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СЪЮЗ НА ИЗОБРЕТАТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА 
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ОБЕКТИ НА ИНДУСТРИАЛНАТА 

СОБСТВЕНОСТ

• ИЗОБРЕТЕНИЯ и ПОЛЕЗНИ МОДЕЛИ

• ПРОМИШЛЕНИ ДИЗАЙНИ

• МАРКИ

• ГЕОГРАФСКИ ОЗНАЧЕНИЯ

• ТОПОЛОГИЯ НА ИНТЕГРАЛНИ СХЕМИ

• СОРТОВЕ РАСТЕНИЯ

• ПОРОДИ ЖИВОТНИ 
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ИЗОБРЕТЕНИЯ

НОВИ РЕШЕНИЯ 

ОТ ВСИЧКИ ОБЛАСТИ НА ТЕХНИКАТА

Възможност за монопол:

• НОВОСТ

• ИЗОБРЕТАТЕЛСКА СТЪПКА 

• ПРОМИШЛЕНА ПРИЛОЖИМОСТ
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ПАТЕНТ

• Защитен документ, който дава правна закрила на
изобретение, което е ново, има изобретателска стъпка и е
промишлено приложимо;

• Удостоверява изключителното право на притежателя
върху изобретението;

• Обхват на правна закрила - определя се от претенциите

• Отговорност при нарушаване правото на притежателя
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ДЕЙСТВИЕ НА ПАТЕНТА

20 ГОДИНИ С ЕЖЕГОДНО 

ПОДДЪРЖАНЕ 

НАЦИОНАЛЕН И РЕГИОНАЛЕН
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Заявяване Публикация 

за заявката

18 месец

Проучване 

и експертиза

Становище

експертен отдел

Проверка за 

допустимост

отговор

Такси 

издаване 

публикация

Такса заявяване 

и проверка

Решение 

издаване 

патент

Отказ 

издаван

е патент

Формални изисквания

ПАРАЛЕЛНА ЗАЯВКА ЗА ПОЛЕЗЕН МОДЕЛ



Тарифа за таксите за патенти в БПВ

1. За заявяване - 50 лв.

2. За патентни претенции - за всяка 

следваща след десетата претенция - 20 лв.           

3. За претендиране на приоритет –

за всеки приоритет по - 20 лв.

4. За проверка на формалните изисквания - 50 лв.

5. За предварителна експертиза и проверка за

допустимост на заявката за едно изобретение 160 лв.

6. За предварителна експертиза и проверка за допустимост 

на заявката за група изобретения:

а) за група от две изобретения - 200 лв.

б) за всяко следващо изобретение от групата - 80 лв.

7. За проучване и експертиза на заявка 

за едно изобретение - 200 лв.

8. За проучване и експертиза на заявка за група изобретения:

а) за група от две изобретения - 300 лв.

б) за всяко следващо изобретение от групата - 80 лв.

9. За публикация на заявката - 80 лв.
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ЗАКРИЛА НА ИЗОБРЕТЕНИЯ В ЧУЖБИНА

• Международно ниво - РСТ appl

• Европейско ниво – EUP ; UEUP

• Регионално ниво – Eвроазийски патент и др.

• Национално ниво
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ПОЛЕЗЕН МОДЕЛ
свидетелство за регистрация 

• Защитен документ, който дава правна закрила на полезен 

модел, който е нов, има изобретателска стъпка и е 

промишлено приложим;

• Свидетелството удостоверява изключителното право на 

притежателя върху полезния модел;

• Свидетелството действа по отношение на трети лица от 

датата на публикацията за издаването му в официалния 

бюлетин на Патентното ведомство;

• Обхват на правна закрила - определя се от претенциите
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СРОК НА ДЕЙСТВИЕ НА 

ПОЛЕЗНИЯ МОДЕЛ

4 + 3 + 3 = 10 години
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Заявяване
проверка за 

допустимост

Становище

експертен отдел

Отговор промени

Такси 

издаване 

публикация

Такса заявяване и 

проверка

отказ

регистрация

Формални 

изисквания



Тарифа за таксите за полезни модели 

• 1. За заявяване - 50 лв.

• 2. За проверка - 200 лв. 

• 3. За претендиране на приоритет –

за всеки приоритет по - 20 лв.

• 4. За проучване по молба на заявителя 

или на друго лице - 200 лв.                                             

• 5. За експертиза на ПМ  по молба на заявителя 

или на друго лице - 200 лв. 
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ПРОМИШЛЕН ДИЗАЙН

Видимият външен вид на продукт или на част от него,

определен от особеностите на формата, линиите, рисунъка,

орнаментите, цветовото съчетание или комбинация от тях

13

http://www.google.bg/imgres?q=food&start=235&um=1&hl=bg&sa=N&biw=1311&bih=565&addh=36&tbm=isch&tbnid=zFsDxF8XTQvcgM:&imgrefurl=http://www.primoclipart.com/view-clipart/fast-food-clip-art&docid=d-3F2VAHjgltOM&imgurl=http://www.primoclipart.com/files/preview/big/369/Fast%2520Food%2520Clip%2520Art.jpg&w=800&h=493&ei=DIKFUIHaI8jbsgadoIHYDA&zoom=1&iact=hc&vpx=936&vpy=2&dur=8954&hovh=176&hovw=286&tx=135&ty=124&sig=117163472007009651914&page=17&tbnh=130&tbnw=211&ndsp=15&ved=1t:429,r:14,s:235,i:197
http://www.google.bg/imgres?q=food&start=235&um=1&hl=bg&sa=N&biw=1311&bih=565&addh=36&tbm=isch&tbnid=zFsDxF8XTQvcgM:&imgrefurl=http://www.primoclipart.com/view-clipart/fast-food-clip-art&docid=d-3F2VAHjgltOM&imgurl=http://www.primoclipart.com/files/preview/big/369/Fast%2520Food%2520Clip%2520Art.jpg&w=800&h=493&ei=DIKFUIHaI8jbsgadoIHYDA&zoom=1&iact=hc&vpx=936&vpy=2&dur=8954&hovh=176&hovw=286&tx=135&ty=124&sig=117163472007009651914&page=17&tbnh=130&tbnw=211&ndsp=15&ved=1t:429,r:14,s:235,i:197


