата 
регистрация, както и за вписването й в 
Държавния регистър на марките. 
Размерът на така определената единна 
такса за „заявяване и експертиза―, 
предложен в проекта на 
Постановление на Министерския съвет 
за изменение и допълнение на 
Тарифата за таксите, които се събират 
от Патентното ведомство на Република 
България е същият, като общият 
размер на таксите по чл. 4, ал. 1, т. 1, 

б. „а―, т. 3, т. 5 и т. 7 от сега 
действащата Тарифа, но таксата е 
една. Изменението на разпоредбата, 
регламентираща държавните такси, 
които се събират в производството по 

регистрация на марки и географски 
означения в чл. 4 от ЗМГО, съответно 
на разпоредбите на чл. 4, ал. 1 и ал. 2 
от Тарифата не означава, че отпада 
заплащането на дадена услуга, а че се 

въвежда единна такса за всички 
посочени по-горе действия, която е 
наречена такса за „заявяване и 
експертиза―. 
По отношение на таксата за издаване 
на свидетелство за регистрация се 
предвижда същата да бъде заплащана 
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публикации, но обединената такса е в 
същия размер от 570 лв. /съответно 1010 
лв./, включваща като действия само 
заявяване, експертиза и издаване на 

свидетелство за регистрация. Странно, че 
хем отпада заплащането на дадена 
услуга, хем не се намалява размера на 
дължимата такса, като тя се дължи в 
цялост още при заявяване на марката. 
 

2. Предлаганите такси рязко увеличават 
финансовата тежест на бизнеса в момента 
на заявяване - с 320 % се увеличава 
финансовата тежест при заявяване, като 
заявителя се ангажира да плати такса, с 
която да финансира дейност, която може 
да не приключи с решение и част от вече 
събраните такси да са недължимо събрани 

- т.е. той ще трябва да влиза в нова 
процедура за възстановяване на такси 
и/или спорове за възстановяването им. 

 
 

 
 
 
 

 

3. Таксата за ―заявяване и експертиза‖ 
също рязко и без никакво основание се 
увеличава с 372 %. В предлаганата ни за 
обсъждане тарифа няма мотиви и справка 
за събираните до момента такси, тяхното 
разходване и логиката на предложението. 
Тук, съвсем логично е, щом законодателят 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

2. Не се приема 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

3. Не се приема 
 
 
 
 
 
 

след решението за регистрация, 
поради което процесът по 
предоставяне на услугата няма да бъде 
затруднен. 

 
 
 
 
 
 
По т. 2. Вида и начинът на заплащането 

на държавните такси за регистрация на 
марки и географски означения са 
определени в чл. 4 и чл. 42, ал. 6 от 
действащият ЗМГО. С тарифата само се 
определят размерите на тези такси. 
Както беше посочено по-горе, общият 
размер на държавните такси, дължими 

за регистрация на тези обекти, не е 
променен. Той е съобразен с факта, че 
независимо от това дали се приема 
решение за регистрация или за отказ, 
действията на административния орган 

във връзка със заявката са еднакви. 
Заплащането на държавна такса не е 
обвързано с положителен за заявителя 
резултат.  

 

По т. 3. Мотивите и анализът на 
предложението за въвеждане на единна 
такса при подаване на заявления за 
марки и географски означения са 
подробно посочени в мотивите към 
Закона за марките и географските 
означения, приет през месец декември 
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е преценил, че трябва да отпаднат 
определени такси (а това е обяснимо от 
липсата на хартиен бюлетин и разходи по 
неговото издаване, претенцията за 

ускоряване на процедурата и липсата на 
нужда от писането на излишни решения и 
разпращането им по пощата), тези такси 
да облекчат финансовата тежест на 
предоставяната услуга и да я направят 
по-лесно, по-търсена и по-конкурентна. 
Липсва каквото и да е обяснение за 
увеличаване стойността на предлаганата 
от ПВ услуга с 372 % още повече, че 
наскоро именно с цел облекчаване 
административната тежест тази такса бе 
намалена с 10 %. 
 

4.  Размерът на таксата за регистриране на 

една марка е от съществено конкурентно 
значение - дали заявителят - българският 
бизнес да избере да заяви българска 
национална марка и да плати държавна 
такса в българския бюджет, или да 

предпочете да заяви европейска марка и 
да плати в европейския бюджет, като 
постъплението към националния остане 0 
лв. В момента европейската такса за един 
клас е 850 евро или разпределено на 27 

страни членки, за всяка страна членка се 
пада по 32 евро; 1050 евро за заявка в 3 
класа - т.е. - по 39 евро на страна. 
Предлаганата такса за национална 
българска марка е 7 пъти по-висока. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Не се приема 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

2019 г., както и в изготвената към него 
Цялостна предварителна оценка на 
въздействието. И двата документа са на 
разположение на заинтересованите 

страни и могат да бъдат видени на 
интернет страницата на ПВ, МИ и на 
Портала за обществени консултации. 
Както беше посочено вече, с новия 
ЗМГО не се предвижда някои от 
услугите да станат безплатни, а 
заплащането на действията по 
предоставянето на цялостната услуга по 
регистрация да става при подаване на 
заявката чрез заплащане на т.н. „такса 
за заявяване и експертиза―.    

