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AIPPI) по публикувания на 05.08.2021 г. на сайта на Патентното ведомство на РБ
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географските означения /ЗМГО/.
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Българската национална група на Международната асоциация за закрила на
интелектуалната собственост (БНГ на AIPPI) е сдружение с нестопанска цел,
създадено преди повече от 20 години, обединяващо водещи представители по
интелектуална собственост, лица с професионални интереси в областта, както и
индустриални предприятия, притежатели на обекти на индустриална
собственост. Членовете на групата са задължително членове и на
Международната асоциация за закрила на интелектуалната собственост (AIPPI)
– най-старата в света правозащитна организация в областта на Интелектуалната
собственост, учредена още през 1897г.
Вярваме, че мнението на специалистите в областта, на хората ежедневно
прилагащи българското и европейско право в областта на интелектуалната
собственост, е важно за Патентното Ведомство на РБ, важно за развитието на
правото, включително в областта на разглеждане на споровете по ЗМГО.
Предложеният проект на Наредба предлага много полезни и ясни правила за
разглеждане на спорове по ЗМГО. В същото време, обаче, в проекта за Наредба
се правят опити да се запълнят празноти и неточни текстове от ЗМГО. Смятаме,
че подобен подход не е правилен и следва да се елиминира. Въвеждат се и
твърде много формалности, които биха могли да доведат до загуба на права, за
каквито случаи няма законова база в ЗМГО. Смятаме, че някои от текстовете на
Наредбата следва да отпаднат, други да се редактират или доуточнят.
Предложените от нас коментари следват текстовете на Наредбата, а не степента
на важност на предложените от нас промени. За улеснение на ПВ на РБ сме
„повдигнали“ тези, които смятаме за критични и които, в най-добрия случай, се
нуждаят най-малко от допълнително обсъждане и съгласуване със
заинтересованите страни.
В тази връзка моля да вземете предвид следните коментари на БНГ на AIPPI:

Чл.4 ал.1 - изискването за ЕГН, когато жалбоподателят или искателят са ФЛ, би
могло да доведе до нарушение на Регламент 2016/679 за защита на личните
данни. ЕГН то е безспорно в обхвата на този регламент, а част от лицата, които
биха имали достъп до него, не са администратори на лични данни, включително
ответната страна, която получава копие от жалбата/искането. Отделно от това,
дори лицата, които са администратори на лични данни, нямат необходимост от
ЕГН-то на искателя/жалбоподателя. Изискването за представяне на тази
информация е прекомерно и противоречи на принципите за ограничаване на
използването и свеждането до минимум на използваните данни по чл.5(1) от
Регламент 2016/679.
Изискването на презиме е необосновано и прекалено формалистично.
Отделно от това не е последователно, като в останалата част от наредбата се
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изискват само име и фамилия. Също така не е отчетено обстоятелството, че
чуждестранни физически лица в повечето случаи нямат презиме.
Изискването за постоянен и настоящ адрес също е прекалено
формалистично и необосновано. Би следвало да се представи адрес за
кореспонденция, който да е достатъчен.
Предлагаме Чл.4, ал.1 да добие следния вид:
“Когато жалбоподателят или искателят са физически лица, в жалбата
или искането се посочва името и фамилията; гражданството; постоянен
или настоящ адрес, адрес на пребиваване или друг адрес за кореспонденция
на територията на Република България, както и електронен адрес, ако има
такъв*.”
Чл.4 ал.2 - изискването за „еквивалентен номер на чуждестранните ЮЛ“ на
ЕИК или Булстат е необосновано, включително с оглед евентуалната липса на
такъв номер в държавата на регистрация на чуждестранното лице.
Предлагаме чл.4, ал.2 да добие следния вид:
“Когато жалбоподателят или искателят са юридически лица, в жалбата
или искането се посочва наименованието и видът на юридическото лице в
съответствие с регистрацията му; ЕИК, БУЛСТАТ или еквивалентен номер
за чуждестранните юридически лица, ако има такъв; седалище и адрес на
управление; държавата, по законодателството на която е учредено, адрес
за кореспонденция на територията на Република България, както и
електронен адрес, ако има такъв*.”
*За ал.1 и ал. 2 – при посочването на ел. адрес “ако има такъв” трябва
да отпадне, ако се цели водене на кореспонденцията по ел. път (виж и
коментарите по-долу във връзка с чл.9).