Триизмерни  (обемни) изделия         Двуизмерни (равнинни) изделия

Бутилка Чаша Капачка

Tъкан                               Етикет                          Обвивно фолио

14



ДИЗАЙНЕРСКИ РЕШЕНИЯ ЗА ОПАКОВКА

изделие, което служи за опаковане 

и/или транспортиране на друго изделие
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СЪСТАВНО ИЗДЕЛИЕ

Съставно изделие – изделие, състоящо се от множество части, които

могат да бъдат подменяни с цел да се позволи демонтирането и

повторното сглобяване на изделието.

16



ДИЗАЙНИ С ЧУВСТВО ЗА ХУМОР

Новогодишно пиво
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ДИЗАЙНИ С ЧУВСТВО ЗА ХУМОР

Шотланско пиво

шшшшшшшшш
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ДИЗАЙНИ С ЧУВСТВО ЗА ХУМОР

Модерният вид на преждата
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ПРОМИШЛЕН ДИЗАЙН

Свидетелство за регистрация на промишлен дизайн

• Защитен документ, който дава правна закрила на промишлен дизайн, който е нов и 

оригинален;

• Свидетелството удостоверява изключителното право на притежателя върху 

промишления дизайн;

• Свидетелството действа по отношение на трети лица от датата на публикацията за 

издаването му в официалния бюлетин на Патентното ведомство;

• Обхват на правна закрила - определя се от изображенията.
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Заявяване
Формални 

изисквания

Становище

експертен отдел

Отговор 

Такси за 

регистрация

Такса заявяване и 

проверка

отказ

регистрация



ПРОМИШЛЕН ДИЗАЙН

срок на действие

• 10 години от датата на подаване на заявката

• Подновяване за три последователни периода от по 

5 години
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Тарифа за таксите за промишлени дизайни

• 1. За заявяване - 50 лв.

• 2. За претендиране на приоритет –

за всеки приоритет по - 20 лв.

• 3. За експертиза на заявка 

• а) за един дизайн - 80 лв.

• б) за всеки следващ дизайн - 40 лв.

• в) за комплект или композиция - 120 лв.

• 4. Регистрация  на дизайн - 200 лв.

• 5. Издаване на свидетелство - 60 лв.

• 6. публикация в официалния бюлетин

• – за всяко изображение                                                  40 лв.
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ЗАКРИЛА НА ПРОМИШЛЕНИТЕ ДИЗАЙНИ  В 

ЧУЖБИНА

• с международна заявка по Хагска спогодба

• като Дизайн на EC
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НОВИ СОРТОВЕ РАСТЕНИЯ И 

ПОРОДИ ЖИВОТНИ
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Процедура по издаване на

сертификат
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ПОДАВАНЕ 

НА

ЗАЯВКА

ПРЕДВАРИТЕЛНА

ЕКСПЕРТИЗА

Документи 

+

такси

Формална редовност

Съдържание на приложените 

документи

Наименование

ЕКСПЕРТИЗА

ПО СЪЩЕСТВО

Публикация

ИАСАС/

ИАСРЖ

отказ

Издаване на 

сертификат

Такси издаване и 

публикация



Срок на действие на 

сертификата

Сертификатът има срок на действие считано от датата 

на издаването му:

 30 години за сортове дървета и лози;

 25 години за всички останали сортове;

 30 години за породи животни
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ТАКСИ
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ПЪРВО ПЛАЩАНЕ

- Подаване на заявката 40 лв.

- Претенция за приоритет  20 лв.

- Публикация на заявка                                                   20 лв.

ВТОРО ПЛАЩАНЕ

-Издаване и публикация на сертификат 95 лв.

- Публикация за всяко изображение

в издаден сертификат                                              12 лв.



ТЪРГОВСКИ МАРКИ 

Търговската марка е знак, способен да отличава стоките и/или 

услугите на едно лице от тези на други лица и може да бъде 

представен графично
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Заявяване Публикация 

за заявката експертиза

Становище

Отдел опозиция

Експертиза 

по чл. 11 

отговор

Такси за

регистрация

Такса заявяване, публикация 

и експертиза 

Решение за 

регистрация

Отказ 

Формални изисквания

- Опозиция

- Възражения



Тарифа за таксите за марките

• 1. За заявяване и експертиза

• а) до три класа                                                               150 лв.

• б) за всеки следващ клас                                                30 лв.

• 2. За претендиране на приоритет –

за всеки приоритет по - 20 лв.

3. За публикация на заявката - 40 лв.

• 4. За подаване на опозиция - 350 лв.

• 5. Регистрация - 300 лв.

• 6. Издаване на свидетелство - 60 лв.

• Публикация на регистрирана марка - 40 лв.
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ЗАКРИЛА НА ТЪРГОВСКИТЕ МАРКИ  В 

ЧУЖБИНА

• Международна заявка по Мадридската спогодба

• Марка на EC
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БЛАГОДАРЯ  ЗА  ВНИМАНИЕТО

Д-р инж.DPS Марио Христов, юрист

Председател на СИБ

Европейски представител за патенти, марки и дизайн

СИБ www.sibulgaria.org

office@sibulgaria.org

ЦРИСТТ tzristt@abv.bg

ПК mchristov@ipmarini.com
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