 
 
По т. 4. Предложеният проект на акт не 

изменя размерът на общата сума, която 
заявителите дължат за регистрация на 
марки и географски означения. В този 
смисъл не се очаква промяна на 
заявителската активност по отношение 

на заявките за национални марки. 
Проектът не води до въздействие върху 
държавния бюджет. Следва да се 
посочи, че подобен начин на 
изчисление на таксата за една страна 

при регистрация на европейска марка е 
некоректен, тъй като и там таксата е 
единна и не може да бъде подадена 
заявка за регистрация на европейска 
марка с действие само на територията 
на България, като се заплати такса от 
39 евро. Освен това, съгласно чл. 7а от 
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5. Точка 8 от предложението предвижда при 

подновяване на регистрацията на марка 
да не се извършва публикация в 
Официалния бюлетин, а само вписване в 
Държавния регистър на марките. Тук 
следва да се посочи значението и 
същността на тази публикация. Чрез нея 
се придава гласност на извършеното 
правно действие и е доказателство за 
това. Тя е насочена към всяко трето лице 
и е противопоставима за всички 
последващи действия. Вписването в 
регистъра по своята същност е само 
административен акт от страна на 
ведомството, но то няма тази правна 

същност и действие като публикацията. 
Поради това, намираме за обосновано да 
се запази досегашната редакция, като се 
допълни с направеното предложение. 

 

 
 

6. В § 2 от проекта, в чл. 7 се предлага 
създаването на нова т. 4 „искане за 
възстановяване на срок‖, като таксата е в 

размер на 100 лв., в първа и втора 
колона. Следва да се изясни коя ще бъде 
тази втора колона и за кои обекти на 
индустриална собственост ще се отнася 
тя. 
С приемането на новото законодателство 
в областта на индустриалната 

 
 
 

5. Не се приема 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

6. Приема се 
частично 

 

 
 
 
 
 
 
 

ЗОАРАКСД таксите трябва да бъдат 
разходоориентирани. 

 
По т. 5. Съгласно ЗМГО Държавните 

регистри на марките и географските 
означения са електронни и са свободно 
достъпни на интернет страницата на ПВ. 
В тях се публикуват всички вписвания, 
включително регистрацията на марка и 
последващите извършени по нея 
вписвания. По този начин всяко лице 
може да направи справка или 
извлечение  от съдържанието им по 
всяко време на денонощието. 
Публикуването на всички последващи 
вписвания в Официалния бюлетин на 
ПВ е излишно и по никакъв начин не 
увеличава правната сигурност. Дори 

напротив, то само ще създаде опасност 
от допускане на грешки, а оттам и до 
намаляване на правната сигурност. В 
Официалния бюлетин е достатъчно да 
се публикуват само актовете, посочени 

в законопроекта. 
 
По т. 6. Текстът на § 2, т. 2 от проекта 
на акт е редактиран по следния начин: 
„т. 4. Искане за възстановяване на 

срок, подадено във връзка с 
производство по марки и географски 
означения―. В колоната „Такси в 
левове― се вписва „100 лв.―. 
Тази държавна такса е предвидена в чл. 
4, чл. 81, ал. 1 и чл. 103, ал. 1 от 
действащия ЗМГО и следователно 
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собственост, през 90-те години на 
миналия век, беше въведен института на 
„възстановяване на срок‖. Основанието е 
наличие на „особени непредвидими 

обстоятелства‖, като решението за 
възстановяване се взема от Председателя 
на ведомството. За упражняване на това 
право заявителят или притежателят на 
марка, дизайн или патент не плаща 
държавна такса. Приема се, че 
обстоятелствата, които са препятствали 
спазването на срока, са от обективен 
характер /‖форсмажор‖, „непреодолима 
сила‖/, не зависят от волята или 
действията на лицата, и не могат да бъдат 
предотвратени, например: природни 
бедствия, аварии, епидемии, 
терористични или военни действия и др. 

При тези хипотези лицата се 
освобождават от отговорност за 
неизпълнение на своите задължения. 
Това обуславя необходимостта 
възстановяването на срока да се 

извършва без заплащане на такса, а само 
по преценка на Председателя на 
ведомството. Обосноваването на 
въвеждане на такса за „възстановяване 
на срок‖ с аргумент, че в практиката се 

злоупотребява с тази възможност, е 
несъстоятелно. Ако бъде въведена 
предвидената в предложението такса, се 
обезсмисля регламентирането на този 
институт в закона. По аргумент от 
противното, ако е налице виновно 
поведение от страна на заявителя или 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

размерът й следва да бъде определен в 
Тарифата. Съгласно чл. 15 от ЗНА 
нормативният акт трябва да съответства 
на нормативните актове от по-висока 

степен. В конкретния случай Тарифата 
следва да съответства на ЗМГО, поради 
което възстановяването на срока не 
може да се извършва без заплащане на 
такса, само по преценка на 
Председателя на ведомството.    
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притежателя на правото, поради което е 
пропуснат съответен срок, то ще възникне 
основание за прилагане на други 
разпоредби - продължаване на срок или 

прекратяване на производството. 
Възможно е също така възприемането на 
позицията на Европейското патентно 
ведомство по този въпрос, където е 
въведена „такса за продължаване на 
процедура― (fee for restoration) без 
изтъкване на някакви особени 
обстоятелства за пропускане на срок или 
процедурно действие срещу заплащане на 
наказателна такса. 
 