-

Чл.4 ал.3
Уведомяване с SMS, че има съобщение за изтегляне е отклонение от
предвидения в АПК, съответно ГПК ред за връчване на документи. Подобно
„съобщаване“ създава правна несигурност.
Точка 4 следва да отпадне.
Също така, следва да бъде записано изрично, че самият
жалбоподател/искател, съответно пълномощникът, избира предпочитания
конкретен начин за получаване на кореспонденция.
Чл. 5, ал. 3 - предлагаме следната редакция
(3) Когато жалбите и исканията, както и кореспонденцията по тях, се
подават чрез обединение, те се подписват от поне един от членовете на
обединението с представителна власт по отношение на обединението
или изрично преупълномощено от такова лице с посочване на неговото
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име и фамилия, наред с наименованието на обединението и качеството или
длъжността на подписващия.
Чл. 6, ал. 1 предлагаме следната редакция с цел избягване на съмнения:
Чл. 6. (1) Когато по жалбите и исканията е упълномощен пълномощник,
пред Патентното ведомство се представя писмено пълномощно на
български език в оригинал или в копие, заверено за вярност с оригинала
от упълномощеното лице. Пълномощно, което е на чужд език, се
представя придружено с точен превод на български език, заверен от лицето,
което е извършило превода
Чл.6, ал.3 – Подобно потвърждение може да се иска само в случай, че
представеното допълнително редовно пълномощно е с дата по-късна от датата
на подаване на жалбата или искането.
Предлагаме Чл.6, ал. 3 да добие следната редакция.
„Когато е необходимо да бъдат потвърдени действия на пълномощника,
които предхождат писменото упълномощаване /или датата на
упълномощаването/, на жалбоподателя или искателя се указва да направи
това в писмена декларация, представена в 14 дневен срок след получаване на
уведомлението“.
- Отделно от горното, препращането към чл. 18, ал.4 (касаещ неплатена
такса, необоснован правен интерес) е неправилно и следва да отпадне, като се
запише конкретният 14-дневен срок директно в разпоредбата.
Чл.6, ал.8 – с цел избягване на съмнения думите “изрично пълномощно”
следва да бъдат заменени с “изрично упълномощаване” (т.е. това да може да
бъде включено в обхвата на правомощията още в първоначалното
пълномощно, представено с жалбата/искането).
Чл.7, ал.3, т.1 Банковите нареждания включват ограничен брой полета за
попълване. Изискването за посочване на толкова много информация при
плащането на д.т. може да доведе до обърквания и основания да се приеме, че
плащане не е извършено при липсата на част от изисканата информация. Такъв
е случаят и с посочване на името на искателя/жалбоподателя, ако
искането/жалбата е подадено/а от пълномощник, нареждащ сумата от
собствена сметка.
Предлагаме Чл.7, ал.3, т.1 да добие следната редакция:
“име на жалбоподателя, искателя или пълномощника”.
Чл.7 ал.3 т.3 - нормативно закрепване на изискване за посочване
основанието за плащане е немотивирано. Аналогично на т.1 по-горе, при
правилно посочване обекта за който се плаща, но евентуална грешка в номера
или буквата на основанието би могла да бъде основание за ПВ да приеме, че
плащането не е редовно направено.
Предлагаме да отпадне изискването за посочване на конкретната точка от
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Тарифата, като чл.7, ал.3, т.3 добие следната редакция:
“основанието за плащането.”
Чл.9, ал.1 – Текстът “или ако такива се установят служебно от
официални регистри или бази данни” следва да отпадне.
Съгласно чл.5 от Закона за електронния документ и електронните
удостоверителни услуги, “Адресат на електронно изявление може да бъде
лице, което по силата на закон е длъжно да получава електронни изявления
или за което въз основа на недвусмислени обстоятелства може да се смята,
че се е съгласило да получи изявлението в електронна форма.” В настоящия
случай не е налице законово задължение да се получават електронни изявления
и ако адресатът най-малкото не е посочил изрично своя ел. адрес, то не може
да се смята, че се е съгласил кореспонденцията да се води по този начин.
Намирането на негов ел. адрес в бази данни/регистри не може да се счита за
подобно съгласие.
Чл. 9 ал. 4 – Считаме, че възможността за водене на кореспонденция по
факс следва да отпадне изцяло. Факсът е остарял способ, който се поддържа
от все по-малко физически и юридически лица. Логично, той постепенно отпада
като алтернатива за кореспонденция с много ведомства, в това число и EUIPO
и WIPO.
