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1. РЕЗЮМЕ И ВАРИАНТИ НА ДЕЙСТВИЕ
Какъв е проблемът, който трябва да се реши? Защо е необходимо действие от
страна на правителството/държавата? …………………………………………………….
Изработването на проекта на Закон за защита на търговската тайна (ЗЗТТ) е във
връзка с изпълнение на ангажиментите на Република България, като държава членка на
Европейския съюз, да транспонира в националното законодателство Директива (ЕС)
2016/943 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016 година относно защитата
на неразкрити ноу-хау и търговска информация (търговски тайни) срещу тяхното
незаконно придобиване, използване и разкриване (Директивата).
Законопроектът цели привеждане на действащата в страната правна закрила на
търговските тайни в съответствие с изискванията на европейското законодателство.
Проучвания, направени в рамките на Европейския съюз (ЕС) показват, че
предприятията, независимо от своя размер, ценят търговските тайни също толкова,
колкото и патентите и другите форми на правата върху интелектуална собственост. Те
използват поверителността като инструмент за управление на конкурентоспособността в
стопанската дейност и иновациите в научните изследвания, и във връзка с разнообразна
информация, която се простира отвъд технологичните знания и обхваща търговски
данни, като информация за клиенти и доставчици, бизнес планове и пазарни проучвания
и стратегии. Малките и средните предприятия (МСП) ценят и разчитат на търговските
тайни в още по-голяма степен. Чрез защитата на такъв широк набор от ноу-хау и
търговска информация, търговските тайни позволяват на техните създатели да извлекат
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печалба от своя труд или иновации, поради което са особено важни за
конкурентоспособността в стопанската дейност. Търговските тайни са една от най-често
използваните от предприятията форми на защита на интелектуални продукти и
иновационно ноу-хау, но в същото време са най-слабо защитените от съществуващата
правна рамка срещу тяхното незаконно придобиване, използване или разкриване от
други страни.
Търговската тайна не е ново понятие за българското законодателство, като то
съдържа поредица норми за различни аспекти на нейна защита. Разпоредби, касаещи
защитата на търговската тайна се съдържат в текстовете на Търговския закон, (чл. 52 на
ТЗ), Закона за защита на конкуренцията (чл. 37 и §1, т. 9 ДР на ЗЗК), Законът за
стоковите борси и тържищата (чл. 44 от ЗСБТ), Законът за достъп до обществена
информация (чл. 17 от ЗДОИ). По действащото към момента законодателство в тази
област обаче, търговската тайна не се счита за интелектуална собственост и не е
защитена като такава. Като основен недостатък на правната ни уредба в областта на
защитата на търговската тайна може да бъде посочена липсата на единно определение,
което често води до разминавания между отделните нормативни актове, до неправилно
прилагане на законови разпоредби и до непоследователна съдебна практика.
По действащото българско законодателство не съществуват специални правила за
присъждане на обезщетения за нарушения на търговски тайни. Възможните варианти се
основават на общите разпоредби, свързани с обезщетенията за вреди, предвидени в
Закона за задълженията и договорите и Закона за отговорността на държавата и
общините за вреди.
Наличието на непълнота и фрагментираност на законодателната уредба в тази
област налага извода за необходимост от предприемането на мерки, които да доведат до
унификация и консолидиране. При действащата национална рамка това не може да бъде
постигнато без приемането на изцяло нов закон, който в съответствие с чл. 3, ал. 1 Закона
за нормативните актове (ЗНА) следва първично да уреди обществените отношения, които
предвид техния предмет и субекти се поддават на трайна уредба, каквито са тези,
свързани със защитата на търговската тайна. Член 10 от ЗНА поставя изискването с един
нормативен акт да бъдат уреждани обществени отношения от една и съща област.
Транспониране на Директивата не може да засегне уредбата по действащия ЗЗК, тъй като
с него се регламентират обществени отношения от друг порядък, свързани със защитата
и условията за разширяване на конкуренцията и на свободната инициатива в стопанската
дейност. Необходима е отделна, специална, нова правна уредба, различна от тази, която
действа към момента, с която нормите от правото на ЕС да бъдат адекватно въведени в
българското законодателство, което да гарантира, че целите и резултатите, поставени от
Директивата ще бъдат ефективно постигнати на национално ниво.
Опишете проблема или въпросите, които обосновават действие от страна на
държавата.
Какви са целите на предлаганото решение?