7. Предлаганата промяна за създаване на т. 
4 в чл. 7 (§ 2 от проекта) противоречи на 
Закона за патентите и регистрацията на 

полезните модели, на Закона за 
промишления дизайн, на Закона за 
интегралните схеми, както и на Закона за 
новите сортове растения и породи 
животни, защото в тези закони такава 

такса не е предвидена и не може да бъде 
събирана. 
 

8. Създаването на т. 11 към ал. 1 на чл. 4 е 
немотивирано, създава привилегии в 

нарушение на основен принцип на 
Парижката конвенция за 
равнопоставеност на процедурите и е 
напълно недообмислен. В реалните 
процедури опозициите се подават преди 
да е подаден иска за обявяване на 
недействителност, след което 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Приема се 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

8. Приема се  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
По т. 7. Текстът на т. 4 в чл. 7 (§ 2, т. 2 

от проекта на акт) е редактиран по 
следния начин: „т. 4. Искане за 

възстановяване на срок, подадено във 
връзка с производство по марки и 
географски означения―. В колоната 
„Такси в левове― се вписва „100 лв.―. 

 

 
 
 
По т. 8. В § 1, т. 1 от проекта на акт, т. 

11 към чл. 4, ал. 1 се запазва (нова 

буква „е―), като във връзка с 
направените коментари, в т. 1 се правят 
следните допълнения: 
1. създава се нова т. в) със следния 
текст:  „в т. 4 след думата „опозиция― се 
добавят думите „във връзка с чл. 12, ал. 
1, ал. 3, ал. 4, ал. 6, ал. 7, ал. 8 от 
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процедурата се спира и се изчаква 
съдебното решение. Ако това се е целяло, 
то тогава органът трябва първо да събере 
таксата по т. 4 , а впоследствие да върне 

разликата от таксите между т. 4 и т. 11. 
Логиката на тази хипотеза и хода на 
производствата не е описана все още в 
закона и дописването на закона с тарифа, 
преди корекции на закона и наредбите, 
води до правна несигурност и объркване. 
Няма административна логика за едно и 
също административно действие по един 
и същ вид обект да се събират различни 
такси. 
Предлаганата точка противоречи на 
ЗМГО, поради това, че такава такса не е 
предвидена по закон да се събира. 
 

9. С настоящите промени би било уместно 
да се включи такса за преобразуване на 
марката на общността в национална 
марка, както и такса за препращане на 
заявката от националното към 

Ведомството за интелектуална 
собственост на ЕС. 

 
 
 

 
10. Редица въпроси поставят и Преходните 

и заключителни разпоредби от 
настоящото изменение. То ще се прилага, 
както спрямо заявките, по които няма 
влязло в сила решение, така и спрямо 
тези, които са подадени след влизане в 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Не се приема 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
10. Не се приема 

 
 
 
 
 

ЗМГО―; 
2. създава се нова т. „д― със следния 
текст: „д) точка 10, б. „в― се отменя―; 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

По т. 9. В действащия ЗМГО не е 
предвидено събирането на такава 
такса. С подзаконов нормативен акт не 
могат да бъдат определяни размери на 
държавни такси, които не са 

определени в закон. Освен това   
липсва основание да се предвижда 
такса за преобразуване на марка на ЕС 
в национална, тъй като за същата марка 
вече е била платена една такса. 

 
По т. 10. Предложеният текст на § 3, ал. 

1 и ал. 2 от Постановлението на МС за 
приемане на изменение и допълнение 
на Тарифата за таксите, които се 
събират от Патентното ведомство на 
Република България не противоречи на 
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сила на новия закон, но преди влизане в 
сила на настоящото постановление за 
изменение на Тарифата. Обратното 
действие на тази тарифа би обхващало 

период от 13 декември до края на м. 
февруари. Досегашната законодателна 
практика предвиждаше приемането на 
нов закон или с неговите изменения и 
допълнения да бъде обвързано с 
прилагане на съответна тарифа. Това 
нормативно разминаване явно ще доведе 
до административни и организационни 
проблеми в осъществяване дейността на 
ведомството. Финансово правните норми, 
по принцип, имат действие за в бъдеще. 
Съгласно предвиденото в § 3, ал. 2 
„задължение за доплащане‖ противоречи 
на направените предложения. След като 

при заявяване е заплатена такса, 
съгласно действащата тогава Тарифа, и е 
логично тя да се приложи и по отношение 
на последващите действия, извършени от 
ведомството, които по стойност са 

равнозначни на предвиденото в новата 
Тарифа, то тогава за какво доплащане 
става въпрос и изобщо следва ли да се 
придава обратно действие на новата 
Тарифа. 

Един от посочените мотивите на проекта 
към ЗМГО бе, че с въвеждането на 
единната такса за услугата по 
регистрацията на марка, ще се облекчат 
потребителите и бизнеса от допълнителни 
финансови тежести. С настоящото 
предложение за изменение и допълнение 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 

чл. 4 от ЗМГО (Обн. ДВ, бр. 98 от 13 
декември 2019 г.) и на чл. 15 от Закона 
за нормативните актове, поради което 
следва да остане. 