Предлагаме ал.4 на чл. 9 да отпадне изцяло.
Алтернативно, и в случай че запазването на възможността за комуникация
чрез факс бъде счетено за необходимо и с цел избягване на съмнения
предлагаме следната формулировка:
(4) “При невъзможност за осъществяване на устно уведомяване,
кореспонденцията
се
изпраща по факс, като за дата на получаване се счита датата, отразена
върху
съобщението
за успешно получаване на съобщението от адресата.”
Чл.12, ал.1, т.10 – Считаме, че следва да отпадне задължението да се
представят мотиви във връзка с всички правни основания, факти и
доказателства. Подкрепяме изискването за представяне на мотиви във
връзка с всички правни основания. Изискването за представяне на мотиви във
връзка с всички факти и доказателства е прекомерно и неоправдано.
Доказателствата и посочените факти, в зависимост от конкретния случай, могат
да са изключително много, като в такъв случай коментирането на всяко едно от
тях освен необосновано може да е и нецелесъобразно, като направи
аргументите на страните непрегледни или постоянно повтарящи се. Фактите и
доказателствата следва да бъдат коментирани по преценка на съответната
страна, включително и анблок или изобщо да не бъдат допълнително
коментирани.
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Предлагаме чл.12, ал.1, т.10 да добие следния вид:
“мотиви във връзка с всички правни основания”
Чл.12, ал.4 – Следва да отпадне изискването за посочване на “вид и тип”
марка. Също така изискването за посочване на “изображение, ако има такова”
е необосновано и непоследователно (в ал. 2 и 4 се изисква, а в 1, 3 и 5 не) и
също следва да отпадне. Марката е достатъчно ясно и точно конкретизирана с
посочване на номера и наименованието ѝ.
Чл.12 ал.4, т.2 - в чл. 36 ал.3 т.1 ЗМГО препраща към чл. 12 ЗМГО. В чл.
12 ал.2 т. 9 ЗМГО е нормативно определена датата, към която следва да се
докаже общоизвестността на марка. Промяна с Наредбата на законово
определените материално правни норми е недопустимо. Изискването за
„мотиви“ за облагодетелстване е също разширение на изискванията на ЗМГО такива не се предвиждат в чл. 12 ал.3.
Предлагаме да отпадне текстът след „датата, към която марката е станала
общоизвестна“
Чл.12, ал.8 – Формулировката “притежание на едно и също лице” не отчита
възможността по-ранните права да са съсобственост на повече от едно лице.
Тази част от текста да отпадне или да бъде редактирана съответно.
Чл. 13 ал. 6 - изискването за представяне на “публикация на съответните
разпоредби по приложимото законодателство, както и съдебна практика” на
чужда държава е неотносимо към решаване на спора от ПВ на РБ или от
българския съд. Въвежда се изискване, излизащо извън буквата и духа на
ЗМГО. Приложимото законодателство е българското. Тази разпоредба
вероятно е била заимствана от Насоките на EUIPO, но там, за разлика от в
българския ЗМГО, чл.4, ал.8 от Регламента изрично предвижда прилагането на
национално право от отделни страни членки.
Второто изречение следва да отпадне изцяло.
Чл. 13 ал. 8 – Второто изречение представлява отново неотносима
разпоредба за български административен или съдебен орган. Географското
означение може да бъде противопоставено, единствено ако се ползва със
закрила на територията на РБ, или е регистрирано в съответствие с изисквания
на Европейските регламенти. Географско означение, което се ползва със
закрила “съгласно законодателството на друга държава” не е противопоставимо
в България по спорове по ЗМГО.
Второто изречение следва да отпадне изцяло
Чл. 13 ал. 9 - всички изброени в чл. 36 ал. 3 т.2 ЗМГО права следва да се
ползват със закрила на територията на РБ. Авторските права възникват със
създаването им независимо къде по света, но те трябва да бъдат такива, които
се ползват със закрила на територията на РБ.
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Второто изречение следва да отпадне изцяло
Чл.14, ал.3, т.4 – Изискването да се посочва за всяко доказателство на коя
страница в изложението е коментирано е необосновано и представлява
огромна административна пречка за жалбоподателя/искателя.
Цялата точка 4 следва да отпадне.
Чл.14, ал.3, т.5 – С цел яснота, в края на точката следва да се добави “ако
това се претендира”.