Основната цел на закона е привеждане на действащата в страната правна закрила
на търговските тайни в съответствие с изискванията на европейското законодателство и
транспониране на разпоредбите на Директива (ЕС) 2016/943 на Европейския парламент и
на Съвета от 8 юни 2016 година относно защитата на неразкрити ноу-хау и търговска
информация (търговски тайни) срещу тяхното незаконно придобиване, използване и
разкриване в националното законодателство.
Обща цел на закона е да гарантира, че конкурентоспособността на българския
бизнес и изследователски организации, която се основава на неразкрити ноу-хау и бизнес
информация (търговски тайни) е адекватно защитена, както и подобряване на средата за
развитие и използване на иновации и трансфер на знания в рамките на вътрешния пазар

3
на ЕС.
Конкретната цел на закона е подобряване на ефективността на юридическата
защита на търговските тайни от тяхното незаконно придобиване, използване и
разкриване.
Оперативните цели са гарантирането на достъп до достатъчно и справедливо ниво
на обезщетяване в случаи на злоупотреби с търговски тайни. Запазване на
поверителността на информацията, която представлява търговска тайна по време и след
приключването на съдебния процес. Увеличаване на възпиращия ефект спрямо
незаконното присвояване и злоупотреба с търговски тайни от трети лица в рамките на
ЕС.
Посочете какво цели да постигне новото предложение или предлаганата нова уредба.
Какъв ефект би имала тя и спрямо кого?
Какви варианти за решаване на проблема са били изследвани, включително
алтернативи на въвеждането на нова правна уредба?
1. Вариант 0 – Без действие;
Нулевият вариант, наричан още базисен, означава да не се предприемат никакви
действия. 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 разрешили от само себе си, без
каквато и да е намеса от страна на държавата.
В случай, че Директивата не бъде транспонирана в българското законодателство, ще
продължи да действа фрагментираната национална законова рамка и нивото на защита на
търговската тайна ще остане относително ниско. Предвид увеличаващото се значение на
търговските тайни, във все по-голяма степен големите търговски компании и
потенциални инвеститори ще очакват хармонизирано в рамките на Съюза ниво на
защита срещу злоупотреби и липсата на такова би могло да се окаже пречка пред бизнес
отношенията в България.
Съществува тезата, че договорната защита, чрез клаузи за конфиденциалност и
неразкриване на информация пред конкуренти, би могла да бъде ефективен инструмент в
тази област. Дори да се абстрахираме от факта, че клаузите за неразкриване на
информация пред конкуренти в трудовите договори са недействителни по действащото
българско право, подобен тип договорна защита не би могла да предотврати
злоупотребите с търговска тайна от трети лица, които не са договорно обвързани с
притежателя на търговската тайна. Физическите мерки за защита също имат
ограничения, тъй като те просто правят злоупотребите по-трудни, но веднъж когато е
налице злоупотреба, те нямат никакъв ефект по отношение на нейното преустановяване.
Съществуващите права на интелектуалната собственост ще останат ограничени и в
техния обхват няма да попада търговската тайна като такава.
2. Вариант 1 – Регулаторна намеса;
Изследването на актуалната национална правна уредба на защитата на търговската
тайна и на мерките за справяне с негативните последици от злоупотребите с такава,
направено за целите на настоящата оценка на въздействието показва, че същата е
непълна и фрагментарна. Оттук ефективността на приложението на съществуващите
национални разпоредби е нисък, т.е. идентифицираните проблеми, както и техните
последици ще продължат да съществуват и вероятно ще се увеличат във времето.
Изводът, който може да бъде направен е, че е необходимо усъвършенстване на
действащото ни право, което да гарантира възможно най-ефективно и ефикасно
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постигане на поставяните от ЕС цели и едновременно с това осигуряване на правна
сигурност на адресатите на регулирането и заинтересованите страни. Това може да бъде
постигнато чрез подходите на унифициране и консолидиране.
Унификацията е насочена основно към преодоляването на дефицита непълнота на
правната ни уредба. В конкретния случай тя има два аспекта – външен и вътрешен.
Външният аспект е свързан с процеса 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. Успешната реализация на външния аспект, изразяващ се
в оптималното транспониране на правото на ЕС съобразено с националния контекст и
традициите на регулиране, е предпоставка за проявлението на вътрешния аспект на
унификацията. Веднъж постигнала минимално необходимото 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 употребата на съвместим с българското право
понятиен апарат.