Едно от съществените изменения на 
новия ЗМГО е въвеждането на една 
единна държавна такса, която се дължи 
за всички действия, които ПВ извършва 
по експертиза и регистрация на всяка 
заявена марка. Съгласно чл. 42, ал. 6 от 
посочения закон, към подадената 
заявка за регистрация на марка се 
прилага „документ за платени такси, 
ако плащането е по банков път―, като в 
съответствие с чл. 46, ал. 1 
производството по тази заявка се 
прекратява, ако таксите не са платени в 
указания в същата разпоредба срок, 

или са платени в непълен размер. 
Действително, на основание § 5, ал. 1 и 
ал. 2 във връзка с § 13  от ПЗР на ЗМГО 
(обн. ДВ, бр. 98 от 13 декември 2019 
г.), този закон се прилага за заявките 

за регистрация на марки и географски 
означения, по които няма влязло в сила 
решение, до влизането му в сила. До 
приемането на новите подзаконови 
нормативни актове по прилагането му, 

се прилагат подзаконовите актове по 
прилагането на отменения ЗМГО, 
доколкото не противоречат на новия 
закон. Именно поради това, ПВ събира 
по подадените и след влизането в сила 
на новия ЗМГО заявки за регистрация 
на марки и географски означения, такса 



20 

Становища от 
обществени 

консултации 

Предложение Приема/не 
приема 

предложението 

Мотиви 

на Тарифата за таксите, които се събират 
от Патентното ведомство, възниква 
съмнение дали в действителност 
настоящият проект не създава нови 

финансови разходи и административни 
задължения за българския заявител. 

 за „заявяване и експертиза― в размер, 
посочен в чл. 4, ал. 1, т. 1 от 
действащата към момента Тарифа. По 
тези заявки обаче следва да бъде 

издадено решение за регистрация, 
решение за пълен или частичен отказ 
от регистрация или решение за 
прекратяване на производството. 
Съгласно чл. 46, ал. 1 действията на 
административния орган, в резултат от 
които се извършва преценка за 
наличието или липсата на посочените в 
закона обстоятелства за постановяване 
на тези решения, се извършват само по 
заявки, за които са платени дължимите 
държавни такси в съответствие с чл. 42, 
ал. 6 от ЗМГО. Следователно към 
момента на издаването на съответното 

решение, заявителят дължи 
заплащането на всички такси, 
предвидени в производството по 
регистрация. Текстът на § 3 от ПЗР на 
проекта на акт е допустим и на 

основание чл. 3 от Закона за 
държавните такси, съгласно който 
„Държавната такса се заплаща при 
предявяване на искането за 
извършване на действието и/или при 

издаване на документа, за който се 
плаща такса, така както е указано в 
тарифата―.  
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4. Българска 
национална 
група на 
международната 
асоциация за 

закрила на 
интелектуалната 
собственост 

(AIPPI) 

1. По отношение на § 1, т. 1, б. а) и б) 
С § 1, т. 1, б. а) и б) от проекта на 
Постановлението се отменят точки 3, 5 и 
7 на чл. 4, ал. 1 от действащата Тарифа, 

като едновременно с това се увеличава 
дължимата по т. 1 такса за заявяване и 
експертиза на марка. Дължимата по т. 6 
такса за издаване на свидетелство за 
регистрация остава в сила. Чл. 4 от новия 
ЗМГО предвижда отпадането на таксите за 
публикация на заявка, регистрация и 
публикация на регистрирана марка и 
запазва таксата за издаване на 
свидетелство за регистрация. 
Следователно, принципният подход в тази 
връзка е в съответствие със закона, но 
запазването на таксата за издаване на 
свидетелство за регистрация (т. 6 от 

Тарифата) създава сериозни практически 
проблеми и правна несигурност. 

 Новият ЗМГО и по-специално чл. 61 от 
него, не поставя регистрирането на 
марката, вписването й в държавния 

регистър на марките и/или публикуването 
й в Официалния бюлетин на ПВ в 
зависимост то плащането на каквито и да 
е такси, в това число и такса за издаване 
на свидетелство за регистрация. Също 

така не е и посочено в какъв момент би 
следвало да се заплати тази такса. 
Съгласно мотивите за приемане на новия 
ЗМГО с новия закон се въвежда единна 
такса за всички действия от страна на ПВ 
във връзка със заявка за марка, която се 
дължи при подаването на заявката. Този 

1. Приема се 
частично 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

По т. 1. Определянето на момента, от 
който установена със закон конкретна 
държавна такса става дължима не е 
задължително да стане с разпоредба на 

закона, който я предвижда. Този момент 
може да бъде установен с: 
1.  наредба, тъй като съгласно чл. 7, ал. 
2 от ЗНА, „Наредбата е нормативен акт, 
който се издава за прилагане на 
отделни разпоредби или подразделения 
на нормативен акт от по-висока степен; 
2. тарифа, тъй като съгласно чл. 3, ал. 
1 и ал. 2 от Закона за държавните такси 
„Държавната такса се заплаща при 
предявяване на искането за 
извършване на действието и/или при 
издаване на документа, за който се 
плаща такса, така както е указано в 

тарифата.―. 
В подкрепа на факта, че момента, в 
който дадена такса трябва да бъде 
платена, може да бъде установен с 
тарифа е обстоятелството, че такива 

разпоредби са действащи в Тарифата за 
държавните такси, които се събират от 
съдилищата по ГПК (Приета с ПМС № 38 
от 27.02.2008 г., обн., ДВ, бр. 22 от 
28.02.2008 г.,в сила от 1.03.2008 г., 

