ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА
БЪЛГАРИЯ

PATENT OFFICE OF THE REPUBLIC OF
BULGARIA

Защита на индустриалната собственост чрез
международни договори администрирани от СОИС
Protecting IPRs Using WIPO Administered Treaties
1

Международни договори
администрирани от СОИС

• СОИС администрира 26 договора
• Три основни групи
– Международно договорени основни стандарти за
защита на интелектуалната собственост във всяка
страна
– Договори за глобална система за закрила- една
международна регистрация/подаване ще има ефект в
посочени от заявителя държави, подписали
конкретното споразумение
– Класификационните договори, които създават
класификационни системи чрез които се организира
информация относно обектите на договорите
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Международни договори администрирани от
СОИС
•
-

-

-

Международно договорени основни
стандарти за защита на ИС
Пекински договор относно
аудиовизуалните изпълнения
Бернска конвенция
Брюкселска конвенция
Мадридско споразумение (за посочване
на източника)
Маракешко спорззумение
Договор от Найроби
Парижка конвенция
Договор за патентно право (PLT)
Конвенция за звукозаписите
Римска конвенция
Сингапурски договор за правото в
областта на търговските марки
Договор за марково право (TLT)
Вашингтонски договор
СОИС договор за авторски права
Договор на СОИС за изпълненията и
звукозаписите

•

Договори за глобална система
за закрила

-

Будапещенски договор
Хагсга спогодба
Лисабонска спогодба
Мадридска спогодба
Мадридски протокол
Договор за патентно
коопериране

•
-

Класификационни договори
Локарснкаа спогодба
Ницска спогодба
Страсбургска спогодба
Виенска спогодба
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Договор за патентно коопериране - PCT

Държави членки на PCT – 152 към 01.09.2017 г.
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Договор за патентно коопериране - PCT

История на РСТ
• През 1967 бе изготвен проект на
международен договор
• На дипломатическа конференция във
Вашингтон през 1970 г. е приет
Договорът за патентно коопериране
• България е страна членка от 1984 г.
• Понастоящем страните членки са 152
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Договор за патентно коопериране - PCT

Традиционни патентни системи
• Подаване на национална заявка
• До 12 м. от датата на заявяване на националната
заявка се подават множество чужди заявки,
ползващи приоритет от националната.
• Недостатъци:
• Множество формални изисквания
• Множество проучвания
• Множество публикации
• Множество процедури по експертиза
• Преводи и национални такси
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Договор за патентно коопериране - РСТ
Заявителят трябва да реши следните задачи за 12-месечния
приоритетен срок:
•
•

•

•

Да прецени патентоспособността на изобретението
Да прецени икономическата изгода от реализацията на
изобретението в други страни пряко, или чрез продажба на
лицензии, или преотстъпване на права
Да предвиди средства за превода на заявката, за таксите в
различните ведомства, за хонорарите на патентните
представители
Съгласно горните оценки да определи страните, в които да
подаде патентна заявка
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Договор за патентно коопериране - РСТ

Основна задача и предимства на РСТ
•
•
•

•
•

Да опрости и направи по-ефективна и икономична патентната
система в интерес на заявителите и патентните ведомства, като
се избегне подаването на отделни заявки
Позволява подаването на една заявка, в едно ведомство, на
един език, действаща във всички страни членки
Осигурява извършването на формална експертиза от едно
ведомство
Подлага всяка заявка на международно проучване, завършващо
с доклад и писмено становище; осигурява централизирана
публикация на заявката и доклада
Предвижда възможността за международна предварителна
експертиза и доклад дали изобретението отговаря на
международните критерии за патентоспособност
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Договор за патентно коопериране - РСТ

2 ФАЗИ
• Международна
• Национална
Международна фаза
• Подаване на международната заявка в „получаващо
ведомство“ на един от предвидените езици, за БПВ –
български (в срок от 1 м. се представя превод на
английски език, при Международен проучвателен
орган – ЕПВ, или руски, ако проучвателният орган е
РПВ)
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Договор за патентно коопериране - РСТ

Право на подаване
• Заявител с постоянен адрес или седалище в
страна членка на РСТ /в случая България/
• Право на подаване в чужбина, включително и
по РСТ, но спазване на чл. 25 от ЗПРПМ след
извършване на проверка за наличие на
класифицирана информация по чл. 45а от
ЗПРПМ
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Договор за патентно коопериране - РСТ

