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професии, които в момента не се ползват от
него;

Обнародвани нормативни актове
Закон за изменение и допълнение на Закона за
признаване на професионални квалификации (бр. 27
/ 05.04.2016 г.)
С цел хармонизиране на националното право на
Република България с европейското, се въвеждат
редица промени, включително:




Въвежда се Европейската професионална
карта, която цели опростяване процеса на
признаване и въвеждане на разходна и
оперативна ефикасност, която ще бъде от
полза за специалистите и компетентните
органи. Оперативно режимът на Европейската
професионална карта следва да се обслужва
от Информационната система за вътрешния
пазар;
Въвеждат се т.нар. „общи принципи на
обучение“, чрез които се насърчава по-голям
автоматизъм
при
признаването
на
професионалните квалификации за онези



Задължително става специалистите да
притежават необходимите езикови умения за
упражняването на професията.

Закон за изменение и допълнение на Закона за
мерките срещу финансирането на тероризма (бр. 27 /
05.04.2016 г.)
Въведените промени са на база препоръки, посочени в
оценителен доклад на Комитета от експерти за оценка
на мерките срещу изпирането на пари (Комитет
Монивал), в чиято работа участва България.
Уреждат се три групи лица, спрямо които ще се
прилагат предвидените в закона мерки:


физически лица, юридически лица, групи и
организации, спрямо които са наложени
санкции за тероризъм или финансирането му с
регламент на Европейския парламент и на
Съвета;
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физически лица, юридически лица, групи и
организации, посочени от Съвета за сигурност
на Организацията на обединените нации като
свързани с тероризъм или финансирането му
или спрямо които са наложени санкции за
тероризъм или финансирането му с резолюция
на Съвета за сигурност на Организацията на
обединените нации;
физически лица, юридически лица, групи и
организации, включени в списък, приет с
решение на Министерския съвет.

Закон за изменение и допълнение на Закона за
тютюна и тютюневите изделия (бр. 28 / 08.04.2016 г.)
Въвеждат се промени във връзка със задължението на
държавите членки да въведат в националното си
законодателство
разпоредбите
на
Директива
2014/10/ЕС и Делегирана Директива 2014/109/ЕС в срок
до 20 май 2016 г. Промените включват:


установяване на галерия от здравни
предупреждения
под
формата
на
изображения, които да се използват за
тютюневите изделия;



определяне на максималното равнище на
емисиите от цигари на катран, никотин и
въглероден оксид и методите за тяхното
измерване;



производителите и вносителите на тютюневи
изделия да представят списък на всички
съставки и количествата им, използвани при
производството на тютюневите изделия;



въвеждане на забрана за представянето,
предлагането и продажбата на цигари и тютюн
за ръчно свиване на цигари с характерни
вкусово-ароматни качества и съдържащи
добавки, като например витамини, добавки с
оцветяващи свойства за емисиите и други;



етикетирането на потребителските опаковки и
на всяка външна опаковка на тютюневите
изделия, както и самото изделие, да не
включват никакви елементи или отличителни
обозначения, които рекламират тютюневото
изделие или насърчават неговата употреба;



производителите на нови тютюневи изделия
следва да уведомяват Министерството на
икономиката за всяко изделие, което имат
намерение да пускат на пазара;



предвиден е преходен период за реализация
на тютюневите изделия, които са произведени

или допуснати свободно на пазара и са
етикетирани в съответствие със сега
действащата нормативна уредба преди 20
май 2016 г. Тези изделия могат да се
предлагат на пазара до изчерпване на
количествата, но не по-късно от 20 май 2017 г.
Законът е в сила от 08.04.2016 г., с изключение на някои
от разпоредбите, в това число за етикетиране и
опаковане на тютюневите изделия.
Постановление № 73 от 5 април 2016 г. за приемане
на нормативни актове на Министерския съвет (бр.
28/ 08.04.2016 г.)
Обнародват се:


Правилник за прилагане на Закона за
обществените поръчки. С правилника се
уреждат условията и редът за планирането и
подготовката на възлагането, провеждането на
процедури за възлагане, изпращането и
публикуването на информация относно
обществените поръчки. Регламентират се още
прилагането на някои изключения от
приложното поле на закона, осъществяването
на предварителен контрол от Агенцията по
обществените
поръчки,
обменът
на
информация във връзка с контрола и др.