доп., бр. 50 от 30.05.2008 г., в сила от 
30.05.2008 г.) – чл. 56 и в чл. 2 от 
Тарифата за таксите, които се събират 
от Комисията за защита на 
конкуренцията по Закона за защита на 
конкуренцията. 
Следователно определянето на 
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принцип е застъпен и в разпоредбите на 
чл. 42, ал. 6 и чл. 46 от ЗМГО - 
единствените разпоредби в закона, които 
третират заплащането на такси във 

връзка с подадена заявка за марка до 
нейното регистриране. Никъде в тези 
разпоредби (или на друго място в закона) 
не е предвидено, кои конкретни такси се 
дължат при подаването на заявка и дали 
заявителят дължи заплащане единствено 
на такса за заявяване и експертиза или и 
за издаване на свидетелство за 
регистрация. Следователно, са възможни 
различни тълкувания относно това дали и 
кога се дължи такса за издаване на 
свидетелство за регистрация. 
Първото възможно тълкуване е, че 
таксата се дължи - към неточно 

определен момент - след изтичането на 
срока за опозиция, съответно след 
взимането на решение за регистрацията 
на марката. Подобно тълкуване е в разрез 
с принципа за единна такса, а също така 

и липсва законово основание. Както вече 
беше посочено новият ЗМГО не 
предвижда подобна процедура. Отворен 
би останал и въпроса, дали заявителят 
може да се откаже от тази услуга на ПВ 

като не заплати въпросната такса, 
съответно какви биха били правните 
последици от подобно действие. 
Алтернативно, ако се приеме, че такса се 
дължи с подаването на заявката за марка 
- тълкуване, което би отговаряло на 
новия принцип, залегнал в ЗМГО, за 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

момента, в който таксата за издаване на 
свидетелство за регистрация следва да 
бъде платена, може да бъде определен 
както в наредба по прилагането на 

ЗМГО, така и в Тарифата. Предвижда 
същата да бъде заплащана след 
решението за регистрация, поради 
което процесът по предоставяне на 
услугата няма да бъде затруднен.  
Бихме искали да подчертаем също, че и 
към момента разпоредбите, които 
определят кога държавните такси, 
дължими по производствата, свързани с 
регистрацията на марки и географски 
означения и определени в Тарифата, 
стават дължими, се съдържат в 
подзаконов нормативен акт, приет по 
прилагането на отменения ЗМГО, а не в 

закона. Такива са текстовете на чл. 10, 
ал. 2, т. 3 и чл. 25в, ал. 1 (за марките) 
и чл. 26, ал. 2, т. 5, съответно чл. 39, 
ал. 2 (за географските означения) от 
Наредбата за оформяне, подаване и 

експертиза на регистрация на марки и 
географски означения (Обн. ДВ. бр. 9 
от 1. 02. 2000 г., изм. ДВ. бр. 14 от 14. 
02. 2006г., изм. ДВ. бр. 73 от 11. 09. 
2007 г., изм. ДВ. бр.32 от 25. 03. 2008 

г., изм. ДВ. бр.70 от 9. 09. 2011 г.).  
С оглед на изложеното, не е 
необходимо изменение на ЗМГО, за да 
се определи кога се дължи таксата за 
издаване на свидетелства за 
регистрация.  
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въвеждане на единна такса при 
подаването на заявката - то ще е налице 
проблем при всяка една заявка, която не 
бъде регистрирана, съответно при която 

тази такса е била заплатена без 
заявителят да е получил въпросната 
услуга. Съгласно редица решения на 
Конституционния съд „Когато 
физическото или юридическото лице не 
поиска услугата или не предизвиква 
действието на държавен орган, то няма да 
дължи таксата. Следователно, ако 
заявителят не получи въпросната услуга 
„издаване на свидетелство за 
регистрация―, то тази такса е била 
недължимо платена и би следвало да му 
бъде възстановена, като подобна 
процедура отново не е предвидена в 

ЗМГО. 
Друго възможно тълкуване е, че таксата 
за издаване на свидетелство за 
регистрация е факултативна и тази такса 
се дължи единствено при желанието на 

заявителя/притежателя на регистрирана 
марка да получи свидетелство за 
регистрация. Подобно тълкуване би могло 
да се изведе и от разпоредбата на чл. 62 
ЗМГО - „на заявителя се издава 

свидетелство за регистрация― - т.е. не 
получава (задължително) такова 
свидетелство. Издаването на 
свидетелството за регистрация също така 
не е част от правопораждащия 
фактическия състав за регистрация на 
марката, както беше посочено и по-горе. 
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С оглед на горепосочената правна 
несигурност, считаме, че е необходимо 
изменение на ЗМГО, с което да се 
определи изрично кога се дължи таксата 

за издаване на свидетелства за 
регистрация или да се премахне 
въпросната такса. 
Горните съображения са приложими и по 
отношение на издаването на свидетелство 
по отношение на географските означения, 
регламентирани в чл. 4, ал. 2, точка 4 от 
Тарифата и застъпени в § 1, т. 2, б. а) и 
б) от проекта на Постановлението. 
 