Съдържание на международната заявка
• Заявление, описание, претенции, чертежи
/ако е необходимо/, реферат, декларации
Език на международната заявка
• Български /задължително представяне на
превод/ на английски или руски език, в
зависимост от избора на Проучвателния
орган
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Договор за патентно коопериране - РСТ

Минимални изисквания за вписване на номер и
дата на международната заявка
• Поне един заявител трябва да има правото да
подаде заявка в Получаващото ведомство /RO/
• Заявката трябва да е на език приет от RO
• Заявление PCT/RO/101
• Име и адрес на заявителя
• Описание
• Поне една претенция
• Чертежи /ако е необходимо/
12

Договор за патентно коопериране - РСТ

Декларации – не е задължително
• Видове
• Декларация относно идентичността на заявителя
• Декларация относно правото на заявителя да му
бъде издаден патент
• Декларация за изобретателство – само за целите на
САЩ
• Декларация за разкрития невлияещи върху
патентоспособността
Публикуват се заедно със заявката, не могат да се
оттеглят
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Договор за патентно коопериране - РСТ

Такси
• Такса за международна кореспонденция – плаща се в
БПВ
• Международна такса за заявяване
• 1330 CHF
• 90% намаление, ако заявителите са физически лица и
живеят в страна с нисък годишен доход на населението,
т.е. 133 CHF
• Такса за проучване
• 1875 EU – EP
• RU 116 USD – за заявки подадени на руски език
482 USD – за заявки подадени на английски език
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Договор за патентно коопериране - РСТ

След изтичане на 18 месец от приоритетната дата се
прави публикация на международната заявка
Национална фаза
• 30-31 месечен срок за откриване на национална
фаза
• Плащане на национални такси
• Превод на първоначалната заявка, включително и на
промените
• Дата на подаване – международната дата на
подаване
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Договор за патентно коопериране - РСТ

Електронно подаване на международни
заявки
• е-OLF – софтуерно приложение разработено от ЕПВ
• еРСТ – онлайн платформа на СОИС
Е-OLF
• Безплатно /сваля се от страниците на ЕПВ/
• Гарантира необходимото ниво на сигурност при
предаване на данни за патентни заявки
• Работи със смарт карта с цифров сертификат
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Договор за патентно коопериране - РСТ

Поръчване на смарт карта с персонален сертификат
https://nrm2.epoline.org/myepoline/pcf/scEnrolment.html
• ЕПВ я доставя безплатно заедно с картов четец /USB
устройство/
• Необходимо е да се свали актуалната версия на
приложението е-OLF
http://www.epo.org/applying/online-services/onlinefiling/download.html
• Регистриране на смарт картата на Портала за
електронни услуги на ПВ
https://olf.bpo.bg/olf/enrol
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Договор за патентно коопериране - РСТ

Онлайн платформа еРСТ
https://pct.wipo.int/ePCT
• Не е необходимо инсталиране на софтуер
Стъпки
• Регистрация на
https://pct.wipo.int/wipoaccounts/en/ePCT/public/register.j
sf
• Заявяване на цифров сертификат от СОИС
https://pct.wipo.int/LoginForms/idm.jsp
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Договор за патентно коопериране - РСТ

Ръководство за регистриране и заявяване на
сертификат от СОИС
http://www.wipo.int/pct/en/epct/pdf/epct_getting_started.pdf
Ръководство за подаване и управление на РСТ заявки
http://www.wipo.int/pct/en/epct/pdf/pct_wipo_accounts_use
r_guide.pdf

Предимства
• Намаление на таксата за заявяване
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Мадридска система за международна регистрация
на марките- характеристика
•
•
•

•
•

Проста, нискоразходна и ефективна система за осигуряване на
закрила на търговските марки на пазарите за износ.
Една заявка и регистрация може да има ефект на множество
територии обвързани от системата
Централизирана процедура за поддръжка и управление на
международна регистрация с ефект на всички засегнати
територии
Местното законодателство, на посочената териотория, определя
условията за закрила и получените права
Възможност за непрекъснато разширяване на географската
закрила на търговската марка и възможност за индивидуално
управление на правата за различните територии
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Мадридска система за международна регистрация
на марките-същност