Чл.14, ал.5 – Цялата Наредба включва изключително кратки/съкратени
срокове, което отчасти е в разрез с изрични разпоредби на ЗМГО. Там, където
няма изрично противоречие е направен опит съкратените срокове, които бяха
предложени още с първия проект на ЗМГО и неприети от законодателя, да
бъдат върнати чрез Наредбата. Такъв е случаят, например, при следните
разпоредби: чл.18, ал.5, чл.18, ал.7, чл.21, ал.2, ал.4, , чл.22, ал.14, чл.27, ал.2.
Всички срокове следва да са по-дълги, отчитайки и факта, че се комуникира
с и с е събират доказателства от чуждестранни искатели/жалбоподатели,
действащи чрез местен представител. Това отнема време, особено при голяма
часова разлика, и събирането на доказателства в толкова кратки срокове често
е напълно невъзможно. При констатирани нередовности на жалбата/искането
чл. 73, ал.5 от ЗМГО предвижда ЕДНОМЕСЕЧЕН срок за отстраняването им.
Не е ясно, какво налага нередовности с доказателствата да бъдат отстранени
в седемдневен срок.
Срокът следва да бъде променен на едномесечен, както и всички други
посочени срокове следва да бъдат удължени.
Чл. 15 ал. 5 - Преценката за наличие на информация с поверителен
характер съгласно чл. 82 от ЗМГО не е предоставена на ПВ, още по-малко на
отделен състав, а на лицето, което предоставя информацията и иска същата да
бъде третирана като такава. Законът не е предоставил възможност на ПВ да
преценява, дали информацията следва да се третира като такава, съответно
липсва и възможност да се обжалва отказ на състава да третира информацията
като поверителна.
Чл.15, ал.5 следва да отпадне.
Чл. 18, ал. 8 - Последното условие на тази разпоредба, а именно „при
условие че неотстранените нередовности се явяват пречка за
продължаване на производството“ е неясно и би следвало да отпадне.
Ако дадена нередовност изобщо не пречи на развитието на производството,
то поначало би следвало за нея да не бъде давано указание за отстраняването
й и производството да продължи напред. Всички останали нередовности, които
касаят изпълнението на изискванията на чл. 12 и чл. 13 от проекта на наредба,
следва да се съобщават на подателя на жалбата/искането и при
неотстраняването им, производството би следвало да бъде прекратявано.
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Чл.18, ал.9 и ал. 10 – Подобна възможност е допустима по общите
процесуални правила и извеждането ѝ в отделна норма и то като процесуална
възможност само за ответната страна или привлеченото в процеса
заинтересовано лице може да доведе до злоупотреба и неоправдано бавене
или шиканиране на процедурата. Ако се прецени, че норма с подобен
диспозитив следва да бъде изрично включена в наредбата, то такава изрична
норма /възможност да бъде поискано доказване на представителната власт на
лицето подписало пълномощно за някоя от страните/ следва да съществува
преди всичко за състава по спорове.
Предложението ни е въпросната разпоредба да отпадне изцяло или да
добие следната редакция:
„(9) Когато жалбата или искането се подава от юридическо лице чрез
пълномощник, съставът по спорове може да поиска доказателства относно
представителната власт на
упълномощителя
до приключване на
проверката за формалната редовност на жалбата или искането. Всяка една
от страните по спора може да оспори представителната власт на
пълномощник на другата страна до приключване на процедурата по чл. 75
ал. 5 или а чл. 75 ал. 6 ЗМГО. На пълномощника се предоставя едномесечен
срок да представи доказателства, чрез които може да се проследи
надлежното му упълномощаване от законен представител на юридическото
лице, което го е упълномощило.
(10) Ако в срока по ал. 9 не бъдат представени доказателства или от
представените доказателства не може да се проследи надлежното
упълномощаване, се прилага чл. 6, ал. 3.“
Чл. 20 ал.4 т.1, т.3, т.4 - въвеждане на подобни задължения не съответства
на изискванията на ЗМГО, например в чл. 12 ал.10 ЗМГО – текстът да се
коригира като се запише, че може да се взимат предвид тези обстоятелства,
но не е нужно да се представят доказателства във връзка с всички тях
Чл. 20, ал. 5 и чл. 21, ал. 11 и чл. 22, ал. 23 и чл. 33, ал. 5 - като съответни
точки 10 би следвало да се добавят „пред какъв орган и в какъв срок
решението може да се обжалва“ – това е формално изискване на АПК относно
съдържанието на административните актове.