Консолидирането има за основна цел справяне с недостатъка фрагментираност на
националното право. То като процес включва онази съвкупност от действия, при която
съществуващите правни норми биват обединени и окрупнени по начин, който води до
изчерпване на правната уредба, предназначена да регулира даден относително обособен
или определен сегмент от обществени отношения в един общ (най-често изцяло нов)
нормативен акт. Чрез този подход едновременно се постига намаляване на обема на
законодателството, опростяване на регулирането и повишаване правната сигурност.
1.1. Подвариант 1.1 - Регулаторна намеса чрез изцяло нов закон
Основните въпроси, които винаги се поставят при анализирането на приложимостта
на варианта на регулаторна намеса, при който държавата интервенира по възможно найинтензивния начин в обществените отношения, които са обект на оценка, са как точно да
бъдат подбрани и реализирани мерките по регулиране – чрез приемането на изцяло нов
нормативен акт или чрез изменение на вече действащ такъв; доколко детайлна, стриктна
и императивна, респективно диспозитивна, да бъде регулаторната интервенция в
областта на действие на политики, която се изследва и следва ли тя да бъде ограничена
по някакъв критерий, като например според субектите, в пространството (например
териториално или секторно) или времево. Преди всичко, вариантът следва да се справя с
проблемите, което означава да неутрализира проявлението на техните двигатели или да
прекъсва причинно-следствената връзка между тях, проблемите и техните последици.
В конкретния случай, дефинираните проблеми са комплексни, съществуват
едновременно на пазарно и на регулаторно ниво, трайни са по своя характер, проявявали
са и имат потенциала да проявяват своите негативни ефекти в един относително
продължителен период от време. 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 свързват с празноти и парцелираност на правната уредба. Тези недостатъци
могат да бъдат преодолени чрез подходите на унификация и консолидиране, които при
конкретните дадености на националната правна рамка не биха могли да се проведат
пълноценно без приемането на изцяло нов закон, който в съответствие със ЗНА следва
първично да уреди обществените отношения, които предвид техния предмет и субекти се
поддават на трайна уредба, каквито са тези, свързани със защитата на търговската тайна.
От друга страна, анализът на действащата национална правна уредба, извършен погоре, сочи, че тя влиза в противоречие с обвързващи норми от правото на ЕС. При
непредприемането на необходимите за транспонирането на Директивата действия,
справянето с негативните последици от злоупотребите с търговски тайни ще остане
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незадоволително и недостатъчно. Не на последно място, нетранспонирането на
Директивата в българското законодателство би било нарушение на задълженията на
България като държава членка на ЕС и би довело до стартирането на наказателна
процедура срещу нея.
1.2. Подвариант 1.2 - Регулаторна намеса чрез промени в действащи закони
Този вариант би могъл да се нарече още вариантът „lighter touch”(букв. от англ. „полеко докосване”), при който не се въвежда радикална промяна, не се приема изцяло нов
нормативен акт, а дейностите, целящи унификация и консолидация на правната уредба се
прилагат по отношение на действащите нормативни актове. Този вариант е възможен и
реално осъществим, защото се отнася до настройка на действащите мерки по регулиране,
които са съвместими както с правото на ЕС, така и със съществуващата административна
и съдебна практика на национално ниво.
Дейностите по унификация и консолидация, обаче, в конкретния случай няма да
могат да доведат до изчерпване на регулирането на разглеждания комплекс от
обществени отношения в един непротиворечив и лесен за прилагане нормативен акт,
както това би станало при Подвариант 1.1. Това, от своя страна, би противоречало и на
националното ни законодателство в областта на нормотворчеството, по-специално на
изискването за концентрация на правната уредба по ЗНА (чл. 10, ал. 1). Според него
обществени отношения от една и съща област следва да се регламентират с един, а не с
няколко нормативни актове от същата степен. Следователно транспониране на
Директивата не може да засегне уредбата по действащия ЗЗК, тъй като с него се
регламентират обществени отношения от друг порядък, свързани със защитата и
условията за разширяване на конкуренцията и на свободната инициатива в стопанската
дейност. Освен това, основен недостатък на действащото национално законодателство е
неговата непълнота, който при този вариант няма да може да бъде пълноценно
адресиран. Що се отнася до фрагментираността на правната уредба, ако бъде направен
опит за изменение и допълнение на действащото законодателство и проведен подход на
консолидация, има риск от допълнително парцелиране на националната ни правна
уредба.
3. Вариант 2 - Алтернативи на регулирането
Този вариант представлява интервенция с най-нисък интензитет, т.е. включва
действие или действия, при които намесата в проблемните обществени отношения е найлека. 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 чрез саморегулиране, съвместно регулиране или правнообвързващи
указания. Класическа алтернативна на регулирането мярка е организирането на
информационна кампания, която да повиши информираността и познаването на
съществуващия обхват на защитата на търговските тайни и наличните инструменти за
справяне
със
злоупотребите
с
тях
и
да
насърчи
използването
на
арбитражни/медиационни процедури за разрешаването на споровете.
Разглеждането на такъв вариант е кореспондира изцяло с един от основните
принципи на съвременна концепция за по-доброто регулиране 'Less is more' и описаните
по-горе добри практики за ненадвишаване на минималните изисквания на директивата,
избягването на „позлатяването“ и дуализма на режимите при транспонирането на
директива на ЕС в националното законодателство.
Възможността за разглеждането и оценяването на въздействията на алтернативни
на регулирането мерки, обаче зависи изцяло от структурата и съдържанието на
транспонираната директива. В случаите, когато директивата е конкретизирала само
целите за постигане, а е оставила формите и методите за тяхното постигане на
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преценката на държавата членка е възможно да има вариант, включващ мерки, които са
алтернативни на правното регулиране. В конкретния случай, Директива (ЕС) 2016/943
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 в случаите на незаконно придобиване,
използване или разкриване на търговска тайна. Тя установява еднородно определение за
търговска тайна, без да се ограничава предмета на защитата срещу присвояване и
определя поведението и практиките, които следва да се разглеждат като незаконно
придобиване, използване или разкриване на търговска тайна.
Директивата предвижда мерки, процедури и правни средства за защита, които
целят да гарантират, че компетентните съдебни органи вземат предвид фактори като
стойността на търговската тайна, тежестта на деянието, което води до незаконно
придобиване, използване или разкриване на търговска тайна и въздействието на такова
деяние. Всичко това я поставя в категорията директиви, 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 е до голяма степен неприложимо.
Препоръчваме вариант № 1, подвариант 1.1., тъй като с него се постигат описаните
по-горе цели и желани ефекти
Посочете изследваните варианти, включително алтернативи на предприемането на
нормативна промяна. Опишете накратко потенциалните рискове, свързани с
вариантите, каква е вероятността те да настъпят и техния ефект, ако настъпят.
Обосновете препоръчания вариант на действие. Повече информация добавете в
резюмето на препоръчания вариант с данни.

2. РЕЗЮМЕ НА ПРЕПОРЪЧАНИЯ ВАРИАНТ С ДОКАЗАТЕЛСТВА И ДАННИ
Общи годишни разходи
Общи годишни ползи
Опишете качествено и количествено всички значителни
разходи и ползи на годишна база. Използвайте
приблизителни цифри и диапазони, когато е
Вариант на действие
по-приложимо. Обърнете особено внимание на
икономическите и социалните разходи и на разходите за
околната среда. Задължително включете паричен израз
на разходите и ползите (в лева).
Не се препоръчва реализирането на Вариант 0
Вариант 0
Вариант 1

Препоръчваме вариант № 1, подвариант 1.1., тъй като с
него се разрешават всички от идентифицираните
проблеми и се постигат в най-висока степен описаните
по-горе цели и ефекти.
В резултат на приемането на проекта на решение на
Министерския съвет за българските дружества,
притежатели на търговска тайна, хармонизираната с
правилата на ЕС национална правна рамка ще осигури по-
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голяма правна сигурност по отношение на обхвата на
защитата на тяхната поверителна информация. Като цяло,
конкурентоспособността на предприятията ще бъде
насърчена, което означава преки ползи от регулирането за
българските предприятия. Унифицираната национална
правна уредба, която възпира третите лица от
използването на незаконно присвоени търговски тайни в
рамките на ЕС ще доведе до по-добра трансгранична
защита на конкурентните предимства, които произтичат
от търговската тайна. В това се състои така нареченият
очакван възпиращ ефект на правилата, който е найважният положителен фактор, произтичащ от правилата
на ниво ЕС и оттам в държавите-членки.
Благодарение на сближаването на националните
законодателства относно правната закрила срещу
незаконното присвояване от трети лица, собствениците на
търговски тайни биха били поставени в по-добра позиция
да ги защитават в рамките на националния и вътрешния
пазар.
Подобрената трансгранична правна защита срещу
незаконно присвояване и запазването на основните
конкурентни предимства, свързвани с търговската тайна,
съчетана с по-ефективно разпределение на ресурсите и
очакваното повишаване на стойността на търговската
тайна
ще
засили
конкурентоспособността
на
предприятията.
