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1. Дефиниране на проблема:
1.1. Кратко опишете проблема и причините за неговото възникване. Посочете
аргументите, които обосновават нормативната промяна.
1. Законопроектът цели привеждане на действащия закон в съответствие с
изискванията на европейското законодателство и по-конкретно с разпоредбите
на Регламент (ЕС) № 1151/2012 г. на Европейския парламент и на Съвета
относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни. Съгласно
разпоредбите на регламента държавите членки нямат право да предоставят
национална закрила на географски означения за земеделски продукти и храни.
След присъединяването на България към Европейския съюз, считано от
1.01.2008 г., единствената възможност да се получи закрила на земеделски
продукти и храни е чрез регистрация на защитено наименование за произход
или защитено географско указание по реда на Регламент (ЕС) № 1151/2012 г.,
който осигурява закрила на територията на всички държави членки на ЕС.
2. Република България е поела ангажимент да измени действащата нормативна
уредба, а именно Закона за марките и географските означения, като
хармонизира националното с европейското законодателство в сферата на
географските означения за земеделски продукти и храни.
1.2. Опишете какви са проблемите в прилагането на съществуващото
законодателство или възникналите обстоятелства, които налагат приемането на
ново законодателство. Посочете възможно ли е проблемът да се реши в рамките на
съществуващото законодателство чрез промяна в организацията на работа и/или
чрез въвеждане на нови технологични възможности (например съвместни инспекции
между няколко органа и др.).
1. Действащият Закон за марките и географските означения не е съобразен с Регламент
(ЕС) № 1151/2012 г. на Европейския парламент и на Съвета относно схемите за
качество на селскостопанските продукти и храни.
Това налага предлаганите промени в действащото законодателство по отношение на
заличаването на националната регистрация на географските означения за земеделски
продукти и храни, попадащи в обхвата на Регламент (ЕС) № 1151/2012 г.
1.3. Посочете дали са извършени последващи оценки на нормативния акт, или анализи

за изпълнението на политиката и какви са резултатите от тях?
Не са извършвани последващи оценки и анализи.
2. Цели:
Посочете целите, които си поставя нормативната промяна, по конкретен и измерим
начин и график, ако е приложимо, за тяхното постигане. Съответстват ли целите
на действащата стратегическа рамка?
1. Унифициране на националното и общностното законодателство в сферата на
регистрацията на географски означения за земеделски продукти и храни.
2. Избягване на възможността ЕК да започне процедура за нарушение срещу
Република България по чл. 258 от ДФЕС.
3. Идентифициране на заинтересованите страни:
Посочете всички потенциални засегнати и заинтересовани страни, върху които
предложението ще окаже пряко или косвено въздействие (бизнес в дадена
област/всички предприемачи, неправителствени организации, граждани/техни
представители, държавни органи, др.).
1. Патентно ведомство на Република България
2. Заявители и притежатели на обекти на индустриална собственост- вписани
ползватели на географски означения за земеделски продукти и храни
3. Физически или юридически лица, желаещи да предлагат продукти със
защитено географско означение
4. Варианти на действие:
Идентифицирайте основните регулаторни и нерегулаторни възможни варианти на
действие от страна на държавата, включително варианта "без действие".
Вариант 1 „Без предприемане на действие“
- Действащият Закон за марките и географските означения ще продължи да се
прилага;
- Действащата национална нормативна уредба няма да съответства на Регламент
(ЕС) № 1151/2012 г. Географските означения за земеделски продукти и храни в
обхвата на Регламент (ЕС) № 1151/2012 г. ще продължават да се ползват с
правна закрила по реда на ЗМГО.
- Стартиране на наказателна процедура срещу Република България по чл. 258 от
ДФЕС.
Вариант 2 „Приемане на ЗИД на ЗМГО“
- Отпада националната правна закрила по ЗМГО на географските означения за
земеделски продукти и храни в обхвата на Регламент (ЕС) № 1151/2012;
- Изпълнение на изискванията на Регламент (ЕС) № 1151/2012 и постигане на
съответствие с европейското законодателство в областта на географските
означения;
- Избягва се възможността за стартиране на наказателна процедура срещу
Република България.

5. Негативни въздействия:

Опишете качествено (при възможност - и количествено) всички значителни
потенциални икономически, социални, екологични и други негативни въздействия за
всеки един от вариантите, в т.ч. разходи (негативни въздействия) за
идентифицираните заинтересовани страни в резултат на предприемане на
действията. Пояснете кои разходи (негативни въздействия) се очаква да бъдат
второстепенни и кои да са значителни.
Вариант 1 „Без предприемане на действие“
1. Стартиране на наказателна процедура срещу Република България по чл. 258 от
ДФЕС.
2. Ще съществуват предпоставки за колизия на правото на ползване върху
защитени географски означения на европейско и национално ниво. Това от своя
страна би могло да доведе до възникване на нелоялна конкуренция между
производителите на регистрирани по Регламент (ЕС) № 1151/2012 г.
земеделски храни и продукти и онези, които са регистрирани до момента по
реда на Закона за марките и географските означения.
3. Засягане интереса на потребителите поради по-слабия контрол, осъществяван
върху качеството на земеделските продукти и храни, регистрирани на
национално ниво, в сравнение с тези, регистрирани по Регламент (ЕС) №
1151/2012 г., съгласно който се осъществява специфичен мониторинг на
качеството.
Вариант 2 „Приемане на ЗИД на ЗМГО “
1. С приемането на ЗИД на ЗМГО ще бъде заличена националната регистрация
на географски означения на земеделски продукти и храни . Към настоящия
момент те са 15 броя, като 2 от тях са регистрирани като географски указания
в Европейския регистър.
2. Ще бъдат заличени международните регистрации на наименования за
произход, чиито базови национални регистрации са заличени с изменението
на закона. Това са регистрациите, направени по силата на Лисабонската
спогодба за международна регистрация на наименования за произход, за
които задължително се изисква регистрация в страната на произхода. Към
настоящия момент те са 5 на брой.
6. Положителни въздействия:
Опишете качествено (при възможност - и количествено) всички значителни
потенциални икономически, социални, екологични и други ползи за идентифицираните
заинтересовани страни за всеки един от вариантите в резултат на предприемане на
действията. Посочете как очакваните ползи кореспондират с формулираните цели.
1. Вариант 1 „Без предприемане на действие“
Не са налице положителни въздействия, а негативни. Действително, ще се
запази националната правна защита на регистрираните географски
наименования за земеделски продукти и храни по реда на сега действащия
ЗМГО, но непредприемането на мерки за изменение на ЗМГО, ще доведе до
откриването на наказателна процедура от страна на Европейската комисия
срещу България.

Вариант 2 „Приемане на ЗИД на ЗМГО“
1. Предотвратяване на възможността за стартиране на наказателна процедура за
нарушение срещу Република България по чл. 258 от ДФЕС и евентуалното
налагане на санкция.
2. Създаване на единен правен ред и правна сигурност за производителите на
селскостопански продукти и храни, тъй като се уеднаквява режимът за
регистрация на географски означения и се разширява обхватът на закрилата
им, която ще се разпростира върху територията на целия Европейски съюз.
3. Приемането на изменението на ЗМГО има косвени ползи за потребителите на
земеделски храни и продукти, от гледна точка на по-високата гаранция за
тяхното качество, което ще се контролира съгласно разпоредбите на Регламент
(ЕС) № 1151/2012 г.
7. Потенциални рискове:
Посочете възможните рискове от приемането на нормативната промяна,
включително възникване на съдебни спорове.
Не са идентифицирани възможни рискове при реализирането на Вариант 2 „Приемане
на ЗИД на ЗМГО“.
8.1. Административната тежест за физическите и юридическите лица:
 Ще се повиши
 Ще се намали
 Няма ефект
8.2. Създават ли се нови регулаторни режими? Засягат ли се съществуващи
режими и услуги?
Не се създават нови регулаторни режими. Прекратява се сега действащия режим по
регистрацията на обекти с географски означения за земеделски продукти и храни.
9. Създават ли се нови регистри?
Когато отговорът е "да", посочете колко и кои са те
Не
10. Как въздейства актът върху микро-, малките и средните предприятия (МСП)?
 Актът засяга пряко МСП
Актът не засяга МСП
Х Няма ефект
11. Проектът на нормативен акт изисква ли цялостна оценка на въздействието?
 Да
 Не
12. Обществени консултации:
Обобщете най-важните въпроси за консултации в случай на извършване на цялостна
оценка на въздействието или за обществените консултации по чл. 26 от Закона за
нормативните актове. Посочете индикативен график за тяхното провеждане и
видовете консултационни процедури.
Проектът на ЗИД на ЗМГО ще бъде публикуван в интернет за обществени
консултации за 30 дни на Портала за обществени консултации и на страницата на

Патентно ведомство.
13. Приемането на нормативния акт произтича ли от правото на Европейския
съюз?
Да
 Не
Законопроектът цели привеждане на действащия закон в съответствие с изискванията
на европейското законодателство и по-конкретно с разпоредбите на Регламент (ЕС) №
1151/2012 г. на Европейския парламент и на Съвета относно схемите за качество на
селскостопанските продукти и храни. Съгласно разпоредбите на регламента
държавите членки нямат право да предоставят национална закрила на географски
означения на земеделски продукти и храни.
След присъединяването на България към Европейския съюз, считано от 1.01.2008 г.,
единствената възможност да се получи закрила на земеделски продукти и храни е чрез
регистрация на защитено наименование за произход или защитено географско
указание по реда на Регламент (ЕС) № 1151/2012 г., който осигурява закрила на
територията на всички държави членки на ЕС.
Моля посочете изискванията на правото на Европейския съюз, включително
информацията по т. 8.1 и 8.2, дали е извършена оценка на въздействието на ниво
Европейски съюз, и я приложете (или посочете връзка към източник).
14. Име, длъжност, дата и подпис на директора на дирекцията, отговорна за
изработването на нормативния акт:
Име и длъжност: Цветелина Попова, директор на Дирекция „Правни дейности и
спорове“ в Патентно ведомство на Република България
Дата:30.05.2017 г.
Подпис:

