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На основание чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на
неговата администрация внасям за разглеждане проект на Наредба за разглеждане на
спорове по Закона за промишления дизайн.
Целта на проекта на Наредба за разглеждане на спорове по Закона за промишления
дизайн е да бъде подробно регламентиран административният ред за разглеждане на
подадени жалби и искания по чл. 41 от Закона за промишления дизайн /ЗПрД/. Визираната
норма предвижда уредба на специфични производства по спорове, развиващи се пред
Патентното ведомство на Република България. Същите са свързани с разглеждане на
постъпили искания за заличаване на регистрирани по национален ред промишлени дизайни,
разглеждане на жалби срещу решения за отказ на регистрацията на заявени промишлени
дизайни, разглеждане на жалби срещу постановени решения за прекратяване на
производството по разглеждане на подадени заявки за регистрация на промишлени дизайни.
Към настоящия момент не съществува подзаконов нормативен акт, който да
регламентира административния ред за разглеждане на тези специфични производства,
въпреки че съгласно чл. 41, ал. 4 от ЗПрД, същият следва да е определен в наредба на
Министерския съвет. Съществуващата уредба в ЗПрД засяга единствено основните етапи на
административните процедури, но не съдържа ясни, подробни и структурно подредени
правила относно изискванията за съдържанието и формата на исканията и жалбите, лицата,
които могат да ги подадат в зависимост от конкретното правно основание, доказателствата,
които следва да бъдат представени.

Големият брой на образувани през годините производства по чл. 41 от ЗПрД е довел
и до изграждане на утвърдена административна практика на Патентното ведомство, касаеща
реда за тяхното провеждане. В по-голямата част, страните в тези специфични производства
се представляват от представители по индустриална собственост, които са запознати с
административната процедура и практиката на ведомството. От друга страна, лицата, които
имат постоянен адрес или седалище на територията на Република България, могат лично да
извършват действия пред ведомството, в това число и да участват в производствата по чл.
41 от ЗПрД. Това от своя страна, както и с оглед спазване принципа за предвидимост на
действията на администрацията, закрепен в чл. 13 от Административнопроцесуалния кодекс
(АПК), налагат необходимостта от нормативно уреждане на правилата, приложими в тези
особени производства.
С проекта на Наредба за разглеждане на спорове по Закона за промишления дизайн
се уреждат изискванията за формата и съдържанието на жалбите и исканията по чл. 41 от
ЗПрД, възможните начини за подаването им, правилата за водене на кореспонденция със
страните в производствата, подробно се разглеждат фактите и обстоятелствата, които
подлежат на доказване с оглед различните правни основания за подаване на жалби и
искания, предвиждат се и основания за спиране и прекратяване на производствата по
спорове. С проекта на Наредба е регламентиран и редът за провеждане на производството
по служебно заличаване на регистрацията на национални промишлени дизайни на
основание чл. 29, ал. 5 от ЗПрД.
Проектът цели въвеждането на ясни и подробни правила относно административния
ред за разглеждане на специфичните производства по спорове, което от своя страна ще
доведе до предвидимост на действията на Патентното ведомство по разглеждане на
постъпили жалби и искания по чл. 41 от ЗПрД. Лицата, които са заинтересовани от
образуване на производство по спорове ще имат възможност предварително да се запознаят
с условията и изискванията, на които следва да отговарят жалбите и исканията, което ще
ограничи допускането на формални недостатъци при подаването им и ще осигури побързото протичане на производствата. Детайлната регламентация на различните правни
основания и конкретните фактически обстоятелства, които подлежат на доказване в
производствата, от друга страна дава и възможност на страните, както за предварителна
преценка за ефикасността на образувано по тяхна инициатива производство, така и за
осигуряване на успешното му протичане.
По проекта на Наредба е извършена предварителна частична оценка на
въздействието по чл. 20, ал. 2 от Закона за нормативните актове. Оценката е съгласувана с
дирекция „Модернизация на администрацията“ в Администрацията на Министерския съвет
в съответствие с чл. 30б, във връзка с чл. 30 г от Устройствения правилник на Министерския
съвет и на неговата администрация.
Проектът на постановление на Министерския съвет няма да доведе до пряко и/или
косвено въздействие върху държавния бюджет, поради което към проекта на акт е
приложена финансова обосновка на основание чл. 35, ал. 1, т. 4, б.“б“ от Устройствения
правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.
По проекта на Наредба не се налага изготвяне на справка за съответствие с правото
на ЕС, тъй като с него не се въвежда акт на Европейския съюз.

На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове проектът на Наредба е
публикуван на интернет страницата на Министерство на икономиката, Патентното
ведомство на Република България и на Портала за обществени консултации на
Министерския съвет.
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С оглед на гореизложеното и на основание чл. 8, ал. 2 от Устройствения правилник
на Министерския съвет и неговата администрация, предлагаме на Министерския съвет да
одобри проекта на Постановление за приемане на Наредбата за разглеждане на спорове по
Закона за промишления дизайн.
С уважение,

ЕМИЛ КАРАНИКОЛОВ
Министър на икономиката
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