Чл. 21 ал.2 - Сроковете следва да са едномесечни. 14-дневният срок в чл.
21, ал.2, т.4 пряко противоречи на едномесечния срок в чл.75, ал.7 ЗМГО
Чл.21, ал.7 – Вероятността от объркване на потребителите не фигурира
в ЗМГО като част от фактическия състав. Логично е аргументите да бъдат
разглеждани в тази насока, но това е следвало да бъде определено със закона,
а не с Наредбата. Пропуски в материалните разпоредби в закона не може да
бъдат поправяни чрез подзаконовите нормативни актове.
Този текст следва да отпадне и да бъде въведен в ЗМГО.
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Чл. 21, ал. 8 С оглед установените в ЗМГО и в практиката критерии за
използване на марка в търговската дейност предлагаме следната редакция на
текста:
(8) При преценка на доказателствата за използване в търговската
дейност на територията на Република България на нерегистрирана марка
се вземат предвид географският обхват, продължителността и степента
на използване на марката, публичното представяне и релевантният кръг
потребители.“
Чл. 22, ал. 6 -Преклудирането на възможността страна да се позовава на
чл.37 от ЗМГО противоречи на принципите на АПК. Също така, в ЗМГО липсват
подобни разпоредби, ограничаващи възможността на страните да се позовават
на това обстоятелство.
Считаме, че разпоредбата на чл.22, ал.6 следва да отпадне.
Чл. 22, ал. 8 Чл.38 от ЗМГО не предвижда необходимост от/задължение за
доказване на правен интерес. Подобна материално правна норма, въвеждаща
изискване за доказване на правен интерес следва да бъде предвидена в ЗМГО
след обосноваване на нейната необходимост, а не в Наредбата.
Текстът “и за нея да е обоснован правен интерес” следва да отпадне от
Наредбата.
Чл.22, ал.9 – ал.12
Възможността да бъде поискана отмяна с по-ранна дата от датата на
подаване на искането касае само отмяната на основание чл. 35 от ЗМГО. По
тази причина считаме, че е по-удачно процедурата по искания за отмяна по чл.
35 да бъде уредена отделено от процедурите по искания за заличаване.
С цел максимална яснота, предлагаме следното допълнение на ал.12Л
(12) Посочването на по-ранна дата по ал. 8 се разглежда от състава по
спорове, при условие че не е доказано реално използване на марката през
петте години, предхождащи датата на подаване на искането. В този
случай, ако не бъде доказано реално използване и през петте години,
предхождащи по-ранната дата, регистрацията на марката се отменя от
претендираната по-ранна дата. В случай че бъде доказано реално
използвана на марката през петте години, предхождащи датата на
подаване на искането, регистрацията на марката не се отменя,
независимо дали е доказано използване през петте години,
предхождащи по-ранната дата.
Отделно от горното, в разпоредбата липсват текстове, уреждащи отмяната
както и реда за отмяна с по-ранна дата по чл. 35 ал.1 т.2 и 3. Уредена в детайл
е единствено хипотезата за отмяна с по-ранна дата по чл.35, ал.1, т.1 от закона.
ЗМГО изрично предвижда възможност за отмяна с по-ранна дата при всички
хипотези на чл. 35. Липсата на съответна уредба в Наредбата е съществен
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пропуск, който следва да бъде коригиран.
Чл.22, ал. 14 – срокът следва да е едномесечен – аналогично на сроковете
в чл.76, ал.1, 2, 3, 4 и 5 от ЗМГО.
Чл. 22, ал. 18, т. 1 и 4 - също като чл. 20 ал. 4 т.1,3 и 4 - въвеждане на
подобни задължения не съответства на изискванията на ЗМГО, например в чл.
12 ал.10 ЗМГО – текстът да се коригира като се запише, че може да се взимат
предвид тези обстоятелства, но не е нужно да се представят доказателства във
връзка с всички тях
Чл.25, ал.5 – Страните във всеки спор следва да са наясно с неговото
развитие. Често, между страните се водят преговори за постигане на
споразумения, като определени действия се поставят в зависимост от
изпълняването на действия от насрещната страна пред ПВ. Официалното
уведомление, че списъкът е бил ограничен може да е от значение за страните,
включително и в горната хипотеза. Също така, всяка страна има правото и
следва да бъде информирана от ведомството за всяко развитие по
производствата с нейно участие. С оглед на това, считаме, че страните трябва
да бъдат уведомявани за подобно развитие.