2. По отношение на § 1, т. 1, б. г) 
С § 1, т. 1, б. г) от проекта се създава 
нова т. 11 на чл. 4, ал. 1, съгласно която 
за „Разглеждане на опозиции и искания 

за заличаване на регистрация във връзка 
с чл. 12, ал. 5 от ЗМГО― се събират такси 
в размер на 50 лв.―. Чл. 12, ал. 5 от ЗМГО 
регламентира отказа за регистрация на 
марка при установена недобросъвестност 

от страна на заявителя. Обособяването на 
отделна позиция в Тарифата за 
разглеждане на опозиции (и искания за 
заличаване) в тази хипотеза води до два 
проблема. 

На първо място е възможно тълкуване, че 
опонентът дължи заплащане на две 
отделни такси - съгласно чл. 4, ал. 1, т. 4 
от Тарифата за „Подаване на опозиция―, 
както и отделно по т. 11 за разглеждането 
на опозиция по чл. 12, ал. 5 от ЗМГО. 
Това би означавало повторно заплащане 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Приема се 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

По т. 2. В § 1, т. 1 от проекта на акт, т. 
11 към чл. 4, ал. 1 се запазва (нова 
буква „е―), като във връзка с 
направените коментари, в т. 1 се правят 

следните допълнения: 
1. създава се нова б. в) със следния 
текст:  „в т. 4 след думата „опозиция― се 
добавят думите „във връзка с чл. 12, ал. 
1, ал. 3, ал. 4, ал. 6, ал. 7, ал. 8 от 

ЗМГО―; 
2. създава се нова б. „д― със следния 
текст: „д) точка 10, б. „в― се отменя―. 
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за едно и също действие на 
административния орган. За да се избегне 
възможността от подобно тълкуване, т. 4 
на чл. 4, ал. 1 от Тарифата следва да 

бъде изменена, например, по следния 
начин: „Подаване на опозиция във връзка 
с чл. 12, ал. 1, ал. 3, ал. 4, ал. 6, ал. 7, 
ал. 8 от ЗМГО―. 
Отделно от това е налице частично 
дублиране с таксата, регламентирана в 
буква в) от т. 10. В нея също са 
регламентирани таксите за заличаване на 
регистрация при установена 
недобросъвестност - процедура, за която 
се дължат такси, съгласно 
новосъздадената т. 11. 
Алтернативно, новосъздадената т. 11 би 
могла да се оттегли, като вместо това се 

запази буква в) от т. 10, регламентираща 
таксата за заличаване на регистрация при 
установена недобросъвестност, и се 
създаде нова т. 5 гласяща „Подаване на 
опозиция във връзка с чл. 12, ал. 5 от 

ЗМГО―. 
 

3. По отношение на § 1, т. 2, б. в) 
С § 1, т. 2, б. в) от проекта на 
Постановлението се изменя т. 6 на чл. 4, 

ал. 2 от Тарифата. Актуалният текст от 
Тарифата предвижда две различни такси 
(100 лв. и 160 лв.) в зависимост от 
конкретното обжалвано решение. 
Съгласно предложеното изменение не 
става ясно дали се запазва някоя от 
посочените такси, съответно коя, или се 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

3. Приема се 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

По т. 3. Текстът на § 1, т. 2, б. в) от 
проекта на акт, с който се изменя т. 6 
на чл. 4, ал. 2 от Тарифата, е 

редактиран по следния начин: „6. 

Разглеждане на жалби срещу решения 
за отказ на регистрацията по чл. 97, ал. 
3 от Закона за марките и географските 
означения―. В колоната „Такси в 

левове― се вписва „160 лв.―. 
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изменя и размера на дължимата такса. 
В тази връзка текстът на т. 6 следва да 
бъде прецизиран, като се посочи и 
размерът. 

 
4. По отношение на § 2 

С § 2 от проекта се изменят редица 
текстове в Тарифата, като измененията са 
продиктувани единствено от промените в 
новия ЗМГО. Тези промени, обаче, не 
отчитат обстоятелството, че таксите по 
чл. 7 от Тарифата са общи, като засягат 
„обектите на индустриална собственост―, 
а не се прилагат само в производства по 
ЗМГО. Това са такси, приложими и в 
производства по ЗПРПМ, ЗПрД, ЗЗНСРПЖ 
и ЗТИС. Променянето на терминологията, 
касаеща всички тези закони, както 

въвеждането на такса за действия, за 
които е предвидена такса единствено в 
отделни закони, е необоснована. 
Така например, от горепосочените актове 
единствено новият ЗМГО и проектът за 

изменение на ЗПРПМ предвиждат 
събиране на такса за възстановяване на 
срок - ново предложената т. 4 на чл. 7 от 
Тарифата. В производства по останалите 
закони такава такса не се дължи. § 2, т. 2 

от проекта на Постановлението не прави 
подобно разграничение, което създава 
опасност таксата да бъде изисквана в 
производства, по които не би следвало да 
се дължи. С Тарифата може да се 
определят единствено размерите на 
дължимите държавни такси, но не и да се 

 
 
 
 

 
4. Приема се 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
По т. 4. Направена е редакция на § 2 от 

проекта на акт, като текстовете на чл. 7 
от Тарифата се изменят по начин, който 
да е съобразен с действащото 
законодателство за закрила на 
отделните обекти на индустриална 
собственост. Текстовете на § 2 от 
проекта придобиват следната редакция: 
„§ 2. В чл. 7 се правят следните 
изменения и допълнения: 
1.  В основния текст на т. 3 думата 
„технически― се заменя с „явни 
фактически―; 