Тарифа за таксите, които се събират за
производствата по глава двадесет и седма от
Закона за обществените поръчки пред
Комисията за защита на конкуренцията и пред
Върховния административен съд.

Други обнародвани нормативни актове:
Закон за изменение и допълнение на Закона за
управление на етажната собственост (бр. 26 /
01.04.2016 г.)
Закон за изменение на Закона за морските
пространства,
вътрешните
водни
пътища
и
пристанищата на Република България (бр. 26 /
01.04.2016 г.)
Закон за ратифициране на Споразумението за
предоставяне на консултантски услуги за разработване
на стратегия за финансиране, укрепване на
регулаторния капацитет и повишаване ефективността
на предоставяните услуги в отрасъл ВиК между
Министерството на регионалното развитие и
благоустройството и Международната банка за
възстановяване и развитие, подписано на 23 февруари
2016 г. (бр. 28 / 08.04.2016 г.)
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Закон за изменение и допълнение на Закона за
съдебната власт (бр. 28 / 08.04.2016 г.)

Закон за изменение и допълнение на Закон за данък
върху добавената стойност

Закон за изменение на Закона за пътищата (бр. 30 /
15.04.2016 г.)

Законопроектът
предвижда
намаляване
на
стандартната данъчна ставка за данък върху
добавената стойност (ДДС) за храни за кърмачета,
преходни храни, пелени за еднократна употреба за
бебета, помощни средства, приспособления

Наредба за изменение на Наредба № 2 от 2015 г. за
вписването, квалификацията и възнагражденията на
вещите лица (бр. 28 / 08.04.2016 г.)
Наредба № РД-07-1 от 4 април 2016 г. за реда и
условията за определяне на целевите групи по
Оперативна програма за храни и/или основно
материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за
европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица
(бр. 29 / 12.04.2015 г.)
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3
от 2011 г. за изискванията за физическа годност към
водачите на моторни превозни средства и условията за
реда за извършване на медицинските прегледи за
установяване на физическата годност за водачите от
различните категории (бр. 30 / 15.04.2016 г.)

Закон за изменение и допълнение на Закон за данък
върху добавената стойност
Друг внесен законопроект за изменение на ЗДДС
предвижда облекчаване режима на облагане с ДДС на
дарения на хранителни продукти с наближаващ срок на
годност/трайност в полза на организации за
общественополезна дейност с предмет на дейност
„хранително банкиране“ в полза на уязвими групи от
хора, или лица, които предоставят социални услуги и
грижи за такива групи.
Закон за изменение и допълнение на Закона за
митниците

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № I-45
от 2000 г. за регистриране, отчет, пускане в движение и
спиране от движение на моторните превозни средства и
ремаркета, теглене от тях, и реда за предоставяне на
данни за регистрираните пътни превозни средства (бр.
30 / 15.04.2016 г.)

Предложените промени се налагат във връзка с
влезлите в сила Регламент № 952 / 2013 за създаване
на Митнически кодекс на Съюза и публикуването на
Делегиран регламент 2015 / 2446 от 28 юли 2015 г. за
допълнение на Регламент № 952, както и Регламент за
изпълнение 2015 / 2447 от 24 ноември 2015 г.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № I181 от 2002 г. за регистрацията и отчета на моторните
превозни средства, собственост на чуждестранни
физически и юридически лица (бр. 30 / 15.04.2016 г.)

Съгласно чл. 286, пар. 2 от Регламент 952, Регламент
№ 2913 / 92 от 12 октомври 1992 относно създаване на
Митнически кодекс на Общността се отменя от 1 май
2016 г. В процес на изготвяне е Регламент за
изпълнение на Комисията за отмяна на Регламент №
2454 / 93 от 2 юли 1993 г. за определяне на
разпоредбите за прилагане на Регламент на Съвета №
2913 / 92 за създаване на Митнически кодекс на
Общността.

Постановление № 71 от 1 април 2016 г. за изменение и
допълнение на Наредбата за публичния регистър на
операторите, които извършват дейностите по
приложение № 1 към чл. 3, т. 1 от Закона за
отговорността за предотвратяване и отстраняване на
екологични щети, приета с Постановление № 317 на
Министерския съвет от 2008 г. (бр. 28 / 08.04.2016 г.)
Постановление № 76 от 12 април 2016 г. за приемане на
Наредба за определяне на реда и размера за
заплащане на продуктова такса (бр. 30 / 15.04.2016 г.)
Постановление № 77 от 12 април 2016 г. за изменение и
допълнение на Наредбата за условията и реда за
пускане на пазара на електрическо и електронно
оборудване във връзка с ограниченията за употреба на
определени опасни вещества, приета с Постановление
№ 55 на Министерския съвет от 2013 г. (бр. 30 /
15.04.2016 г.)

