
Кой може да подаде заявката?
Необходимо е лицето да бъде гражданин, да
има постоянно местожителство или реално 
търговско или производствено предприятие 
в членуваща в системата страна, за да 
може да подаде международна заявка за 
регистрация на дизайн.

2Къде мога да придобия закрила на дизайна?
Хагската система предвижда международна регистрация на дизайна. Тя предлага възможност за 
придобиване на закрила на различни територии, част от системата (членуващи страни), чрез подаване 
на една единствена международна заявка на един език и заплащане на една поредица от такси, което 
спестява време и ресурси. За повече информация за Хагската система, моля кликнете тук.
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4Къде да подам заявката?          
Заявките могат да бъдат подадени онлайн или на хартия в 
Световната организация за интелектуална собственост (СОИС) или 
в националните ведомства за интелектуална собственост (НВИСа) 
на членуващите в системата страни, когато това е допустимо.

5 Кога трябва да подам заявката?
При Хагската система не е необходима предходна национална заявка или регистрация на дизайна. Въпреки 
това, обаче, ако промишленият дизайн е бил разгласен, той повече не може да бъде считан за нов и 
оригинален, и може да стане част от обществено достъпната информация. В страните, допускащи гратисен 
период, по време на който разгласяването не се счита за опорочаващо обстоятелство, заявката трябва 
непременно да бъде подадена преди изтичането на гратисния период – обикновено 6 или 12 месеца след 
датата на разгласяването. А приоритет от по-рано подадена заявка може да бъде претендиран в рамките 
на 6 месеца от датата на по-ранната заявка.

Кое е защитимо като дизайн?
Външният вид на продукт или част от продукт, произтичащ по-специално 
от особеностите на линиите, контурите, цветовете, формата, текстурата или 
материалите на самия продукт и/или неговата декорация.

Двете изисквания за регистрация на дизайна са новост и оригиналност. 
Дизайнът се счита за нов, ако преди това не е бил разкрит пред обществото, и може да бъде сметнат за 
оригинален, ако съществено се различава от известни дизайни или комбинации от известни характеристики 
на дизайни.

Как да проверя новостта?
Проучвания за по-ранни дизайни могат да бъдат осъществени на основата на използване на базите данни 
WIPO Hague Express или DesignView. За повече информация как да търсите дизайни можете да се обърнете 
към European IPR Helpdesk fact sheet on design searching.
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http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/documents/pdf/hague.pdf
http://www.wipo.int/hague/en/
http://www.wipo.int/designdb/hague/en/
https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome
https://www.iprhelpdesk.eu/Fact-Sheet-Design-Searching


Какво се случва след подаването на заявката?
След получаването на международната заявка, СОИС проверява съответствието й на формалните изисквания.

Ако заявката отговаря на 
изискванията, регистрацията 
се публикува и на притежателя 
й се изпраща сертификат за 
международна регистрация.

На следващия етап, всяка 
посочена в заявката страна има 6/12 месеца, за да осъществи експертиза по същество и/или да обработи 
евентуално постъпилите възражения, съобразно националното си законодателство. Ако е налице отказ, следва 
уведомяване на заявителя за него.
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7Какви са таксите за регистрация?
Подробна информация за структурата на таксите – основна такса, такса за публикация, стандартна такса 
за посочени страни, такса за описание, и техния размер – е налице на страницата на СОИС в секция Схема 
на таксите (Schedule of Fees).

Може да бъде използван и калкулаторът на СОИС за таксите (fees calculator) като инструмент за оценка на 
таксите за заявяване или подновяване.

8 Как да управлявам регистрацията си, след като я получа?
Международната регистрация позволява лесно управление при подаване на молби за подновяване, 
промени в собствеността или в името/адреса на притежателя. Тези молби могат просто да бъдат вписани 
в международния регистър еднократно, в резултат на което ще имат ефект във всички страни, за които 
регистрацията е вписана в него.

Колко дълъг е срокът на закрила?
Срокът на закрила е пет години, считано от датата на международната регистрация (който, по принцип 
съответства на датата на подаване на международната заявка).

Регистрацията може да бъде подновявана за един или повече допълнителни периоди от по 5 години, 
по отношение на всяка посочена в 
нея страна, членуваща в системата, 
максимум до изтичането на общия 
срок на закрила, допустим от 
съответните закони на членуващите 
в системата страни.
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Международен дизайн (Хагска система)

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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