Диаграма по ИС

Международна патентна заявка (PCT)

1 Какво е патент?

Патентът е документ, който удостоверява даденото изключително право върху изобретение,
осигуряващо нов начин на извършване на някаква дейност или ново техническо решение на задача. Той
дава изключителното право да се предотврати или прекрати търговското използване на патентованото
изобретение от други лица.
За да бъде патентовано едно изобретение, то трябва да бъде ново (да не е част от състоянието на
техниката), да има изобретателска стъпка (да е неочевидно за специалист в областта на изобретението)
и да е подходящо за промишлено приложение. Научните теории, резултатите от художествено
творчество, математическите методи, сортовете растения и породите животни, откриването на вещества в природата,
бизнес методите, методите за лечение или компютърните програми обикновено не са патентоспособни.

Как да осъществявам проучвания за новост?

Тези проучвания се осъществяват чрез проверка на състоянието на техниката с цел да се определи дали и кои части на
изобретението са нови. Това, например, може да стане чрез безплатния инструмент за търсене на патентна информация
на Световната организация за интелектуална собственост (СОИС) Patentscope. За повече информация за патентните
проучвания, погледнете публикацията за търсенето на патентна информация на European IPR Helpdesk fact sheet on how
to search for patent information.

Какво представлява PCT-заявката? 2

Правата, произтичащи от патента, могат да бъдат предявявани само в страните, в които е издаден патент (принцип
на териториалността). С цел да се придобие патентна закрила в голям брой страни, заявителите могат или да подадат
индивидуални заявки във всяка държава, или да следват различни варианти за заявяване и регистрация (вижте нашата
тематична диаграма за Европейския патент). Договорът за патентно коопериране (от английски – Patent Cooperation
Treaty, т.е. PCT) е система за заявяване, управлявана от СОИС, която позволява да се подаде една единствена
международна патентна заявка като тя има същото действие като националните заявки, подавани в отделните страни
от РСТ-системата. Чрез използването на РСТ-системата, заявителите получават ползите от подаването на една заявка
на един език при заплащане на такси в една валута (CHF – швейцарски франк) в повече от 150 държави.

3 Кой може да подаде PCT-заявка?
Заявката може да бъде подадена от граждани или жители на
която и да е страна-членка на PCT-системата.
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по договора РСТ

Къде да подам PCT-заявката? 4
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Заявките могат да бъдат подадени или чрез
националните
ведомства
за
интелектуална
собственост (НВИСа) или директно в СОИС, когато
това е допустимо. Гражданите или жителите на
страна, присъединила се към Eвропейската патентна
конвенция, могат да подадат своята PCT-заявка и чрез
Европейското патентно ведомство (EПВ), ако това е
разрешено от техните национални закони.

5 Кога трябва да подам PCT-заявката?

PCT-заявката може да бъде подадена директно или в рамките на 12-месечния срок от подаването на по-ранна заявка
за същото изобретение. Последната осигурява на заявителя право на приоритет за евентуални заявки за същото
изобретение, подадени в рамките на този срок.
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Кои са различните етапи, през които преминава PCT- 6
заявката в хода на патентната процедура?
PCT-процедурата се състои от 2 етапа: (1) международна фаза, включваща процесите на международно заявяване,
международно проучване, публикация и международна предварителна експертиза (ако бъде поискана от заявителя),
(2) национална фаза, покриваща придвижването на заявката до посочените ведомства (територии) и националните
процедури, управлявани от всяко НВИС.

7 Какво се случва с РСТ-заявката по време на
международната фаза на процедурата?

След подаването на заявката, се изготвят доклад от международното проучване (ДМП) и писмено становище относно
потенциалната патентоспособност на изобретението.
Ако заявителят реши заявката да продължи в процедурата, след подаването на специална молба и осъществяване на
експертиза се изготвя предварителен доклад за патентоспособност на изобретението. Заявителите могат да пожелаят и
заявката им да влезне в т.нар. национална фаза без да поискат доклад от експертиза.
По време на процеса на експертизата, заявителят може да бъде поканен да даде допълнителни разяснения и/или да
направи някои изменения на заявката преди да бъде съставен окончателния доклад за патентоспособност. Докладът
съдържа “мнение” за съответствието на международната заявка на изискванията за новост, изобретателска стъпка и
промишлена приложимост, за да осигури на заявителя стабилна основа за преценка на шанса му да получи патент. Този
доклад, обаче, няма обвързващ ефект.
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на процедурата?
За да се опитат да получат закрила в избраните страни, заявителите трябва платят съответните национално дължими
такси и да предоставят допълнителни документи (напр. преводи, ако такива са необходими), за да могат заявките им
да продължат в националната фаза на патентната процедура. Срокът, в рамките на който заявката трябва да влезне в
национална фаза за много страни е 30 месеца от датата на международното заявяване (или от приоритетната дата, ако
има такава). Обработването на заявката в рамките на националната фаза се осъществява от националните ведомства
съобразно техните местни правила (напр. последваща експертиза, ако такава е необходима, и др.), като международната
патентна заявка се превръща в отделни национални патенти, веднага след тяхното издаване от избраните страни. Тези
патенти са обект на регулиране от съответните национални патентни закони (напр. по отношение на срок на закрила и др.).

9 Какви са таксите?
Международно
заявяване

1,330 CHF

Проучване

150–2,000 CHF

(в зависимост от избрания
международен проучвателен орган)

Национални такси

Такси за изпращане на документи
и други такси, изисквани от
ведомствата на избраните страни в
хода на националната фаза

Налице са намаления на таксите при електронно заявяване, както и за заявители от определени страни. Моля, проверете тук
за допълнителна информация относно таксите.
Забележка

Свържете се с нас

Проектът European IPR Helpdesk получава финансиране от програмата за научни изследвания и иновации на Европейския съюз Хоризонт 2020
съгласно Грантово споразумение № 641474. Въпреки, че тази диаграма е разработена с финансовата подкрепа на ЕС, нейното съдържание
не представлява и не би следвало да бъде считано за официална позиция както на EASME, така и 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
евентуалната употреба на това съдържание. Подкрепата, осигурена от European IPR Helpdesk, не би следвало да бъде считана за правна или
консултантска услуга. Това произведение е преведено/адаптирано от Фани Колева, АРК Консултинг, партньор в Enterprise Europe Network, в
нейното качество на European IPR Helpdesk Ambassador (Посланик на Европейското бюро за подкрепа в областта на правата на интелектуална
собственост). Преведеното/адаптираното произведение е създадено на основата на материали, предоставени безплатно от European IPR
Helpdesk. European IPR Helpdesk не поема отговорност за която и да е промяна или намаляване на качеството на съдържанието в резултат на
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