МАДРИДСКА СИСТЕМА
Международно бюро
Световна организация за
ПРОТОКОЛ
СПОГОДБА интелектуална
собственост
(СОИС)
за международна регистрация на
относно Мадридска спогодба,
марките
приет през 1989 г.
от 1891 г.
България се присъединява
в сила на територията на България
на 02.10.2001 г.
от 01.08.1985 г.
Членуващи страни - 99
Членуващи страни - 55

ОБЩ ПРАВИЛНИК
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за приложение на Мадридската спогодба за международна регистрация на
марки
и Протокола относно тази спогодба
1 януари 2015 г.
България е договаряща страна и в двата договора.
По-голям избор при подаване на заявка за международна регистрация.
България може да бъде посочвана страна от други, членуващи и в двата
21
договора.

Мадридска система за международна регистрация
на марките- Право на подаване
Зявител: физическо лице; юридическо лице
Изискване за обвързване с Ведомството на произхода:
 действително сериозно индустриално или търговско предприятие;
 постоянно местожителство;
 гражданин
на държава членка на системата

Членуващи в Мадридския съюз и/или Протокола:
 договаряща страна;
 договаряща организация (ЕС).
Условия:
 регистрирана или заявена за регистрация марка по национален
ред (базова марка);
 подаване задължително чрез Ведомството на произхода –
22 Патентно ведомство на Република България.
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Мадридска система за международна регистрация
на марките- Закрила

ПРАВНА ЗАКРИЛА
Има същото действие на територията на посочените страни, както ако е била
директно заявена или регистрирана на съответната територия.
Началната дата на това действие се определя от датата на международната
регистрация или от датата на териториалното разширение.

СРОК НА ДЕЙСТВИЕ
10 години
от датата на вписване на международната регистрация в Международния регистър
Срок на действие в посочените страни при териториално разширение

КОНВЕНЦИОНЕН ПРИОРИТЕТ
чл. 4 от Парижката конвенция

• от заявената пред Ведомството на произхода заявка
• от по-ранна заявка пред ведомството на друга страна член
на ПК
• от по-ранна заявка пред ведомството на членка на СТО.
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Мадридска система за международна регистрация
на марките- 5 годишна зависимост

• 5 години от датата на вписването й в регистъра международната
регистрация е зависима от базовата заявка или регистрация на
марката;
• aко базовата заявка/регистрация е
отказана, оттеглена, заличена, отменена, прекратена в 5-годишен
срок от датата на международната регистрация или след изтичането
на този срок в резултат на процедура, започнала в този
срок, международната регистрация се заличава от международния
регистър;
• зависимостта е абсолютна – без значение са промяната на
притежателя, причините за погасяването или невъзникването на
правото върху националната марка;
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• НВ има задължение да поиска от МБ заличаване на международната

Мадридска система за международна регистрация
на марките- посочване

• Посочването на Договаряща страна се извършва съгласно
акт (Спогодбата или Протокола), общ за страната, чието
Ведомство е Ведомство на произхода и посочената договаряща
страна.

• Договаряща страна, чието ведомство е Ведомство на
произхода, не може да бъде посочвана в заявката.
• Съгласно чл. 9 sexies от Протокола, когато страната на
произхода и посочената страна са обвързани и с двата акта,
предимство имат разпоредбите на Протокола, с изключение на:
• индивидуалните такси;
• срока за издаване на предварителен отказ.
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Мадридска система за международна регистрация
на марките- разлики между Протокола и
Спогодбата
МАДРИДСКА СПОГОДБА

• базова
регистрация
• срок за нотифициране на
отказ – 12 месеца

• само фиксирана такса за
посочване
• без възможност за
трансформация
• териториално
разширение само чрез
националните офиси

ПРОТОКОЛ

• базова заявка или
регистрация
• възможност за увеличаване на
срока за нотифициране на отказ
на 18 месеца
• индивидуална такса за
посочване
• трансформиране на
международна регистрация в
национална или регионална
заявка за регистрация на марка
• директно подаване на заявки за
териториално разширение в
Международното бюро на СОИС
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Мадридска система за международна регистрация
на марките- България страна на произход

Патентно ведомство на Република България удостоверява:
• идентичност на марката, заявителя, стоките и/или услугите от
базовата заявка/ регистрация с посочените в международната
заявка
• датата, на която е получена заявката за международна
регистрация.
ПВ препраща заявката за международна регистрация в
Международното бюро.