Последното изречение да бъде променено на “Ако с ограничението
отпаднат всички стоки или услуги, предмет на спора, до опонента се изпраща
уведомление за информация, без да му се предоставя срок за отговор”.
Чл.25, ал.6 – С тази разпоредба отново се допълва пропуск в закона с
Наредбата, което е недопустимо. Текстът следва да отпадне, а ЗМГО –
допълнен с подобна разпоредба.
Чл.26 – Отказът от право по чл. 34, както и производствата по чл. 31 за
вписване на прехвърляния на марка, особен залог, лицензия и прочее по
Раздел III от ЗМГО нямат общо със спорове и искания и не следва да се
регулират в Наредбата по Споровете. Отделно от това “потвърждаването”, че
се прилагат разпоредите на закона при настъпването на предвидените в тях
хипотези е излишно.
Целият чл.26 следва да отпадне.
Чл.28, ал.1 – Предвижда презумиране на съгласие за обединяване на
производства. Подобна презумпция не е налице в ЗМГО и не може да бъде
въведена с наредбата.
Презумпцията за съгласие следва да отпадне, а текстът да бъде редактиран
както следва:
“При наличие на свързани производства по смисъла на чл. 74, ал. 1 и 2 от
ЗМГО на всички страни се предоставя 7-дневен срок, в който могат да се
съгласят или да възразят срещу обединяването на производствата.
Когато в предоставения срок не постъпи отговор, се приема, че не е налице
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съгласие за обединяването.”
Чл.29 – Разглеждането и повторното произнасяне при връщане на
преписката от съда с указания, следва да се направи от друг състав, съгласно
принципите, залегнали в АПК и ГПК, както и чл.10, ал.2 от Наредбата, а това да
бъде изрично записано и в настоящата разпоредба.
Разпоредбата на ал.3 в този ѝ вариант е лишена от логика и следва да
отпадне. Когато със съдебно решение е отменен постановен отказ за
заличаване или отмяна на регистрацията на марка, е необходимо да бъде
постановено решение, с което марката се заличава или отменя регистрацията
ѝ. Аналогично, е необходимо и решение за регистрация на марката, отказ за
което е бил отменен от съда.
Предлагаме чл.29 да добие следния вид:
“Чл. 29. (1) Когато с влязло в сила решение съдът върне преписката с
указания за повторно произнасяне по материалния закон или за
отстраняване на процесуален пропуск, се издава повторно решение по
спора.
(2) Повторно решение по спора се взема след становище на състава, в
случай че съгласно мотивите на съда е необходимо отстраняване на
процесуален пропуск или обсъждане на елементи от фактическия състав
на правните основания, които не са били разгледани при предходното
произнасяне.
(3) Когато със съдебно решение се отменя постановен отказ за
регистрация на марка, повторно решение по спора не се взема, а се взима
решение за регистрация на марката.
(4) Повторното решение по спора се взима от състав, различен от
състава, взел първоначалното решение, назначен съгласно чл.10.”
Преходни и Заключителни Разпоредби
§1 следва да бъде прецизиран, като се поясни, че Наредбата се прилага за
искания и жалби, по които няма влязло в сила решение, но само в частта за
оставащата процедура. По този начин ще се избегне възможността на база
на новата Наредба, например, да се прекратяват производства, защото не е
спазено някое от новите формални изисквания в нея.
Предлагаме § 1 да добие следния вид:
§ 1. Тази наредба се прилага и за жалби и искания, по които няма влязло в сила
решение до влизането ѝ в сила. Във връзка с тези жалби и искания наредбата се
прилага единствено по отношение на тази част от процедурата, която все още не е
била развита пред състава до влизането в сила на наредбата

Надяваме се, че мнението на представителите, работещи ежедневно с ПВ, както
и на самите притежатели на обекти на ИС, а също така и тяхната готовност за
сътрудничество при разработката на така важните за постоянната съвместна
работа между ПВ и тях нормативни разпоредби ще бъдат взети предвид.
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БНГ на AIPPI е готова да бъде партньор при евентуалното по-нататъшно
обсъждане и преработване на разпоредбите и се надяваме, че ще бъдем
поканени да участваме в евентуални бъдещи обсъждания.

С уважение: ..................................
СТОЯН СИРАКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БНГ НА AIPPI
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