Очаква се актът да доведе да насърчи установяването на
по-конкурентна среда, нарастване на иновациите, да
доведе до намаляване на понякога значителните разходи
за защита на търговските тайни, до увеличаване на
стимулите за бизнеса и като цяло до икономически
растеж.
Като очаквано социално въздействие от приемането на
акта може да се посочи, че той ще има положително
въздействие върху условията за трудова мобилност и
следователно има потенциала да доведат до увеличаване
на броя на работните места, свързани с иновациите, което
ще допринесе и за устойчивостта на заетостта.

Вариант 2

Не се препоръчва реализирането на Вариант 2

…
Описание и обхват на основните разходи
Според участниците в проучване, проведено от Европейската комисия през 2012 г.,
свързано със опазването на търговската тайна, обхващащо територията на целия Съюз,
недобрата и некохерентна защита на информацията, представляваща търговска тайна
води до увеличаването на разходите за защитни мерки. Като пряко следствие от
незаконното присвояване на търговска тайна или опити за такова 37% от всички
респонденти споделят, че са принудени да правят повишени разходи за превантивни
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мерки за защита на информация. Структурата на тази група респонденти е следната: 54%
от тях са предприятия, а 42% са изследователските центрове, което означава, че лошата
правна среда засяга над половината от бизнеса на ниво Съюз. Намаляването на тези
разходи чрез въвеждането на усъвършенствана и хармонизирана правна уредба за защита
на търговската тайна в целия ЕС е една от основните цели на оценяваната политика.
Налице са достатъчно данни и доказателства, които позволяват да се направи
предположението, че част от притежателите на търговски тайни в резултат от
подобряването на нейната защита на общосъюзно ниво ще ограничат своите разходи за
мерки за тяхното опазване. Този ефект на спестяване на ресурси би бил особено
благоприятен за МСП, които обикновено нямат финансовите средства за правна помощ и
консултации относно защитата на търговската тайна срещу незаконно присвояване,
когато планират да разширят дейността си в други държави-членки. Освен това, МСП
често са сред най-иновативните компании, каквито са например стартиращите фирми,
които разчитат в голяма степен на търговски тайни, което означава допълнително
стимулиране на иновативните дейности чрез намаляване на разходите и създаване на
възможност спестените от това ресурси да бъдат пренасочени към такива дейности.
Опишете накратко най-важните парични и непарични изрази на разходите.
Опишете разходите за всички основни групи.
Предложението надхвърля ли минималните Не
изисквания на Европейския съюз?
При
нито
един
от
Има ли промяна в административната тежест?
Създават ли се нови регулаторни режими и разглежданите варианти не се
задължения
за
регистри? Засягат ли се съществуващи предвиждат
информиране, не се променя вида
регулаторни режими и регистри?
на
информацията,
която
предприятията са длъжни да
представят
и
отчитат
пред
държавата или Съюза, не се сменя
честота
на
отчитане
и
деклариране, не се стига и до
някакво усложняване на процесите
по представяне на данни и
информация на публични органи и
институции. Оттук следва изводът,
че оценяваното предложение не
води до налагането на нова или
допълнителна
административна
тежест на бизнеса.
Малки
Средни
Какво е разпределението на годишните Микро(в лв.)
(в лв.)
разходи
според
категорията
на (в лв.)
Не е
Не е
Не е относимо
предприятията?
относимо относимо към проекта
към
към
проекта
проекта
Има ли предприятия, които са освободени Моля посочете
от спазване на новите правила, въведени с Не
предложението?
Описание и обхват на основните ползи
Ползи за държавата
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С приемането на проекта на акта държавата ще уреди в цялост обществените
отношения, свързани със защитата от неправомерно придобиване, използване и
разкриване на търговска тайна. Това от своя страна ще доведе до осигуряване на поголяма правна сигурност по отношение на обхвата на защитата на поверителната
информация. Като цяло, конкурентоспособността на предприятията ще бъде насърчена,
което означава преки ползи от регулирането за българските предприятия.
Унифицираната национална правна уредба, която възпира третите лица от използването
на незаконно присвоени търговски тайни в рамките на ЕС ще доведе до по-добра
трансгранична защита на конкурентните предимства, които произтичат от търговската
тайна.
Република България ще изпълни задължението си на държава членка да
транспонира в националното законодателство Директива (ЕС) 2016/943 на Европейския
парламент и на Съвета от 8 юни 2016 година относно защитата на неразкрити ноу-хау и
търговска информация (търговски тайни) срещу тяхното незаконно придобиване,
използване и разкриване (Директивата). Ще бъде избегната и възможността да бъде
стартирана наказателна процедура, за неизпълнение на това и задължение.