•
•
•

СОИС проверява дали:
международната заявка отговаря на изискванията на Спогодбата и
Протокола;
стоките и услугите са класирани и формулирани правилно
(формална експертиза)
дължимите такси са платени
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Мадридска система за международна регистрация
на марките- България посочена страна
• Не се провежда формална експертиза.
• Експертиза по същество на основание чл. 11 от ЗМГО.
• Oпозиция между 6 до 9 месец от датата на публикация на
международната регистрация в Официалния бюлетин на ПВ.
Ако марката отговаря на ЗМГО в СОИС се изпращат следните
декларации:
• за предоставяне на временна закрила с фиксиран срок за подаване
на опозиция;
• за предоставяне на закрила, ако не е постъпила опозиция в ПВ;
• окончателно решение по марката.
Ако марката не отговаря на ЗМГО в СОИС се изпращат следните
декларации:
• предварителен отказ ако има такъв по абсолютни основания или в
резултат на подадена опозиция;
• окончателно решение по марката.
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Мадридска система за международна регистрация
на марките- повече възможности

•

•

•

Териториално разширение- През времето на действие на
международната регистрация притежателят й може многократно
да посочва и други страни членки, в които до момента марката
му не е получила правна закрила
Заместване (субституция)- Ако националната или регионалната
регистрация не бъде подновена, притежателят на
международната марка може да продължи да се възползва от
по-ранните права на националната или регионалната
регистрация.
Трансформация- Преодоляване негативите от “централната
атака” – 5-годишната зависимост на международните
регистрации от националните базови регистрации. В срок от 3
месеца от заличаването на
международна регистрация
притежателят й може да подаде заявки за национални
/регионални регистрации на марката, за всички или за част от
стоките или услугите при запазване на датата и приоритета.
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Мадридска система за международна регистрация на
марките и България

Декларации:
• индивидуални такси за България – 327 шв. фр. /21 шв. фр.
• 18-месечен срок за нотификация на предварителен отказ.
ЕС е страна по Протокола от 1 октомври 2014 г.
• ЕС може да бъде “посочена страна” и „страна на произход“
Декларации:
• индивидуални такси – 897 шв. фр.;
• 18-месечен срок за нотификация на предварителен отказ.
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Мадридска система за международна регистрация
на марките и България-полезна информация

• http://www.wipo.int/madrid/en/
Функционалности и търсещи инструменти
от страницата на СОИС, които облекчават
процеса по международна регистрация на
търговска марка.
Търсене
Подаване
Наблюдение
Управление
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Хагсга спогодба относно международното
депозиране на промишлени дизайнихарактеристики

•
•
•

•
•

Проста, нискоразходна и ефективна система за осигуряване на
закрила на промишления дизайн на пазарите за износ.
Една заявка и регистрация може да има ефект на множество
територии обвързани от системата
Централизирана процедура за поддръжка и управление на
международна регистрация с ефект на всички избрани
територии
Местното законодателство, на посочената териотория, определя
условията за закрила и получените права
Индивидуално управление на правата за различните територии
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Хагска спогодба относно международната
регистрация на промишлени дизайни- структура

Подписана- 6.10.1925 в Хага, в последствие
многократно променяна
Изградена на три международни акта:
• Лондонски акт от 2 юни 1934 г. (“Акт 1934”)- от 2009г.
замразен
• Хагски акт от 28 ноември 1960г. (“Акт 1960”)
• Женевски акт от 2 юли 1999г. (“Акт 1999”)
• Автономни и независими
• Всяка държава може да бъде страна-членка на един,
на два или и на трите акта
• В сила за България от 11.12.1996г., в акта от 1960г.,
през 2007г. Към Женевския акт
• ЕС се присъединява към Женевския акт 24.09.2007г.
• 66 членове на Хагския съюз
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Хагска спогодба относно международната
регистрация на промишлени дизайни- същност и
процедура

