Диаграма по ИС
Търговска марка на ЕС

1 Какво може да бъде защитено като
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търговска марка на ЕС?

Всеки знак (включително думи, имена на лица, лога, букви, цифри, цветове,
формата на стоката или нейната опаковка или звуците), при условие, че може
да бъде представен графично и че е способен да отличава стоките или услугите,
носещи марката, от тези на други лица. Регистрацията на търговската марка
дава на нейния притежател изключителното право да я използва във връзка с
точно определени стоки и услуги във всички страни-членки на ЕС. Търговската марка, за която се подава
заявка за регистрация, не трябва да бъде идентична или сходна на която и да е по-ранна марка за същите
или свързани стоки или услуги (класове).

Как да проверя дали марката е свободна?

Търсенето на по-ранни търговски марки може да бъде осъществено като се използват инструментите за
търсене на Ведомството за интелектуална собственост на ЕС (ВИСЕС) - eSearch plus database и TMView.
За допълнително информация за проучванията за търговски марки, можете да прочетете в European IPR
Helpdesk fact sheet on how to search for trade marks.

Как да подам заявка за търговска марка на ЕС? 2
Заявките за марки на ЕС могат да бъдат подадени във ВИСЕС онлайн
или по пощата, чрез факс или лично. Като алтернативен вариант
също така е възможно ЕС да бъде посочен в международна заявка,
подадена по реда на Мадридската система в Световната организация
за интелектуална собственост (СОИС).
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Заявките за регистрация на търговски марки на ЕС трябва да съдържат
графично изображение на знака заедно с ясно посочване на стоките
и услугите, които се възнамерява марката да покрива, следвайки
Ницската класификация.

3 Кой може да подаде заявка за регистрация на търговска
марка на ЕС?

За заявките, подадени през ВИСЕС, всяко лице или фирма от която и да е страна в света може да бъде
заявител. За заявките, подадени през СОИС, заявителят трябва или да има предприятие, или да има
постоянно местожителство, или да бъде гражданин на която и да е територия, част от Мадридската система.

Кога трябва да подам заявка за регистрация на търговска 4
марка на ЕС?
ВИСЕС прилага принципа „първият, подал заявка“, което означава, че лицето, което първо подаде
редовна заявка за дадена марка, ще стане неин собственик.
Лице, което вече е подало заявка за търговска марка, има правото да ползва приоритет от нея, когато
после подаде заявка за регистрация на търговска марка на ЕС за същата марка по отношение на същите
стоки и услуги в рамките на шест месеца от датата на подаването на първата заявка.

5 Какво се случва след подаването на заявка за регистрация
на търговска марка на ЕС във ВИСЕС?
(отличителност/липса на описателност/
други изисквания)

Период на експертиза

Период на опозиция

2-4 месеца

(от 3ти страни)

Дата на подаване на
заявката

Публикация

Регистрация

Търговска марка на ЕС

6 Какви са таксите за регистрация за заявка за търговска
марка на ЕС, подадена във ВИСЕС?

Таксите зависят от вида на заявяването и броя на класовете (стоки и услуги), във връзка с които се подава
заявката. Таксите, посочени по-долу, се отнасят до електронно подадените заявки, което е най-достъпната
възможност. Допълнителна информация за таксите за търговска марка на ЕС може да бъде открита тук.

850 €

за първия клас

Търговската марка
на ЕС трябва да бъде
въведена в реална
употреба на територията
на ЕС във връзка със стоките
или услугите, за които е
регистрирана, в срок от пет
години от регистрацията, за да
не се рискува да бъде загубена.

150 €

50 €

за втория клас

за всеки следващ клас след
втория

Колко продължава закрилата? 7

Закрилата на търговските марки на ЕС продължава 10 години
от датата на подаване на заявката и може да бъде подновявана
неограничено на всеки 10 години.
10 години x ∞

10 години
Регистрация

Подновявания (по избор)

8 Какви са предимствата на търговската марка на ЕС?
€

Една заявка за 28 страничленки на ЕС

всичко
нищо

По-евтина алтернатива на
индивидуалното заявяване в
28 страни

Лесно управление на заявяването
и процесите след него (напр.
вписване на промяна на адреса
на собственика и т.н.) вместо да
се използват системите на 28
различни юрисдикции

Какво представлява принципът 9
„всичко или нищо“ (all-or-nothing)?
Дори да има основание за отказ само за една страна (напр. заради идентична или
сходна по-ранна марка), ВИСЕС отказва заявката за регистрация на търговска марка на
ЕС като цяло, за всички 28 страни-членки. Следователно, трябва или да имате търговска
марка на ЕС за 28 страни (ако няма откази за регистрация в никоя от 28те страни-членки
на ЕС) или изобщо да нямате търговска марка на ЕС.

Ако, обаче, една заявка за търговска марка на ЕС бъде отказана, обявена за нередовна или оттеглена, тя може
да бъде превърната в национални заявки за търговската марка в останалите страни-членки на ЕС, в които
основанието за отказа не е приложимо. Тези така възникнали национални заявки за търговски марки ще
запазят датата на подаване на заявката за търговска марка на ЕС.
Забележка

Свържете се с нас

European IP Helpdesk (Европейското бюро за подкрепа в областта на интелектуалната собственост) осигурява безплатна
първоначална подкрепа по въпроси, свързани с интелектуалната собственост, с цел да подпомогне настоящи и потенциални
бенефициенти на проекти, финансирани от ЕС, както и малки и средни предприятия (МСП) от ЕС да управляват своите
нематериални активи, представляващи интелектуална собственост. European IP Helpdesk се управлява от Изпълнителната агенция
за малки и средни предприятия (EASME) на Европейската комисия под ръководството на Генерална дирекция „Вътрешен пазар,
промишленост, предприемачество и МСП“(DG Grow). Информацията, предоставена от European IP Helpdesk, няма характера на
юридическа или консултантска услуга и бюрото не поема отговорност за резултатите от каквито и да е действия, предприети на
основата на тази информация. Нещо повече, тя не може да бъде считана за официална позиция на EASME или на Европейската
комисия. Нито EASME, нито Европейската комисия, нито което и да е лице, действащо от името на EASME или на Европейската
комисия, носи отговорност за използването на тази информация. Този документ е преведен от Enterprise Europe Network, АРК
Консултинг ЕООД, член на мрежата на посланиците на European IP Helpdesk. Преводът и адаптацията са осъществени на базата
на документи, предоставени безплатно от European IP Helpdesk. European IP Helpdesk не носи отговорност за каквито и да е
промени или загуба на смисъла в резултат на превода или адаптирането на текстовете.
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