Икономически въздействия
Търговците
За българските дружества притежатели на търговска тайна, хармонизираната с
правилата на ЕС национална правна рамка ще осигури по-голяма правна сигурност по
отношение на обхвата на защитата на тяхната поверителна информация. Ще доведе и до
по-добра трансгранична защита на конкурентните предимства, които произтичат от
търговската тайна.
Благодарение на сближаването на националните законодателства относно
правната закрила срещу незаконното присвояване от трети лица, собствениците на
търговски тайни биха били поставени в по-добра позиция да ги защитават в рамките на
вътрешния пазар. Първо, те биха могли по-добре да адаптират своите защитни мерки към
новите правила, така че същите да се ползват със закрилата в целия ЕС, което се отнася
включително за договорните клаузи за неразкриване на информация и неконкуриране. На
второ място, разходите за разследване на случаи на присвояване на търговска тайна в
други държави членки биха намалели значително. На трето място, вероятно е поне част
от притежателите на търговски тайни да ограничат своите разходи за мерки за тяхното
опазване. Този ефект на спестяване на ресурси би бил особено благоприятен за МСП,
които обикновено нямат финансовите средства за правна помощ и консултации относно
защитата на търговската тайна срещу незаконно присвояване, когато планират да
разширят дейността си в други държави-членки. От друга страна, МСП често са сред найиновативните компании, каквито са например стартиращите фирми, които разчитат в
голяма степен на търговски тайни.
Синхронизираната уредба на обхвата на защитата на търговската тайна срещу
незаконно присвояване, както за целите на прилагането на правните средства за защита,
така и за запазването на поверителността по време на съдебните процеси, ще гарантира,
че няма да възникнат допълнителни проблеми в случаите, когато приложимото право за
незаконно присвояване на търговска тайна е различно от общите процесуални правила.
По този начин собствениците на търговски тайни не биха рискували тяхната поверителна
информация да стане публична, ако изберат да заведат дело пред съд. Без такава
увереност по-голямата правна сигурност, която би била постигната от обхвата на
закрилата не би проявила своя положителен ефект, тъй като притежателите на търговски
тайни не биха се обръщали към съда поради риска, че тяхната търговска тайна би била
допълнително разкрита пред нови лица в рамките на производството. Ако те могат да
разчитат на поверителност по време и след съдебно производство, те биха били по-
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склонни да търсят правна защита срещу евентуални вреди от лица, които злоупотребяват
с търговски тайни на ниво ЕС. Това би допринесло за увеличаване на очакваната
стойност на иновациите и други знания и ноу-хау, защитени като търговски тайни.
Конкуренцията
Що се отнася до конкуренцията, предоставянето на ефективни средства за правна
защита срещу незаконно присвояване на търговски тайни ще насърчи установяването на
по-конкурентна среда на вътрешния пазар. От една страна, конкурентите и бизнес
партньорите на притежателите на търговска тайна биха реализирали ползи, благодарение
на увеличената правна сигурност и хармонизацията на правната рамка на ниво Съюз,
която по един ясен начин определя какво те могат и какво не могат да правят в своите
действия, насочени към придобиване на търговска тайна. От друга страна, полето за
действие на конкурентите, които злоупотребяват с търговска тайна, би било твърде
ограничено, тъй като притежателите на търговска тайна биха придобили възможността
ефективно да защитават своите права.
Въпреки това, защитата на търговската тайна срещу злоупотреба не би довела до
въвеждане на допълнителна бариера за навлизане на пазара, тъй като конкурентите
запазват възможностите си да развиват иновациии, но чрез законни средства, като
например паралелна независима НИРД или обратно инженерство. Тази защита няма
отрицателно въздействие и върху свободата на стопанската инициатива. По-добрата
защита на търговската тайна от незаконно присвояване би насърчило иновационните
дейности, за сметка на тези, свързани с незаконното копиране с малка добавена стойност
и би допринесло за повишаване на конкурентоспособността на икономиката.