• Международно заявяване чрез СОИС и/или
националния офис
• Формална експертиза от СОИС
• Вписване/Регистрация
• Възможност за отлагане на публикацията
• Публикация в International Designs Bulletin в
сайта на СОИС
• Експертиза по същество се извършва от
посочените страни – членки, съгласно
приложимото национално законодателство.
• Възможност за отказ
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Хагска спогодба - декларации от страните - членки
съгласно Акт 1999 и Общия правилник съгласно Акт
1960 и Акт 1999
•

Подаване на заявката чрез ведомството на страната - членка: България може
да се подава чрез ПВ (проверка- формуляр и документи, такса за препращане)
за ЕС директно в СОИС

•

Задължително посочване на автора (за България се изисква, само физическо
лице)

•

Задължително кратко описание на дизайна (за България не е задължително)

•

Индивидуални такси за посочване: за всяка страна таксата е различна

•

Отлагане на публикацията за период до 30 месеца. (България го позволява)

•

За недопускане отлагане на публикацията

•

Изискване за единство на дизайна (САЩ не допускат множествена заявка), по
принцип до 100 дизайна от един клас на Локарнската класификация

•

Забрана за самопосочване: българските заявители не могат да посочват
България.

•

За удължаване на периода за постановяване решение за отказ до 12 мес.:
Исландия, Киргизстан, Литва, Република Молдова, Румъния, Испания,
Сирийска арабска република, Турция (България е до 6 месеца)

•

За датата, на която международната регистрация започва своето действие (за
България е от датата на публикация на международния Бюлетин)

•

За срокът на действие на регистрацията (определя се от националните
законодателства; възможно е да надхвърля 10годишния по Спогодбата)
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Хагска спогодба относно международната
регистрация на промишлени дизайн- процедура
по подаване

Как се подава?
•

•

•
•
•
•

Директно в Международното бюро
Не се изисква национална заявка
Не е възможно териториално разширение както по
Мадридската система
На английски, френски или испански
Не е необходимо посочване на ПИС пред
Международното бюро
Изисква се да е налице право на заявяване на
физическото или юридическото лице: седалище,
местожителство, гражданство или за Акта от 1999г.
обичайно местожителство в поне една страна членка
на Спогодбата
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Хагска спогодба относно международната
регистрация на промишлени дизайн- процедура
при посочване на България
•

•

•

В 6-месечен срок от датата на публикация на
международната регистрация се извършва експертиза
дали дизайнът отговаря на дефиницията за дизайн
съгласно ЗПД и дали дизайнът не противоречи на
обществения ред или на добрите нрави.
Когато има основание за отказ, на Международното бюро
се изпраща съобщение за пълен или частичен отказ (при
множествени заявки) на международната регистрация на
територията на Република България, като се посочват
мотивите и се предоставя възможност за възражение
съгласно ЗПД.
Когато не е постановен отказ, дизайнът имат същото
действие както ако беше заявен по национален ред
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Хагска спогодба относно международната
регистрация на промишлени дизайн- процедура,
когато България е страна на произход

• Право на заявяване- съгласно националното
законодателство
• Не се изисква базова национална заявка или
регистрация
• Попълнени формуляр- английски или френски
• Документ за платена такса за препращане на
международната заявка.
• Таксите за международната регистрация се заплащат
директно в СОИС.
• Формална експертиза на международната заявка –
ако СОИС уведоми Патентно ведомство- 1 мес срок
за отстраняването им
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Хагска спогодба относно международната
регистрация на промишлени дизайн- полезна
информация

•
•
•
•
•

Хагска система- информация СОИС
Hague Express
Global design database
как да...
Подаване на заявка в Хагската система
чрез сайта на СОИС
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БЛАГОДАРИМ ВИ ЗА ВНИМАНИЕТО!
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Патентно ведомство на Република България
www.bpo.bg
Тел.: 00359 2 9701 321
Електронна поща: services@bpo.bg
Адрес: гр. София, бул. „Д-р Г.М.Димитров“ 52б
Анета Колева
Държавен експерт
Дирекция „Експертиза и закрила на
изобретенията и промишлените
дизайни“

Мария Славова
Главен експерт
Отдел „Международно сътрудничество“
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