Внесени законопроекти

Предложено е изменение на разпоредбите, касаещи
митническото представителство. Предвидено е
нотариалната заверка на подписите да бъде
задължително изискуема единствено в случаите, когато
физическо лице представлява друго физическо лице
пред митническите органи. В законопроекта е
предвидено, че дейност по занятие срещу
възнаграждение като митнически представител на
територията на страната може да извършва лице,
регистрирано по Търговския закон.
Въвежда се нова възможност за връчване на решенията
– електронно.
Направено е предложение за по-широк кръг форми за
обезпечаване на размера на митническото задължение
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– съгласно действащите към момента разпоредби на
Закона за митниците и Правилника за неговото
прилагане това са банковата гаранция и паричен
депозит.

разпоредби, които ще имат правно действие след
изтичане на 21 месеца от публикуването му, тъй като в
този срок трябва да бъдат конкретизирани чрез
вторично законодателство.

Календар

Преследвайки своята основна цел за модернизиране и
адаптиране на законодателните разпоредби в
съответствие с реалностите в епохата на интернет и
едновременно с повишаване на правната сигурност в
сферата на интелектуалната собственост, Регламентът
за изменение въвежда много новости, като настоящият
правен анализ ще се спре на по-съществените сред тях.

21.04.2016 г.
ФОРУМ “БЪЛГАРСКИ БИЗНЕС ДНИ“, Образователен
бизнес център „Хермес“
В рамките на основната лекция, презентациите и
дискусиите ще бъдат представени важни за трудовия
пазар в страната теми като влиянието на съвременната
динамика върху работата на специалистите по човешки
ресурси, има ли необходимост от усъвършенствания в
държавните политики в областта, особености на
трудовия пазар и нуждата от професионалисти в
специфични сфери, как да се управлява времето, така
че да се избягва преумората и как да се повиши
мотивацията на служителите
21.04.2016 г.
Как да удвоите бизнеса си по-бързо и по-лесно?,
Интер Експо Център – София, зала „Пирин“
Обучението ще бъде водено от Александър Николов бизнес консултант и коуч с дългогодишен опит в
консултирането на собствениците на малък и среден
бизнес.
22.04.2016 г.
Online Advertising, Интер Експо Център – София
конференция за онлайн реклама и SEO, посветена на
работещи инструменти в онлайн маркетинга. Полезна е
за собственици на малкия и средния бизнес,
специалисти, собственици на онлайн магазини, както и
за всички желаещи да разберат как да се увеличи
успеха на бизнеса с помощта на онлайн рекламата и
SEO.
30.04.2016 г.
Годишна декларация по чл. 15, ал. 1 от Закона за
здравословни и безопасни условия на труд, краен
срок за подаване на декларацията.

Анализи
Нови моменти в защитата на марката на ЕС
На 23 март 2016 година официално влезе в сила нов
Регламент (ЕС) 2015/2424, който въвежда изменения в
действащата правна уредба относно регистрацията и
защитата на търговска марка в рамките на ЕС
(„Регламента за изменение“). Следва да се има
предвид, че Регламентът за изменение съдържа редица

