
2Какви средства за закрила са налице?
Има две форми на закрила на дизайна за цялата територия на Европейския съюз: регистриран 
дизайн (РД) и нерегистриран дизайн (НД). Те имат различни характеристики от гледна 
точка на предоставени права, продължителност и начин на придобиване на закрилата. 
Нерегистрираните дизайни имат сравнително кратка закрила и обикновено се използват 
в сектори, в които дизайнът има много кратък пазарен живот (напр. модната индустрия).
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Кой може да подаде заявка за регистрация?
Всяко физическо или юридическо лице от която и да е страна по света  може да подаде заявка.

Как да подам заявка за регистрация?
Въпреки че можете да подадете заявка по пощата, факс или лично, най-бързият 
и лесен начин за подаване на заявката за регистрация на дизайн на ЕС е онлайн.
В заявката дизайнът и продукта/ите, свързан/и с него, трябва да бъдат описани 
ясно, за предпочитане чрез използване на терминологията на международната 
“Класификация от Локарно”.
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Къде трябва да подам заявка за регистрация?
Заявката за регистрация на дизайн на ЕС може да 
бъде подадена във Ведомството за интелектуална 
собственост (ИС) на ЕС (ВИСЕС), в което и да е 
национално ведомство за ИС на ЕС (НВИС) или 
във Ведомството за ИС на Бенелюкс (ВИСБ).
 Също така е възможно ЕС да бъде посочен като 
желание при подаване на заявка по реда на Хагската 
система в Световната организация за ИС (СОИС). 

Диаграма по ИС
Дизайн на ЕС 

Какво може да бъде защитено като дизайн?
 

Външният вид на продукт или част от продукт, произтичащ по-специално от 
особеностите на линиите, контурите, цветовете, формата, текстурата и/или 
материалите на самия продукт и/или на неговата декорация (виж чл. 3 на Регламента за 
промишления дизайн на Общността, достъпен тук). Двете изисквания за регистрация 
на дизайна са новост и оригиналност. Дизайнът се счита за нов, ако преди това не е 
разкрит публично, и може да се смята за оригинален, ако значително се различава 
от известните дизайни или от комбинациите от известни характеристики на дизайни.     

Как да проверя новостта?
Чрез използване на базата данни DesignView може да бъде осъществено 
проучване за по-ранни дизайни. За повече информация как да направите проучване за 
дизайни можете да се обърнете към European IP Helpdesk fact sheet on design searching.

Кога трябва да подам заявка за регистрация?
Заявка за регистрация на дизайн на ЕС може да бъде подадена по всяко време, стига дизайнът 
да не е вече разгласен. Все пак, тя може да бъде подадена и в рамките на 12-месечния гратисен 
период след датата на разгласяването. Осъщественото през този период разгласяване не влияе 
негативно на оценката за новост и оригиналност. Разширяването на закрилата (териториално), 
базирана на по-ранна заявка за дизайн, подадена в ЕС, трябва да бъде осъществено в 
рамките на шест месеца от датата на подаване  на тази първа заявка (приоритетна дата).
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http://www.wipo.int/classifications/locarno/en/
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/designs/design_definition/62002_cv_en.pdf
https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome
https://www.iprhelpdesk.eu/Fact-Sheet-Design-Searching


7 Какво се случва след подаването на заявката
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Таксите зависят от броя на дизайните, съдържащи се в заявката, и от вида публикация на дизайните – 
отложена или не. С цел да се избегне разкриване пред конкурентите, регистрацията на дизайн на ЕС 
може да не бъде публикувана за период до 30 месеца, считано от датата на подаване на заявката, чрез 
заплащане на допълнителна такса.
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*Не се осъществява експертиза по 
същество, освен за да се потвърди, че 
заявката е за „дизайн“ и че дизайнът 
не противоречи на обществения ред/ 
добрите нрави.

Колко дълъг е срокът на закрила?

Регистрация Публикация Отложена публикация

230 €
Допълнителна регистрация

 2-10 дизайна = 115 €
11 и повече дизайна = 50 €

120 €
Допълнителна публикация

 2-10 дизайна = 60 €
11 и повече дизайна = 30 €

40 €
Допълнително отлагане

 2-10 дизайна = 20 €
11 и повече дизайна = 10 €

За РДи:
Пет години, считано от датата на 
заявката. Регистрацията може да 
бъде подновявана за един или повече 
допълнителни периоди от по пет години 
до максимум 25 години общо.

За НДи:
Три години, считано от датата на 
публичното разкриване. Подновяване 
не е възможно.

Първо разкриване   Приоритетна дата 
(първо заявяване)

Заявка Регистрация

12-месечен гратисен период Формална експертиза от 
ВИСЕС*

Регистрация
     (От заявяването)

Подновяване
(по избор)

Изтичане на срока
(макс. след 25 години)

5 години 5 години x 4 пъти макс.

Публично разкриване 
(в ЕС)

Изтичане на 
срока

3 години

6 месеца

Дизайн на ЕС

Свържете се с нас 
European IP Helpdesk
c/o Eurice GmbH
Heinrich-Hertz-Allee 1
66386 St. Ingbert
Germany 

service@iprhelpdesk.eu
www.iprhelpdesk.eu

Забележка 
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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Какви са таксите за регистрация?
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