Иновациите
Приемането на този акт съдържа в себе си гаранции, че предимствата,
произтичащи от иновациите, могат реално да се ползват от техния автор. Това, от своя
страна, следва да доведе до намаляване на понякога значителните разходи за защита на
търговските тайни, до увеличаване на стимулите за бизнеса за иновации и до създаване
на ефективни трансгранични мрежи за иновации и споделяне на знания. По този начин
би следвало да се стигне до нарастване на иновациите първо, защото притежателите на
търговски тайни ще приемат, че по-добрата правна защита на резултатите от
иновативните дейности ще доведе до повече инвестиции в научноизследователска и
развойна дейност и иновации и второ, защото тя благоприятства разрастването на
трансграничното сътрудничество в областта на иновациите (мрежови иновации) в
рамките на вътрешния пазар. Не на последно място, икономическите изследвания на ЕС,
възложени във връзка с разработването на предложението за Директивата за защита на
търговската тайна сочат, че правната защита на търговската тайна срещу злоупотреби
при разпространението на знания и информация, които са от съществено значение за
иновационната дейност има положително въздействие и върху социално-икономическите
условия.
Икономическият растеж
Създаването на ясни общи правила за защита на търговската тайна в Съюза би
направило трансграничните стопански дейности, включващи търговски тайни по
сигурно. Въвеждането на надеждна национална правна рамка, съответстваща на
европейската ще има положително въздействие и върху трансграничното
разпространение на знания в случаите на трудова мобилност. Тя ще позволи на
изследователите и компаниите и специално на МСП и стартиращите предприятия да
използват по-добре своите иновативни идеи, като си сътрудничат с най-добрите
партньори в целия ЕС. Стимулирането на иновативните дейности на предприятията и
изследователите на ЕС ще допринесе за увеличаване на инвестициите на частния сектор
в научноизследователска и развойна дейност. С течение на времето всичко това се очаква
да има положително въздействие върху конкурентоспособността и растежа на
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икономиката на ЕС, което от своя страна би довело до нови възможности на пазара на
труда.
1.2. Социални въздействия
На националното ниво, би могло да се каже, че приемането на предложения акт би
улеснил квалифицираните служители в едно предприятие, които на практика са тези,
които създават или имат достъп до търговски тайни, да променят работодателя си в
рамките на вътрешния пазар или да създават собствен бизнес. И тук всъщност възниква
основният въпрос, който се поставя в рамките на анализа на социалните въздействия на
този вариант: дали правната защита на търговските тайни срещу злоупотреба оказва
влияние върху способността на ключовите служители в предприятията да променят
работодателя си или да станат предприемачи. Може да се очаква, че при неговото
въвеждане работодателите биха могли по-лесно да се обръщат към съда за защита от
предполагаемо присвояване на търговски тайни, като по този начин биха могли да
препятстват или забавят напускането на такива служители.
Би могло да се очаква, че приемането на Закона за защита на търговската тайна ще
има положително въздействие върху условията за трудова мобилност и
предприемчивостта на ключовия персонал в предприятията, работещи в областта на
научните изследвания и управлението в рамките на ЕС.
На следващо място, повишената правна сигурност би могла да постави един
служител в по-добра позиция да прецени дали информацията, която притежава
представлява търговска тайна и ако да, как той би могъл да използва законосъобразно
свои знания при бъдещия си работодател. Това би улеснило преценката на въпросния
служител дали да промени своята работа или не като по този начин той би бил насърчен
да избере да работи там, където се чувства най-добре. С оглед на очаквания недостиг на
висококвалифицирани служители и в България и в Съюза, ефективното разпределение на
ресурсите не само ще бъде от голямо значение за служителите от ЕС, но и ще направи
вътрешния пазар по-атрактивен пазар на труда за хора от трети държави.
По-големите стимули за иновации имат потенциала да доведат до увеличаване на
броя на работните места, свързани с иновациите, което ще допринесе и за устойчивостта
на заетостта в рамките на ЕС. Оттук може да се очаква създаването на допълнителни
работни места при производството на стоки и предоставянето на услуги, произтичащи от
иновации.
Потребителите
Приемането на предложения акт се свързва със значителен ефект върху
иновациите и конкурентоспособността на бизнеса. Това би довело до по-голям избор и
потенциално до по-ниски цени за иновативни стоки и услуги за потребителите.
1.3. Екологични въздействия
Насърчаването на конкурентоспособността и стимулирането на иновациите
означава произвеждането 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.
Приемане на нов ЗЗТТ, единствен от анализираните варианти в рамките на тази ОВ,
който съдържа едновременно потенциала да насърчи конкурентоспособността на
бизнеса, да го направи по-иновативен и да позволи спестяването на разходи, свързани с
опазването на търговските тайни, което означава, че от него единствено могат да се
очакват оптималните за разглежданата политика положителни екологични въздействия.