Най-очевидна е промяната на наименованието на
компетентната служба на ЕС, която досега беше
наричана Служба за хармонизация във Вътрешния
пазар (OHIM), както и на администрираната от нея
единна марка – марка на Общността или OHIM марка.
Те се изменят съответно на Служба на Европейския
съюз за интелектуална собственост (EUIPO) и марка на
Европейския съюз. Освен това, новото наименование на
службата следва да обхване всяко възможно бъдещо
разширяване на правомощията на службата по
отношение на други права на интелектуална
собственост. Изменение има и в логото на службата на
ЕС. Новост е и задължителното участие на независим
представител
на
Европейския
парламент
в
управителния съвет и бюджетния комитет на EUIPO.
На следващо място, Регламентът за изменение
въвежда солидна правна рамка на съществуващото
сътрудничество между службата на ЕС и местните
служби в държавите-членки. Регламентът съдържа
неизчерпателен списък на областите, в които следва да
се извършват дейности за сътрудничество, като найважните сред тях са: установяване на общи стандарти и
практики; създаване на общи бази данни и портали и
повишаване на осведомеността относно системата на
марките и борбата срещу фалшифицирането. Друг
важен аспект на новата рамка е, че се предвижда
консултиране на представители на потребителите
относно конкретните проекти за сътрудничество, найвече на етапите на дефиниране на проектите и оценка
на резултатите.
Регламентът въвежда и редица изменения в
производствата, които се провеждат пред службата на
ЕС. В тази връзка, следва да се отбележи отмяната на
възможността за подаване на заявки за марки на ЕС
чрез националните служби, което ще даде възможност
на последните да се фокусират върху регистрацията и
защитата на търговски марки на национално ниво. С
Регламента за изменение още са уточнени последиците
от отмяната на по-ранна марка, на която се основава
претенция за предходност, която според новата уредба
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зависи от датата на влизане в действие на отмяната.
Изрично е уредено и правото на Службата по собствена
инициатива да открие повторно процедурата по
проверка на абсолютните основания по всяко време
преди регистрацията.
Регламентът за изменение прави някои изменения и по
отношение на насрещните искове, предявени пред
съдилища за марките на ЕС. В такива случаи
съдилищата няма да пристъпват към разглеждане на
насрещните искове, докато заинтересованата страна
или съдът не уведомят EUIPO за датата, на която е
предявен насрещният иск.
Като една от най-важните от практическа гледна точка
промени се определя промяната в начина на посочване
на стоките и услугите, за които заявителят търси
защита. Съгласно Регламента за изменение стоките и
услугите трябва да се определят от заявителя
достатъчно ясно и точно, за да се позволи на
компетентните органи и икономическите оператори
само на базата на заявката да определят степента на
търсената защита. Използването на общи понятия, в
това число използването на общите означения от
заглавията на класовете от Класификацията от Ница, се
тълкува като включващо всички стоки или услуги,
недвусмислено обхванати от буквалния смисъл на
означението или понятието. Притежателите на марки на
ЕС, за които е подадена заявка преди 22 юни 2012
година и които са регистрирани по отношение на цяло
заглавие на клас от Класификацията от Ница, могат да
декларират, че намерението им към датата на подаване
е било да търсят защита за стоки или услуги извън тези,
обхванати от буквалния смисъл на заглавието на този
клас, при условие че така определените стоки или
услуги са включени в азбучния списък на посочения
клас на изданието на Класификацията от Ница, което е
било в сила към датата на подаване на заявката. Ако
заявителите решат да направят горепосоченото
заявление, те следва да подадат декларация в същия
смисъл в периода от 23 март 2016 г. до 24 септември
2016 година включително.
Накрая, бихме желали да обърнем внимание на
промените в начина на изчисляване и размера на
таксите, събирани от службата на ЕС. Основната такса
за три класа стоки и услуги ще бъде преобразувана в
система на заплащане за всеки отделен клас. Така
заявителите ще имат възможност да потърсят защита
само за конкретните класове, за които наистина имат
интерес да подадат своето заявление, като таксата за
един клас вече е в размер на 850 евро, за два класа –
900 евро, а за всеки следващ клас – по 150 евро. На
практика това означава, че заявителите плащат по-

малко, ако регистрират само един клас, предишната
такса за два класа и по-висока такса за три класа и
повече. Освен това, таксите за всички видове
подновяване се намаляват значително и са уеднаквени
с таксите за заявки, като се намаляват и таксите за
възражение, отмяна и обжалване.
Разгледаният в този правен анализ Регламент (ЕС)
2015/2424 е част от цялостен законодателен пакет за
реформа на марката на ЕС, който включва и
законодателен акт, заменящ действащата Директива
относно марката на ЕС (Директива 2008/95/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета). Волята и
стремежът на институциите на ЕС е да развият сега
действащото право на интелектуална собственост, като
гарантират комплексната и справедлива защита на
всяка търговска марка в рамките на ЕС. Първите
решителни стъпки към така желаното усъвършенстване
на правната рамка са направени. Необходима е обаче и
помощта на службите на държавите-членки, както и на
всеки отделен заявител. Защото интелектуалната
собственост е неизчерпаем ресурс и бъдеще. Време е
да си го признаем.
Венера Дакова
Адвокат
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