2. Създава се нова т. 4: 
„4. Искане за възстановяване на срок, 
подадено във връзка с производство по 
марки и географски означения―. В 
колоната „Такси в левове― се вписва          

„100 лв.―; 
3. Досегашната т. 4 става т. 5, като в 
нея думите „и публикация в 
Официалния бюлетин― се заличават, а 
след думата „притежателя― се поставя 

наклонена черта и се добавят думите 
„ползвателя, както и за публикация в 
Официалния бюлетин, когато е 
приложимо―; 
4. Досегашната т. 5 става т. 6, като  в 
нея думите „и публикация в 
Официалния бюлетин― се заличават, а 
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въвеждат такива, които не са предвидени 
в съответния закон. 
Считаме, че въпросната такса следва да 
бъде предвидена в чл. 4 от Тарифата, а 

не в чл. 7. Вероятно подобно е било и 
първоначалното намерение при 
съставянето на проекта на Постановление 
за изменение и допълнение на Тарифата, 
с оглед на обстоятелството, че в § 2, т. 2 
е предвидено да се впише размер на 
таксата „в първа и втора колони― - такива 
колони могат да бъдат намерени 
единствено в чл. 4 от Тарифата, но не и в 
чл. 7. 
Казаното във връзка с таксата за 
възстановяване на срок важи и относно 
заличаването на думите „и публикация в 
Официалния бюлетин― от редица текстове 

на чл. 7 от Тарифата. Засега 
публикациите в Официалния бюлетин 
отпадат единствено в ЗМГО. Други 
закони, като например ЗПрД в своя чл. 6, 
изискват наличието на такса за 

публикация на регистрацията и на 
вписванията. Предложените в § 2 нови т. 
5, 6, 7 и 8 от проекта не отчитат това 
обстоятелство. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

след думата „права― се поставя запетая 
и се добавят думите „както и за 
публикация в Официалния бюлетин, 
когато е приложимо―; 

5. Досегашната т. 6 става т. 7, като в 
нея думите „и публикация в 
Официалния бюлетин за вписването― се 
заличават, а след думата „договор― се 
поставя запетая и се добавят думите 
„както и за публикация в Официалния 
бюлетин, когато е приложимо―; 
6. Досегашната т. 7 става т. 8, като в 
нея думата „публикации― се заменя с 
„вписвания―, а след думите „за тях― се 
поставя запетая и се добавят думите 
„както и публикацията им в 
Официалния бюлетин, когато е 
приложимо―; 

7. Досегашните т. 8, 9 и 10 стават 
съответно т. 9, 10 и 11; 
8. Досегашната т. 11 става т. 12 и се 
изменя така: 
„12. Искане за вписване на наложени 

обезпечителни мерки, запор или 
включване в масата на 
несъстоятелността, както и за 
публикация в Официалния бюлетин, 
когато е приложимо.―; 

9. Досегашната т. 12 става т. 13, като се 
изменя така: 
„13. Искане за вписване на учреден 
особен залог и публикация в 
Официалния бюлетин, когато е 
приложимо―.  
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5. По отношение на § 3 

С § 3 от ПЗР на проекта се предвижда, че 
за марки и географски означения, по 

които няма влязло в сила решение до 
влизането в сила на новия ЗМГО (обн. ДВ, 
бр. 98 от 13 декември 2019 г.), както и за 
заявки, подадени след влизането в сила 
на закона, но преди влизане в сила на 
Постановлението, с което се изменят 
дължимите такси, се дължат такси в 
съответствие с изменената Тарифа. 
Предвидено е „доплащане― на разликата в 
размера на таксата за заявяване и 
експертиза на марка/ГО, платена по 
силата на действащата към момента 
Тарифа и по-високата такса, съгласно 
предвиденото в проекта на 

Постановление. В ал. 2 се предвижда и 
конкретна процедура, по която ще се 
извършват въпросните „доплащания―. 
Считаме, че законно основание за 
подобно „доплащане― липсва и тези 

разпоредби противоречат изцяло на 
новия ЗМГО, както и на чл. 15 от ЗНА. За 
да са дължими, таксите следва да са 
предвидени в съответния закон - в случая 
ЗМГО (обн. ДВ, бр. 98 от 13 декември 

2019 г.). Съгласно § 5, ал. 1 от ПЗР на 
ЗМГО (Обн. ДВ, бр. 98 от 13 декември 
2019 г.) „този закон се прилага за 
заявките за регистрация на марки и 
географски означения, по които няма 
влязло в сила решение до влизането му в 
сила―. Съответно, в § 13 от ПЗР е 

 
5. Не се приема 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
По т. 5. Предложеният текст на § 3, ал. 1 

и ал. 2 от Постановлението на МС за 
приемане на изменение и допълнение 

на Тарифата за таксите, които се 
събират от Патентното ведомство на 
Република България не противоречи на 
чл. 4 от ЗМГО (Обн. ДВ, бр. 98 от 13 
декември 2019 г.) и на чл. 15 от Закона 
за нормативните актове, поради което 
следва да остане. 
Едно от съществените изменения на 
новия ЗМГО е въвеждането на една 
единна държавна такса, която се дължи 
за всички действия, които ПВ извършва 
по експертиза и регистрация на всяка 
заявена марка. Съгласно чл. 42, ал. 6 от 
посочения закон към подадената заявка 

за регистрация на марка се прилага 
„документ за платени такси, ако 
плащането е по банков път―, като в 
съответствие с чл. 46, ал. 1 
производството по тази заявка се 

прекратява, ако таксите не са платени в 
указания в същата разпоредба срок, 
или са платени в непълен размер. 
Действително, на основание § 5, ал. 1 и 
ал. 2 във връзка с § 13  от ПЗР на ЗМГО 

(обн. ДВ, бр. 98 от 13 декември 2019 г.) 
този закон се прилага за заявките за 
регистрация на марки и географски 
означения, по които няма влязло в сила 
решение до влизането му в сила. До 
приемането на новите подзаконови 
нормативни актове по прилагането му, 
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предвидено, че „Министерският съвет в 6-
месечен срок от влизането в сила на 
закона приема подзаконовите нормативни 
актове по неговото прилагане. До 

приемането им се прилагат подзаконовите 
нормативни актове по прилагането на 
отменения ЗМГО, доколкото не 
противоречат на закона―. 
Следователно, новият ЗМГО е приложим 
по отношение на всички заявки, по които 
няма влязло в сила решение, а за тях се 
дължат такси в съответствие с 
подзаконовите нормативни актови по 
прилагането на отменения ЗМГО, 
доколкото те не противоречат на новия 
закон. С оглед на обстоятелството, че 
новият ЗМГО не предвижда събирането на 
регистрационна такса, както и такава за 

публикация на регистрирана марка, тези 
такси не се дължат от заявителите, тъй 
като биха противоречели на новия ЗМГО. 
Дължат се единствено предвидените и в 
новия ЗМГО такса за заявяване и 

експертиза и такса за издаване на 
свидетелство за регистрация. Съгласно § 
13 от ПЗР на ЗМГО тези такси се дължат 
съгласно действащия подзаконов 
нормативен акт, т.е. в размера съгласно 

действащата Тарифа. 
Липсва всякакво правно основание за 
придаване на обратна сила на размера на 
съответните такси съгласно проекта за 
Постановление. Подобно изискване за 
„доплащане― на такса, както и 
разписването на процедура за това, 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

се прилагат подзаконовите актове по 
прилагането на отменения ЗМГО, 
доколкото не противоречат на новия 
закон. Именно поради това ПВ събира 

по подадените и след влизането в сила 
на новия ЗМГО заявки за регистрация 
на марки и географски означения, такса 
за „заявяване и експертиза― в размер, 
посочен в чл. 4, ал. 1 т. 1 от 
действащата към момента Тарифа. По 
тези заявки, обаче, следва да бъде 
издадено решение за регистрация, 
решение за пълен или частичен отказ 
от регистрация или решение за 
прекратяване на производството. 
Съгласно чл. 46, ал. 1 действията на 
административния орган, в резултат от 
които се извършва преценка за 

наличието или липсата на посочените в 
закона обстоятелства за постановяване 
на тези решения, се извършват само по 
заявки, за които са платени дължимите 
държавни такси в съответствие с чл. 42, 

ал. 6 от ЗМГО. Следователно към 
момента на издаването на съответното 
решение, заявителят дължи 
заплащането на всички такси, 
предвидени в производството по 

регистрация. Текстът на § 3 от ПЗР на 
проекта на акт е допустим и на 
основание чл. 3 от Закона за 
държавните такси, съгласно който 
„Държавната такса се заплаща при 
предявяване на искането за 
извършване на действието и/или при 
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съответно последствия от невнасянето на 
въпросната такса с подзаконов 
нормативен акт, без за това да е налице 
делегация в самия закон, е напълно 

неоправдано и противоречи на чл. 15, ал. 
1 от ЗНА и на самия ЗМГО. За да може да 
бъде изискано подобно „доплащане― от 
страна на заявителите е било необходимо 
съответната разпоредба да бъде 
предвидена в ЗМГО или същият да бъде 
изменен. Липсата на подобна разпоредба 
не може да бъде санирана чрез ПЗР на 
Постановление за изменение и 
допълнение на Тарифа, която следва да 
определя единствено размера на такси, 
изрично предвидени със закон, а не кога 
същите са дължими и какви биха били 
евентуалните последици от тяхното 

незаплащане. 
 
С оглед на разпоредбите в новия ЗМГО, и 
по-конкретно неговите ПЗР, по заявки за 
марки/вписвания на ползвател на ГО, 

факт към момента на влизане в сила на 
Тарифата, с платени такси за заявяване и 
експертиза съгласно действащата Тарифа, 
не следва да се събират изравняващи 
такси. 

 
 
В допълнение към горното следва да се 
вземе предвид също така, че ЗМГО не 
предвижда възможност за проверка на 
размера на внесените такси на етап, 
последващ формалната експертиза по чл. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

издаване на документа, за който се 
плаща такса, така както е указано в 
тарифата―.  
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46 (аналогично - чл. 96 за ГО). 
Единствено на този етап е налице 
законова възможност ПВ да иска 
довнасяне на такса до пълния й размер, в 

случай че е внесена по-ниска сума. 
Регистрацията на заявката на последващ 
етап е поставена в зависимост единствено 
от неподаването на опозиция или 
отхвърлянето й като неоснователна. 
С оглед на горното предложената 
разпоредба на § 3 от ПЗР на проекта 
следва да отпадне. 

 
 
 

 

 
 
 