Опишете накратко най-важните парични
Опишете ползите за всички основни групи.
Ключови рискове

и

непарични

изрази

на

ползите.
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Изложеното предложение не разкрива рискове при реализирането му.
Има ли рискове от реализиране на предложението? Може ли да бъде изразен
количествено, колко и какви юридически и физически лица ще бъдат засегнати и как?

3. ПРОВЕДЕНИ КОНСУЛТАЦИИ
Консултации
Във връзка с инициативата на ЕК за приемането на директива, уреждаща защитата
на търговската тайна, в перода 11.12.2012 - 08.03.2013 г. на ниво ЕС е проведена онлайн
обществена консултация чрез въпросник, достъпен на всички официалн езици на Съюза.
Получени са 368 отговора от почти всички държави-членки.
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 Закон за защита на търговската тайна 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. Този подход е в съответствие с добрите практики на провеждане на
обществени консултации на Европейската комисия. 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.
Информация за обществената консултация и съответните приложения беше
изпратена по електронна поща и до следните групи: Представителни организации на
бизнеса (БТПП и Съвета на браншовите организации към БТПП; БСК; АИКБ; членовете
на КРИБ); Браншови организации и неправителствени организации с експертиза в
икономическата и бизнес сферата; Неправителствени организации с експертиза в сферата
на защита на потребителите; Браншови организации и неправителствени организации с
експертиза в сферата на науката и технологиите.
Анализът на отговорите на участниците в обществената консултация в България
показва, че около 3/4 от респондентите са наясно с причините, довели до приемането на
Директива (ЕС) 2016/943 на Европейския парламент и Съвета относно защитата на
неразкрити ноу-хау и търговска информация (търговски тайни). Останалата 1/4 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 и засягат развитието на бизнеса, докато според 3/4
те засягат и конкурентоспособността и иновациите, обмена на знания между
предприятията
научноизследователските
институти
и
равнището
на
научноизследователската и развойна дейност.
Респондентите са единодушни, че Директивата на ЕС за защита на търговската
тайна следва да бъде транспонирана в българското законодателство чрез законов
нормативен акт, като над 25% от тях са заявили изрично, че е необходим нов закон.
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По отношение на начина, по който следва да бъдат въведени предвидените по
Директивата мерки, процедури и правни средства за защита мненията са разнопосочни:
1. близо 25% от тях намират за най-подходящ минималният обем и интензитет на
регулаторна намеса за да се удовлетворят минималните изисквания на Директивата;
2. други 25% са привърженици на средните обем и интензитет на транспониране
съобразно националните особености
3. останалите около 50% от консултираните считат, че е необходимо
транспонирането да бъде извършено в максимален обем и интензитет.
Като
възможни
допълнителни
гаранции
за
запазването
на
конкурентоспособността е препоръчано установяването на нарушения, представляващи
нелоялна конкуренция по смисъла на Закона за защита на конкуренцията, да бъде
извадено от правомощията на Комисията за защита на конкуренцията и да бъде
предоставено в компетентността на съда. Респондентите препоръчват да се създаде
достатъчно и съпоставимо равнище на правните средства за защита в рамките на
вътрешния пазар в случай на присвояване на търговска тайна, като същевременно се
осигурят достатъчно предпазни механизми за предотвратяване на злоупотреби. Изрично
посочена е необходимостта от широк публичен дебат за запознаване на обществото с
проблема, преди предприемане на новите мерки по регулиране, с оглед изготвянето и
приемането на един добре обмислен и непротиворечив
Посочете основните заинтересовани страни извън държавната администрация,
с които са проведени консултации. Направете кратък анализ на броя и характера на
отговорите, получени от консултацията.
4. ПРИВЕЖДАНЕ В ДЕЙСТВИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
ден/месец/година
От коя дата предложението ще започне да действа?
Предложението ще започне да действа от датата на След приемане на проекта на
влизане в сила на закона, която е предвидено да бъде 3 закон от Народното събрание
дни след обнародването му в Държавен вестник.

Коя институция/организация ще отговаря за осъществяване на предложението и за
контрола?
Исковете по този закон ще се разглеждат по реда на Гражданския процесуален кодекс от
съответните съдилища
Опишете отговорната институция за осъществяването на предложението.
Предложението предвижда ли разходи за дадена институция или организация?
Подпис на директора на дирекцията,
отговорна за изработването на
проекта на нормативния акт:
……………………………………
Цветелина Стоянова – директор на
дирекция „Правни дейности и спорове“ в
ПВ

Дата:

