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1. КОНТЕКСТ
Службите за интелектуална собственост, обединени в Европейската мрежа за марки и дизайни, продължават да
си сътрудничат в контекста на програмата за сближаване. Те се споразумяха за първата обща практика за
дизайните с цел да се дадат насоки за процедурите за разглеждане за начините на използване на подходящия
отказ от защита, видовете изгледи и начините за представяне на дизайните на неутрален фон. Освен това е
направен преглед на стандартите на Службите за качеството на заявленията за дизайн, получени по електронен
път и на хартия.
Тази обща практика се оповестява публично посредством настоящото общо съобщение с цел допълнително
повишаване на прозрачността, правната сигурност и предвидимостта в интерес както на проверителите, така и
на потребителите.
Следните аспекти попадат извън обхвата на проекта:







Вербален “’Disclaim”.
Допълнителни елементи (не всички Служби считат, че допълнителните елементи са в обхвата на
понятието Неутрален фон).
Приоритет (не всички Служби разглеждат претенции за приоритет).
Разкриване (не всички Служби имат производства за заличаване).
Брой изгледи (в голям брой Служби има законови ограничения).
Представяния чрез компютърна анимация, 3D представяния (в голям брой Служби има законови
ограничения).

2. ОБЩАТА ПРАКТИКА
В текста по-долу са обобщени най-важните послания и основните формулировки на принципите на общата
практика. Пълният текст и всички примери, използвани за илюстриране на общите критерии, можете да откриете
в Приложение 1. Резултатите от сравнителното проучване на стандартите за качество, на които трябва да
съответстват заявленията, подадени по електронен път и на хартия, можете да откриете в края на
Приложение 1.
Изображенията трябва да са с добро качество и да могат да се възпроизвеждат. При определяне на
изискванията за правилно графично представяне на дизайните се вземат предвид следните критерии:

ПО ОТНОШЕНИЕ НА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ВИЗУАЛНИ ОТКАЗИ ОТ ЗАЩИТА
Определение

Визуалният “Disclaim” указва, че по отношение на определени характеристики на
посочения в представянето дизайн не се иска предоставяне на защита и не се
извършва регистрация. Следователно той посочват по отношение на какво не се иска
защита.

Изисквания

Визуалният “Disclaim” ще се приема само когато:
 С него е посочено ясно, че не се иска защита за определени характеристики
на представения дизайн.
 Той е ясно показан във всички изгледи, .
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RCD № 002322644-0001 (07.02) (дръжки за тиган)
Притежател: ACTERVIS, GMBH

Препоръки/Насоки

Предпочитат се графични или фотографски представяния, показващи само
искания дизайн.
Обаче в случаите, когато графичното или фотографско представяне на
дизайна съдържа части от продукта, за които не се иска защита, могат да се
използва означения за „Disclaim“. В тези случаи означението за „Disclaim“трябва

да е ясно и недвусмислено: трябва да има ясно разграничение между
характеристиките, за които се иска защита, и тези, за които не се искаКогато се
използва означение за „Disclaim“, се препоръчва използването на прекъснати
линии. Единствено в случаите, когато по технически причини не могат да се използват
прекъснати линии (например, когато прекъснатите линии се използват за
обозначаване на шевове на облекла или кройки, или при използване на фотографии),
могат да се използват други означения за „Disclaim“: засенчване на цветовете,
очертаване и замъгляване.
a) Прекъснати
линии

Ако се използва означения за „Disclaim“, се препоръчва използването на
прекъснати линии. Те се използват, за да се покаже, че не се търси защита за
характеристиките, показани с прекъснатата линия.
За да бъдат приети, частите, за които не се иска защита, следва да бъдат ясно
означени с прекъснати линии, а частите, за които се иска защита, да бъдат изобразени
с непрекъснати линии.

BX регистриран дизайн № 38212-0001 (12.16)
(странични огледала) Притежател: Interimage
BV

Унгарски регистриран дизайн № D9900409-0001
(08.04) (дръжка на отвертка)
Притежател: Cooper Industries, Inc.

Когато прекъснатите линии са характеристика на дизайна и е необходим „Disclaim“по
отношение на част от дизайна, могат да се използват други визуални означения за
„Disclaim“.

1

За по-голяма яснота, примерите, обозначени с „

“, са приемливи, а примерите, обозначени с „ “, не са приемливи.
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b) Засенчване на
цветовете

Въпреки че прекъснатите линии са предпочитаното означение за „Disclaim“, ако те
не могат да бъдат използвани, една от възможностите е да се използва засенчване на
цветовете. Този вид означения за „Disclaim“се състои в използване на контрастни
цветни тонове за прикриване в достатъчна степен на частите, за които не се иска
защита.
Частите, за които се иска защита, трябва да са показани ясно, така че да са отчетливо
видими, а означените с „Disclaim“трябва да се представят в различен цветен тон и
по начин, който ги показва замъглени или неразличими.

RCD № 000910146-0004 (12.08) автомобили (част-)
Притежател: TOYOTA MOTOR CORPORATION

c) Очертаване

Въпреки че прекъснатите линии са предпочитаното означение за „Disclaim“, ако те
не могат да бъдат използвани, една от възможностите е да се използва очертаване.
При този вид визуално означение за „Disclaim“частите, за които се иска защита,
следва да бъдат ясно посочени/представени в границите на очертаването, а всички
части извън границите се считат за изключени с „Disclaim“. Очертаването трябва да
се използва внимателно в чертежи/фотографии поради риск от включване в границите
на очертаването на нещо повече от самия дизайн.

RCD No. 001873688-0003 (02.04)
(подметки за обувки) притежател: Mjartan s.r.o.

d) Замъгляване

CP6 Пример (12.16) (Вентилационни
решетки за автомобили)

Въпреки че прекъснатите линии са предпочитаните означения за „Disclaim“, ако те
не могат да бъдат използвани, една от възможностите е да се използва замъгляване.
Този вид визуален означение за „Disclaim“се състои в прикриване на частите, за
които не се иска защита, и е приемлив само когато частите, за които се иска защита,
са ясно разграничими от означените с „Disclaim“ (замъглени) части.

RCD № 000244520-0002 (12.15) (Гуми за автомобилни джанти, пневматични)
Притежател: Nokian Tyres plc
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ПО ОТНОШЕНИЕ НА РАЗЛИЧНИТЕ ВИДОВЕ ИЗГЛЕДИ
Определение
Общи препоръки

Изглед е визуално представяне на дизайна. Той може да възпроизвежда дизайна от
различни страни (ъгли) или в различни моменти, или в различни състояния.







В повечето случаи аспектните изгледи (вж. насоките по-долу) са достатъчни за
разкриването на всички особености на дизайна. Заявителят обаче може да
предостави допълващи/допълнителни изгледи с цел разкриване на други
особености на дизайна (като се спазва максималният брой изгледи, допустим
от всяка Служба).
Не е задължително заявителят да представи определен брой изгледи или
определен вид изглед, доколкото може да се добие ясна представа за всички
особености на дизайна, т.е. може да е достатъчен и един изглед.
Изгледите трябва да са на един и същ дизайн и всеки изглед трябва да бъде
показан отделно.
Когато продуктите са съставени от няколко части, поне един изглед трябва да
представя целия продукт.

Насоки за всеки вид
изглед:

Използването на аспектни изгледи за разкриване на особеностите на дизайна се
предпочита.
Заявителят
обаче
има
свободата
да
предостави
допълващи/допълнителни изгледи, както е посочено по-горе. Следователно:

a) Аспектни
изгледи

Показват дизайна от различни страни (ъгли) и включат следните изгледи: изглед
отпред, изглед отгоре, изглед отдолу, изглед отдясно, изглед отляво, изглед отзад и
изгледи в перспектива. Препоръчва се заявителят да представи толкова на брой
изгледи, колкото са необходими за пълното разкриване на особеностите на дизайна. В
някои случаи може да е достатъчен един изглед.

RCD № 002325456-0001 (31.00) (миксери, електрически [кухненски]) Притежател: KENWOOD
LIMITED

b) Увеличени
изгледи на част от
дизайна

Показват една част от цялостния дизайн в уголемен мащаб.
Единствен увеличен изглед се приема, при условие че уголемената част вече се вижда
на един от другите представени изгледи и е представена в отделен единствен изглед.

RCD No. 001913690-0002 (24.02) ((PCR форми с много отделения) Притежател:
ABGENE LIMITED
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c) Последователни
положения

Дизайните с последователни положения имат външен вид, който може да се променя в
няколко конфигурации без добавяне или премахване на части.
Изгледите, показващи различните конфигурации на дизайна, трябва да се показват
отделно.

RCD No. 000588694-0012 (14.03) (Мобилни телефони) Притежател: Fujitsu Mobile
Communications Limited

d) Изглед в
разглобено
състояние

Изгледи, на които частите на продукт са показани в разглобено състояние, за да се
поясни как се сглобяват.
Тези изгледи трябва да се комбинират с поне един изглед, представящ продукта в
сглобено състояние . Всички части на продукта трябва да се показват разглобени в
един отделен изглед, в близък план и в реда на сглобяване.

Хърватски регистриран дизайн № D20140080 (24.01) (Гривни с мускулен стимулатор) Притежател: Dominik
Žinić

Бележка: Показването на разглобените части в допълнителни изгледи може да
улесни разбирането на дизайна. Обаче само частите, които остават видими в
хода на нормалната употреба на продукта, са защитени.
e) Частични изгледи

Показват отделно част от продукт.
Частичните изгледи могат да бъдат увеличени и трябва да се комбинират с поне един
изглед, представящ сглобения продукт.

RCD No. 2038216-0001 (15.01, 23.04) (Въздушни филтри, Контейнери за въздушни филтри за двигатели)
Притежател: BMC S.r.l.

f) Изгледи при
разрез

Срязани части, които допълват аспектните изгледи чрез илюстриране на особеност
или особености на външния вид на продукта, като например контур, повърхност,
форма или конфигурация на продукта.
Изгледите при разрез следва недвусмислено да бъдат изгледи на същия дизайн и
трябва да се предоставят единствено заедно с други традиционни изгледи като
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аспектните изгледи. Следва да се отбележи, че представяния с технически показатели
като осови линии или размери (измерения), цифри не са допустими.

Испански регистриран дизайн № I0152702-D (01.01) ) (бисквити) Притежател: CUETARA, S.L.

Бележка: Добавянето на изглед при разрез може да улесни разбирането на
дизайна. Обаче само частите, които остават видими в хода на нормалната
употреба на продукта, са защитени.
g) Поредица снимки
(анимиран дизайн)

Кратка поредица изгледи, използвани да покажат един анимиран дизайн в различни
конкретни моменти в ясно разбираема прогресия. Това се прилага за анимирана икона
(дизайн, представляващ поредица) или анимиран графичен потребителски интерфейс
(дизайн на интерфейс). За да бъде приета:
Поредицата от снимки трябва да са визуално свързани (трябва да притежават общи
характеристики) и подателят на заявлението отговаря за номерирането на изгледите
по такъв начин, че да даде ясна представа за движението/прогресията.

RCD № 2085894-0014 (14.04) (анимирани екрани) Притежател: NIKE Innovate C.V.

h) Комбинация от
няколко способа
за визуално
представяне

Препоръчва се дизайнът да бъде представен чрез използване на само един
визуален формат (чертеж или фотография), така че да се избегне разкриването на
аспекти, които допринасят за различно цялостно впечатление.
Когато се използват многостранни представяния на дизайн, всички те трябва по ясен и
очевиден начин да са свързани със същия дизайн и да си съответстват при
съпоставяне на разкриваните особености.

CP6 Пример (21.01) (превозни средства [играчки])

ПО ОТНОШЕНИЕ НА НЕУТРАЛНИЯ ФОН
За да се прецени дали фонът е неутрален, следва да се вземат предвид следните
аспекти:
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a) Изисквания,
свързани с
цветовете



Един единствен или преобладаващ цвят във фон винаги е приемлив, ако се
откроява от цветовете на дизайна.



Градиране на цвета или повече от един цвят във фона са приемливи, ако
дизайнът е ясно различим.

Австрийски дизайн с изтекъл срок
№ 1747/1999 (01.01) (ледена
близалка) Притежател: Schöller
Lebensmittel GMBH & O. KG

b) Изисквания,
свързани с
контраста

Френски регистриран дизайн
№ 955805-0005 (09.07) (Капачка

за шишенце за парфюм)
Притежател: SNIC SARL

(сладкиши)



Всички особености на дизайна трябва да бъдат ясно видими.



Контрастът се приема за недостатъчен, когато цветът на фона и дизайнът са
сходни и частично се преливат един в друг (т.е. не е ясно къде свършва
продуктът и къде започва фонът).



Понякога по-тъмен фон може да помогне при светъл или блед дизайн и
обратно.

BX регистрран дизайн № 38895-00 (25.03)
(Shed) Притежател:Herman Lankwarden

c) Изисквания,
свързани
със
сенки/отраж
ения

CP6 Пример (01.01)

Португалски дизайн с изтекъл срок
№ 420-0006 (06.01) (столове) Притежател
Abril Mobiliário



Сенки или отражения са приемливи доколкото всички особености на дизайна
остават видими.



Сенки или отражения са неприемливи, когато предметът на защита на
дизайна на някой от предоставените изгледи не може да бъде определен по
безспорен начин. Това може да се случи, когато има намален цветен контраст
с дизайна и/или сенките нарушават или скриват части от дизайна или засягат
контура на дизайна.

Датски регистриран дизайн № 2013 00069 (12.11)
(товарен велосипед) Притежател: 3PART A/S

CP6 Пример (11.02) (Вази за цветя)
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3. ПРИЛАГАНЕ
Аналогично на досегашната практика, настоящата обща практика влезе в сила в срок от
3 месеца от датата на публикуване на настоящото общо съобщение. Допълнителна
информация относно прилагането на настоящата обща практика е представена в таблицата
по-долу. Прилагащите служби могат да публикуват допълнителна информация на своите
уебсайтове. Общата практика беше въведена от следните служби: BG, BX, CY, CZ, DE, DK,
EE, ES, FR, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LV, NO, PL, PT, RO, SI, SK, TR, UK и EUIPO
Следните служби от ЕС подкрепят общата практика, но не я въвеждат в настоящия момент:
AT, FI, MT и SE. Към момента на публикуване малка част от службите изпитват правни
ограничения по отношение на конкретни раздели от общата практика, които представляват
пречка за цялостното ѝ прилагане, и по-специално Естония (изгледи при разрез); Чешка
република (поредица от снимки; Норвегия (частични изгледи); Хърватия (изгледи при
разрез) и Словения (изгледи при разрез).
3.1. ПРИЛАГАЩИ СЛУЖБИ
СПИСЪК НА ПРИЛАГАЩИТЕ СЛУЖБИ, ДАТА НА ПРИЛАГАНЕ И НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ
Обобщена информация за прилагането на общата практика от всяка служба
Служба

Дата на прилагане

BG
BX
CY
CZ
DE
DK
EE
ES
FR
GR
HR
HU
IE
IS
IT
LT
LV
NO
PL
PT
RO
SI
SK
TR
UK
EUIPO

15.07.2016 г.
15.04.2016 г.
15.07.2016 г.
15.07.2016 г.
15.07.2016 г.
15.04.2016 г.
15.07.2016 г.
15.04.2016 г.
15.07.2016 г.
15.04.2016 г.
15.04.2016 г.
15.07.2016 г.
15.04.2016 г.
15.04.2016 г.
15.07.2016 г.
15.04.2016 г.
15.07.2016 г.
15.04.2016 г.
15.04.2016 г.
15.07.2016 г.
15.07.2016 г.
15.07.2016 г.
15.04.2016 г.
15.04.2016 г.
15.04.2016 г.
15.04.2016 г.

Общата практика ще се прилага по отношение на:
Заявления, висящи към
Заявления, подадени
датата на прилагане
след датата на
прилагане
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

ES
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BG

Принципи на Общата Практика
Програма за сближаване
CP6. Графично представяне на дизайните
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1. ЦЕЛ НА НАСТОЯЩИЯ ДОКУМЕНТ
Този документ ще бъде отправната точка за националните и регионалните служби за
интелектуална собственост в ЕС (наричани по-нататък „службите“), сдруженията на
потребителите, подателите на заявления и представителите по отношение на общата
практика във връзка с графичното представяне на дизайните.
Тези изисквания обхващат използването на означения за „Disclaim“и различни видове
изгледи и начините за възпроизвеждане на дизайни на неутрален фон. В допълнение към
това в настоящия документ са представени препоръки, за да разберат по-лесно
заявителите как най-добре да възпроизвеждат дизайните си, и е направен преглед на
стандартите на Службите за качеството на заявленията за дизайн, получени по електронен
път и на хартия.
Следващите насоки са свързани единствено с процедурите за проверка и целта им не
е да дават съвети относно обхвата на закрила на дизайни съгласно националното или
общностното право.

2. ОБХВАТ НА ПРОЕКТА

Обхватът на проект CP6 е както следва:
- Анализ на използването на означения за „Disclaim“: Тази задача е насочена към
хармонизиране на практиката за използване на означения за „Disclaim“като средство за
показване на части, за които не се иска защита.
- Анализ на видовете изгледи: Тази задача е насочена към хармонизиране на
практиката по отношение на видовете изгледи, които могат да бъдат приети от
Службите, и на изискванията, които следва да бъдат установени с цел правилно
представяне на дизайните в заявленията за регистрация. Тази цел е насочена също
така към определянето на това дали комбинация от фотографии и графични
изображения е допустима при представянето на дизайни.

- Анализ на изискванията за неутрален фон: Тази цел е насочена към определяне на
изискванията за определяне на това кога даден фон се счита за неутрален.
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- Сравнителен анализ на формата на изгледите: Целта на този анализ е да направи
преглед на стандартите на Службите за качеството на заявленията за дизайн, получени
по електронен път и на хартия. В допълнение към това, анализът има за цел
разработване на препоръки за качество на представянията на дизайни, подавани под
формата на графични изображения и/или фотографии
Четирите различни задачи са показани на следващата фигура:

Проект за сближаване на дизайните (CP6)
Задача 1: означения за
„Disclaim“
Задача 2: Видове изгледи:
Графично
представяне

Задача 3: Неутрален фон

на дизайн
Задача 4: Формат на изгледите
[ограничена до общи препоръки и
сравнителен анализ]

Фигура 1 – Обхват на CP6

Следните проблеми остават извън обхвата на проекта:
- Вербални означения за „Disclaim“.
- Допълнителни елементи.
- Приоритет (не всички Служби разглеждат претенция за приоритет).
- Разкриване (не всички Служби имат производства за заличаване).
- Брой изгледи (в редица Служби има законови ограничения).
- Представяния чрез компютърна анимация, 3D представяния (в редица Служби има
законови ограничения).
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- Прилагане на самата обща практика от Службите.
- Обновяване на насоките и ръководствата на службите. То следва вътрешните
процедури на прилагащите служби.
- Промени в законодателството по инициатива на службите.
- Общата практика и общите съобщения обясняват единствено общата практика,
създадена и одобрена от работната група. Описание на законовите ограничения,
препятстващи прилагането, не се включва. Практиката на службите, които не се
придържат към общата практика, не се описва.

3. ОБЩАТА ПРАКТИКА

3.1. Задача 1 – Използване на означения за „Disclaim“

Изчерпателен анализ на практиките на Службите в областта на визуалните означения за
„Disclaim“ показа, че преди началото на този проект не е съществувал последователен и
единен начин за използване на визуални означения за „Disclaim“в заявленията за
регистрация на дизайни.
Този анализ потвърди, че, независимо от факта, че по-голямата част от службите приемат
визуални означения за „Disclaim“в заявленията за регистрация на дизайни, не е имало ясни
и хармонизирани правила/изисквания, които да помагат на заявителите при правилното
разкриване на техните дизайни. Това е довело до непоследователно разбиране на целите
на всяко визуално означение за „Disclaim“от страна на експертите.
За преодоляване на това несъответствие в практиките в рамките на ЕС и поради важността
на подходящото разкриване на дизайна за определянето на обхвата на защитата,
настоящата глава за визуални означения за „Disclaim“включва:
- Определението за дизайн и определението за визуални означения за „Disclaim“.
- Общи изисквания за допустимост на визуалните означения за „Disclaim“.
- Общи препоръки към всички видове визуални означения за „Disclaim“, за които се
отнася настоящият документ.
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- Насоки за всеки вид визуално означение за „Disclaim“. Последните включват:

-

Определение за всеки вид визуално означение за „Disclaim“.

-

Изисквания за приемане на всеки вид визуално означение за „Disclaim“.

-

Примери.

Предложената структура може да се види на графиката по-долу:

2) Общи изисквания
за допустимост

1) Определения

4) За всеки вид визуален
означения за „Disclaim“:
3) Общи препоръки

• Определение.
• Изисквания.
• Примери.

Фигура 2 – Структура на главата за визуалните откази

3.1.1 Определения
a) Определение за дизайн: „дизайн“ означава видимия външен вид на продукт или част от
продукт, опрледелен от особеностите на линиите, контурите, цветовете, формата,
плътността и/или материала на самия продукт и/или неговите орнаменти – член 1,
буква a) от Директива 98/71/EО на Европейския парламент и Съвета от 13 октомври 1998
година относно правната защита на промишлените дизайни.
b) Определение за визуални означения за „Disclaim“: визуалните означения за „Disclaim“
указват, че по отношение на определени части на посочения в изображенията дизайн
не се иска предоставяне на защита и не се извършва регистрация. Следователно те
посочват по отношение на какво не се иска защита. Това може да се постигне чрез:

-

Изключване на части на дизайна, за който не се иска защита, с използване на ефект
на прекъснати линии, замъгляване или засенчване на цветове, или

-

Включване на части, за които се иска защита, в очертания, като по този начин ясно се
показва, че не се иска защита за попадащото извън очертанията.
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3.1.2 Общи изисквания
Всички видове визуални означения за „Disclaim“ трябва да отговарят на следните общи
изисквания:
a) Визуални означения за „Disclaim“ ще се приемат само, когато ясно посочват, че не се
иска защита за определени части на показвания на изображенията дизайн.
b) За да бъде приет, в случаите, когато дизайнът се представя с повече от един изглед,
визуалното

означение за „Disclaim“ трябва да бъде ясно показановъв всички

изгледи, в които означението за „Disclaim“ присъства. Например:

RCD № 001282545-0001 (12.06) (водни съдове)
Притежател: Bombardier Recreational Products Inc.
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RCD № 002322644-0001 (07.02) (дръжки за тиган)
Притежател: ACTERVIS, GMBH

Пример 1 – Последователно използване на визуалено означение за „Disclaim“

3.1.3 Общи препоръки
Следните общи препоръки имат за цел да улеснят заявителите да представят правилно
своите дизайни, използвайки означения за „Disclaim“. Препоръките са приложими за всички
видове означения за „Disclaim“.
a) Предпочитат се графични или фотографски изображения, показващи само искания
дизайн.
b) За да се разберат обаче особеностите на дизайна, за който се иска защита, може да е
от полза показването на дизайна в контекст. В такива случаи може да е необходимо
използването на визуални означения за „Disclaim“.
c) Правилно използване:

-

Визуалното означение за „Disclaim“ трябва да бъде ясено и очевидено от
представянето на дизайна. Трябва да има ясно разграничение между частите, за
които се иска защита, и тези, които се изключват.

RCD № 150297-0001 (02.04) (Обувни изделия) (част-)
Притежател: Salomon SAS

Международна регистрация № DM/078504
(12.08) (превозни средства) Притежател: DAIMLER AG

Пример 2 – Ясно разграничение между характеристиките, за които се претендира защита, и тези, за които
се отказва защита
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-

Визуалното означение за „Disclaim“ трябва да бъде очевидено, когато се преценява в
контекста на целия дизайн.

-

Когато дизайните се представят с линейни чертежи, препоръчваме използването на
прекъснати линии като визуални означения за „Disclaim“.

-

В случаите когато по технически причини не могат да се използват прекъснати линии
(например когато прекъснатите линии се използват за обозначаване на шевове на
облекла или кройки, или при използване на фотографии), се препоръчва
използването на замъгляване или засенчване на цветовете.

d) Кога да се използват:
Препоръчва се използването на визуални означения за „Disclaim“ в случаите когато
графичното или фотографско представяне на дизайна съдържа части от продукта, за които
не се иска защита.

RCD № 002182238-0002 (26.03) (външно осветление)

Дизайн на Общността с изтекъл срок № 000030606-

Притежател: Stanisław Rosa, извършващ дейност под

0003 (14.03) Подреждане на бутони за мобилни

търговското наименование „Zakład Produkcji Sprzętu

телефони)

Oświetleniowego ROSA“
Притежател: Nokia Corporation

Пример 3 – Полезни изгледи за показване на контекста

3.1.4 Насоки за видовете визуалени означения за „Disclaim“
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a) Прекъснати линии
Определение: Прекъснатите линии представляват очертания, съставени от точки или
тирета (или комбинация от двете), и се използват за посочване на частите, за които не се
иска защита.
Визуалено означение за „Disclaim“, състоящо се от прекъснати линии, обикновено се
съчетава с непрекъснати линии.
Изисквания: За да бъде прието, означението за „Disclaim“

частите, за които не се иска

защита, следва да бъдат ясно посочени с прекъснати линии, а частите, за които се иска
защита, да бъдат изобразени с непрекъснати линии.

BX регистриран дизайн № 38212-0001 (12.16) (странични

Датски регистриран дизайн № 2013 00070 (20.02) (части на

огледала) Притежател: Interimage BV

приспособление за съхранение, излагане, позициониране и
разпространение на изделия) Притежател: Brynild Gruppen AS

Унгарски регистриран дизайн № D9900409-0001 (08.04) (дръжка на отвертка)
Притежател: Cooper Industries, Inc.

Пример 4 – Прекъснати линии
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Бележка: Когато прекъснатите линии са части

на дизайна (като например шевове на

облекло), това трябва ясно да се разбира от представянето. В такива случаи може да е от
полза да се представи например увеличен изглед.

Френски регистриран дизайн № 911104-0021 (02.02) (джоб за торбичка за урина)
Притежател: MULLIEZ FRERES SA SOCIETE INDUSTRIELLE

Пример 5 – Прекъснати линии като особеност на дизайна (като например шевове на облекло)

Бележка: В случаите когато прекъснатите линии са части на дизайна и е необходимо
означение за „Disclaim“ по отношение на част от дизайна, това може да стане чрез
използване на някой от другите видове визуални означения за „Disclaim“ като засенчване на
цветовете, замъгляване или очертаване.

Френски регистриран дизайн № 911104-0021 (02.02) (джоб за торбичка за урина)
Притежател: MULLIEZ FRERES SA SOCIETE INDUSTRIELLE

Пример 6 – Използване на други означения за „Disclaim“, когато прекъснатите линии са части на дизайна
(като например шевове на облекло)
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b) Замъгляване
Определение: Замъгляването е вид визуалено означение за „Disclaim“, коетото се състои в
прикриване на частите, за които не се иска защита, при графични изображения или
фотографии на заявения дизайн.
Изисквания: Замъгляването е приемливо само когато частите, за които се иска защита, са
ясно разграничими от изключените (замъглени) части.

RCD № 000244520-0002 (12.15) (Гуми за автомобилни джанти, пневматични) Притежател: Nokian Tyres plc

Пример 7 – Правилно прилагане на замъгляването

c) Засенчване на цветовете
Определение: Засенчване на цветовете е вид визуалено означение за „Disclaim“, който се
състои в използване на контрастни цветни тонове за прикриване в достатъчна степен на
частите, за които не се иска защита, при графични изображения или фотографии на
заявения дизайн.
Изисквания: При засенчването на цветовете частите, за които се иска защита, трябва да са
показани ясно, така че да са отчетливо видими, а отказаните части трябва да се представят
в различен цветен тон и по начин, който ги показва замъглени или неразличими.

22

Convergence

RCD № 000910146-0004 (12.08) автомобили (част-)
Притежател: TOYOTA MOTOR CORPORATION

Пример 8 – Правилно прилагане на засенчването

d) Очертаване
Определение: Очертаването е вид визуалено означение за „Disclaim“, използвано в
графични изображения или фотографии на заявения дизайн, за да се посочи, че не се иска
защита за частите, които са извън границите на очертаването.

RCD № 002182238-0002 (26.03) (външно

RCD № 001873688-0003 (02.04) (подметки за

осветление) Притежател: Stanisław Rosa,

обувки)

извършващ дейност под търговското

Притежател: Mjartan s.r.o.

наименование „Zakład Produkcji Sprzętu
Oświetleniowego ROSA“

Пример 9 – Правилно прилагане на очертаването
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Изисквания: За да бъде прието, частите, за които се иска защита, следва да бъдат ясно
посочени/представени в границите на очертаването, а всички части извън границите се
считат за изключени от защита.
Препоръка:

Очертаването

трябва

да

се

използва

внимателно

в

графични

изображения/фотографии поради риск от включване в границите на очертаването на нещо
повече от самия дизайн. Например:

CP6 Пример (12.16) (Вентилационни решетки за

CP6 Пример (14.01) (Рамо за грамофони)

автомобили)

Пример 10 – Неправилно прилагане на очертаването

3.2. Задача 2 – Видове изгледи
Заявителят трябва да представи видовете изгледи, които счита за подходящи за ясно,
пълно и подробно разкриване на дизайна. Ако на един изглед не могат да бъдат разкрити
всички осочености на дизайна, заявителят може да представи допълнителни изгледи за
тази цел, в зависимост от максималния брой изгледи, допускани от всяка служба.
Информацията по-долу има за цел да помогне на заявителите да подават заявления за
дизайн, с подходящите видове изгледи, и в същото време да улесни работата на експертите
по дизайни. Настоящата глава относно видовете изгледи съдържа следното:
-

Определение за изглед.
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-

Описание на възможните форми/способи, достъпни за заявителите, за представяне
на техните дизайни.

-

Общи препоръки за всички видове изгледи, за които се отнася настоящият
документ; и

-

Насоки за всеки вид изглед. Последните включват:
-

Определение за изглед.

-

Изисквания за приемане на изгледите.

-

Препоръки за подаване на изглед (ако е приложимо).

-

Примери.

Предложената структура може да се види на графиката по-долу:

1) Определение
на изглед

2)
Форми/способи
на представяне

3) Общи препоръки

4) За всеки вид
изглед:
- Определение
- Изисквания
- Препоръки

Фигура 3 – Структура на главата за видовете изгледи

3.2.1 Определение на изглед
Изглед е визуално представяне на дизайна. Той може да възпроизвежда дизайна от
различни страни (ъгли) или в различни моменти, или в различни състояния.
3.2.2 Форми/способи на представяне
Представянето на дизайна може да бъде дадено под формата на:
a) графични изображения.
b) фотографии.
c) всички други способи на визуално представяне, допускани от Службите.
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3.2.3 Общи препоръки за всички видове изгледи
Следните общи препоръки имат за цел да улеснят заявителите да представят правилно
своите дизайни, използвайки различни видове изгледи. Препоръките са приложими за
всички видове изгледи:
a) Заявителят отговаря за възможно най-пълното показване на особеностите на дизайна.
Това се постига най-добре чрез използване на аспектни изгледи на дизайна. Заявителят
обаче може да предостави допълващи/допълнителни изгледи с цел разкриване на други
особености на дизайна.
b) Не е задължително заявителят да представи определен брой изгледи или определен вид
изглед, доколкото от подадените изгледи може да се добие представа за всички особености
на дизайна, т.е., може да е достатъчен и един изглед.

RCD № 002324756-0001 (06.01) (мебели за сядане)
Притежател: Axmann Investment GmbH

RCD № 002327015-0001 (12.11) (рамки на
велосипеди)
Притежател: Marcin, Kacper Hajek

Пример 11 – Достатъчен изглед

c) Изгледите трябва да са на един и същ дизайн.
d) Заявителите могат да подадат един или повече изгледи на дизайна. Всеки изглед трябва
да бъде показан отделно.
e) Когато продуктите са съставени от няколко части, поне един изглед трябва да представя
целия продукт.
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3.2.4 Насоки за всеки вид изглед
Проектът разглежда следните видове изгледи:
a) Аспектни изгледи.
b) Увеличени изгледи на част от дизайна.
c) Последователни положения.
d) Изглед в разглобено състояние.
e) Частични изгледи.
f)

Изгледи при разрез.

g) Поредица снимки.
h) Комбинация от няколко способа за визуални представяния.

a) Аспектни изгледи
Определение: Аспектните изгледи показват дизайна от различни страни (ъгли) и включат
следните изгледи: изглед отпред, изглед отгоре, изглед отдолу, изглед отдясно, изглед
отляво, изглед отзад и изгледи в перспектива.
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RCD № 002325456-0001 (31.00) (миксери, електрически [кухненски])
Притежател: KENWOOD LIMITED

Пример 12 – Аспектни изгледи

Препоръки: Препоръчва се заявителят да представи толкова на брой изгледи, колкото са
необходими за пълното разкриване на особеностите на дизайна в зависимост от
максималния брой изгледи, допустими от всяка служба. В някои случаи може да е
достатъчен един изглед.

RCD № 002319392-0001 (25.04) (платформа
[подвижна стълба] Притежател: CDH GROUP

RCD № 002327015-0001 (12.11) (рамки на
велосипеди)
Притежател: Marcin, Kacper Hajek

(société par actions simplifiée)

Пример 13 – Достатъчен изглед

b) Увеличени изгледи на част от дизайна
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Определение: Увеличените изгледи показват една част от цялостния дизайн в уголемен
мащаб.
Изисквания:
-

Единствен увеличен изглед се приема, при условие че уголемената част вече се
вижда на един от другите представени изгледи.

-

Изгледът, показващ уголемената част от дизайна, трябва да представлява отделно
изображение.

RCD № 001913690-0002 (24.02) (PCR форми с много отделения) Притежател: ABGENE LIMITED

Пример 14 – Приемливи (различни изгледи)

CP6 Пример (32.00) (шарки на повърхност)

Пример 15 – Неприемливи (един и същ изглед)
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c) Последователни положения
Определение: Дизайните с последователни положения имат външен вид, който може да се
променя в няколко конфигурации без добавяне или премахване на части.
Тези дизайни имат предварително определени етапи на използване, като всеки от тях
отговаря на следващо положение. В някои случаи различните конфигурации могат да
доведат до различни продукти като в случая с чанта, която се превръща в кърпа (вж.
пример 16).
Изисквания:
- Изгледите, показващи различните конфигурации на дизайна, са приемливи, при условие
че не се добавят или отстраняват части.
- Изгледите, показващи различните конфигурации на дизайна, трябва да се показват
отделно.

RCD № 002257493-0001 (25.02) (покривни конструкции) Притежател: Glazing Vision Ltd.

RCD № 000588694-0012 (14.03) (мобилни телефони) Притежател: Fujitsu Mobile Communications Limited
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RCD № 002319814-0001 (06.06) (мебели за отдих) Притежател: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KAREX Krzysztof Karpiński

RCD № 002329938-0001 (06.01) (столове [седалки]) Притежател: Stechert Stahlrohrmöbel GmbH

Хърватски регистриран дизайн № D20110100 (03.01) (чанти с кърпа и портмоне) Притежател: KOART proizvodni, uslužno-servisni i trgovački obrt
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Пример 16 – Приемливи последователни положения (различни изгледи)

RCD № 002257493-0001 (25.02) (покривни конструкции)
Притежател: Glazing Vision Ltd.

RCD № 000588694-0012 (14.03) (мобилни телефони) Притежател: Fujitsu Mobile Communications Limited

Пример 17 – Неприемливи последователни положения (предварително определените етапи на
използване на дизайна са показани в същия изглед)

d) Изглед в разглобено състояние

Определение: Изгледите в разглобено състояние се състоят от изгледи, на които частите
на продукт са показани в разглобено състояние, за да се поясни как се сглобяват.
Изисквания:
- Изгледите в разглобено състояние трябва да се комбинират с поне един изглед,
представящ сглобения продукт (вж. пример 18 – изглед № 2 се комбинира с изглед
№ 1).
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- В тези изгледи всички части на продукта трябва да се показват разглобени в един
отделен изглед (вж. пример 18 – изглед № 2).
- Разглобените части трябва да се показват в близък план и в реда на сглобяване (вж.
пример 18 – изглед № 2).
Изглед № 1 Сглобен

Изглед № 2 В разглобено състояние

RCD № 001847468-0003 (09.03) (опаковане) Притежател: Josefa Colls Llobet

Хърватски регистриран дизайн № D20140080 (24.01) (Гривни с мускулен стимулатор) Притежател: Dominik Žinić
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RCD 001385926-0001 (09.03) (контейнери за напитки) Притежател: Mocktail Beverages, Inc.

Пример 18 – Изгледи в разглобено състояние

Бележка: Показването на разглобените части в допълнителни изгледи може да улесни
разбирането на дизайна. Удачното използване на изгледи в разглобено състояние за
представяне на дизайн не засяга ограниченията, предвидени в националното или
общностното право относно защитата на невидими или частично невидими части от продукт
при използване.

e) Частични изгледи (непълни изгледи)
Определение: Частичен изглед е изглед, който показва отделно част от продукт.
Частичният изглед може да бъде увеличен.
Изисквания:
- Частичните изгледи трябва да се комбинират с поне един изглед, представящ
продукта в сглобен вид (отделните части трябва да са свързани една с друга) – вж.
пример 19, изгледи № 2, 3 и 4 се комбинират с изглед № 1.
Сглобен изглед № 1
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Частичен изглед № 2

Частичен изглед № 3

Частичен изглед № 4

RCD № 2038216-0001 (15.01, 23.04) (въздушни филтри, контейнери за въздушни филтри, за машини)
Притежател: BMC S.r.l.

Пример 19 – Частични изгледи

- Службите, които приемат група елементи като един продукт, са свободни да прилагат
същите изисквания.
f) Изгледи при разрез
Определение: Изгледите при разрез са срязани части, които допълват аспектните изгледи
чрез илюстриране на характеристика или характеристики на външния вид на продукта, като
например контур, повърхност, форма или конфигурация на продукта.
Изисквания:
- Представяния с технически показатели като осови линии или размери (измерения),
цифри и др., не са приемливи.
- Изгледът при разрез следва недвусмислено да бъде изглед на същия дизайн.
- Изгледите при разрез не трябва да се предоставят без други традиционни изгледи като

аспектните изгледи.

Испански регистриран дизайн № I0152702-D (01.01) (бисквити) Притежател:CUETARA, S.L.
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BX регистриран дизайн № 38478-0002 (23.02) (мивки) Притежател: Maan Amsterdam Holding BV

Пример 20 – Изгледи при разрез

Бележка: Добавянето на изглед при разрез може да улесни разбирането на дизайна.
Удачното използване на такива изгледи за представяне на дизайн не засяга ограниченията,
предвидени в националното или общностното право относно защитата на невидими или
частично невидими части от продукт при използване.

g) Поредица снимки (анимиран дизайн)
Определение: Снимките са кратка поредица изгледи, използвани да покажат един
анимиран дизайн в различни конкретни моменти в ясно разбираема прогресия. Това се
прилага за:
- Анимирана икона (дизайн, представляващ поредица)

RCD № 2085894-0014 (14.04) (анимирани екрани) Притежател: NIKE Innovate C.V.

RCD № 001068001-0002 (14.04) (икони, анимирани икони, екрани и икони) Притежател: Deutsche Telekom AG

Пример 21 – Приемливи (анимирани икони)
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- Анимиран графичен потребителски интерфейс (дизайн на интерфейс)

RCD № 001282388-0031 (14.04) (анимирани графични потребителски интерфейси за екрани или части от тях)
Притежател: Sony Corporation

Пример 22 – Анимиран графичен потребителски интерфейс

Изисквания:
- По принцип всички изгледи на анимирана икона и графичен потребителски интерфейс
трябва да са визуално свързани, това означава, че те трябва да притежават общи
характеристики.
- Подателят на заявление отговаря за номерирането на изгледите по такъв начин, че да
даде ясна представа за движението/прогресията.
Бележка: Видеоклипът е потенциален начин за представяне на такива дизайни (тъй като
позволява последователността на движения да бъде видяна и визуално преценена),

37

Convergence
въпреки че все още не са достъпни технически средства за представяне на дизайн чрез
представяне на видеоклип.

h) Комбинация от няколко способа за визуално представяне

Препоръка:
Дизайнът трябва да бъде представен чрез използване на само един визуален формат
(чертеж или фотография), така че да се избегне разкриването на аспекти, които допринасят
за различно цялостно впечатление. Когато се използват многостранни представяния на
дизайн, всички те трябва по ясен и очевиден начин да са свързани със същия дизайн и да
си съответстват при съпоставяне на разкриваните характеристики.

CP6 Пример (21.01) (превозни средства [играчки])

Пример 23 – Неприемлива комбинация

3.3. Задача 3 – Неутрален фон
Обширен анализ на практиките на службите по отношение на неутралния фон установи, че,
въпреки че службите изискват заявленията за дизайн да бъдат възпроизведени на
неутрален фон, няма общ подход между тях, когато става въпрос за тълкуването на
понятието за неутрален фон. Това пречи за създаването на ясни и хармонизирани
изисквания, които да помогнат на подателите на заявления да представят своите дизайни
правилно на неутрален фон в целия ЕС.
Следователно, за да се прецени дали фонът е неутрален, следва да се вземат предвид
следните аспекти: цветове, контраст и сенки.
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1)
Цветове

2)
Контраст

3)
Сенки

Фигура 4 – Структура на главата за неутралния фон

3.3.1 Изисквания, свързани с цветен фон
a) Един единствен или преобладаващ цвят във фон винаги е приемлив, ако се откроява от
цветовете на дизайна.

Австрийски дизайн с изтекъл срок № 1747/1999
(01.01) (ледена близалка) Притежател: Schöller
Lebensmittel GMBH & O. KG

RCD № 001390298-0001 (15.05) (перални машини [част
от-]) Притежател: BSH Hausgeräte GmbH

Пример 24 – Приемлив едноцветен фон

CP6 Пример (09.02) (туби)

CP6 Пример (22.05) (риболовна стръв)

Пример 25 – Неприемлив едноцветен фон
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RCD № 002333484-0001

Гръцки дизайн с изтекъл срок № 20040600136-0001 (11.01)

(02.02) (спортни облекла) Притежател: La Hoya Lorca - Club de

(гривна) Притежател: Maria Mantzagrioti Meimaridi

fútbol

Пример 26 – Приемлив преобладаващ цветен фон

CP6 Пример(01.01) (сладкиши)

Пример 27 – Неприемлив преобладаващ цветен фон

b) Градиране на цвета или повече от един цвят във фона са приемливи, ако дизайнът е ясно
различим.
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Френски регистриран дизайн № 2013 00008

RCD № 001387476-0001 (09.01) (бутилки)

(23.01) (запушалки) Притежател: Line Nymann, Emilie Kampmann,

Притежател: Vandemoortele Lipids, naamloze vennootschap

Nadja Ibsen, Pernille Hinborg

Френски регистриран дизайн № 955805-0005 (09.07)
(капачка за шишенце за парфюм) Притежател: SNIC SARL

Пример 28 – Приемливо градиране/многоцветен фон

3.3.2 Изисквания, свързани с контраста
a) Всички характеристики на дизайна трябва да бъдат ясно видими.
b) Контрастът се приема за недостатъчен, когато цветът на фона и дизайнът са сходни и
частично се преливат един в друг. В резултат не всички части на дизайна контрастират
достатъчно с фона (тоест, не е ясно къде свършва продуктът и започва фонът).
c) Понякога по-тъмен фон може да помогне при светъл или блед дизайн и обратно.
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Френски регистриран дизайн № 38895-00 (25.03)
(заслон) Притежател: Herman Lankwarden

Пример 29 – Достатъчен контраст

Португалски дизайн с изтекъл срок № 420-

CP6 Пример (06.01) (Столове)

RCD дизайн с изтекъл срок № 000234265-

0006 (06.01) (столове) Притежател: Abril

0001(09.01) (бутилки) Притежател: Torgovy

Mobiliário

Dom Aroma (ZAO)

Пример 30 – Недостатъчен контраст

3.3.3 Изисквания, свързани със сенки/отражения
a) Сенки или отражения са приемливи доколкото всички характеристики на дизайна остават
видими.
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b) Сенки или отражения са неприемливи, когато предметът на защита на дизайна на някой
от предоставените изгледи не може да бъде определен по безспорен начин.
Това може да се случи, когато:
-

има намален цветен контраст с дизайна;

-

сенките не позволяват преценяването на всички характеристики на дизайна,
например поради нарушаване или скриване на части от дизайна или засягане на
контура на дизайна.

Датски регистриран дизайн № 2013 00030 (08.05, 08.08) (закачалка)
Притежател: KITCINO ApS

Датски регистриран дизайн № 2013 00057 (11.01)
(бижута) Притежател: House of Hearing

Датски регистриран дизайн № 2013 00069 (12.11)
(колесен товарен мотоциклет) Притежател: 3PART A/S

Пример 31 – Приемливи сенки
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CP6 Пример (11.02) (вази за цветя)

CP6 Пример (14.01) (слушалки)

Пример 32 – Неприемливи сенки

CP6 Пример (11.01) (пръстени)

Пример 33 – Приемливи отражения

CP6 Пример (07.01) (фруктиери)

CP6 Пример (07.01) (фруктиери)

Пример 34 – Неприемливи отражения
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3.4. Задача 4 – Формат на изгледите

Задълбочен анализ на законовите разпоредби на службите стигна до заключението, че в
някои служби има законови ограничения по отношение на стандартите за качество,
приложими към заявленията, получени по електронен път и на хартия. Тъй като поради
законови пречки е невъзможно да се постигне обща практика по тази тема, беше проведено
сравнително проучване, резултатите от което са предоставени в края на настоящия
документ (приложения 1 и 2). Освен това, за да разберат по-лесно потребителите как найдобре да възпроизвеждат дизайните си, по-долу са предоставени препоръки за
представяния на дизайните, подавани под формата на чертежи и/или фотографии.
3.4.1 Препоръки за качество на представянията на дизайни, подавани под
формата на чертежи и/или фотографии
a) Под формата на чертежи: Чертежите следва да са с добро качество, така че
изображенията

да

са

очертани

с

ясни

тъмни

линии.

При

възпроизвеждане

на

представянията характеристиките на дизайна трябва да остават ясно видими.

Следното в представянията трябва да се избягва:
- Лошо качество на линиите.
- Замъглени линии.
- Значително пикселиране.
- Линии, които се сливат, образувайки черни и неясни петна.
- Прекалено малки или прекалено големи чертежи.
- Чертежи със следи от изтриване или поправки.

b) Под формата на фотографии: Представянията на дизайна, подаден под формата на
фотографии, трябва да бъдат с добро качество. Дизайнът трябва да се показва по начин, по
който всички характеристики на показвания дизайн са ясно видими и подходящи за
възпроизвеждане. За да се гарантира качеството на представянията с фотографии, трябва
да се избягва следното:

- Неясни области поради липса на осветеност.
- Блясък върху лъскави, отразяващи или прозрачни повърхности.
- Мъглявост (освен ако се използва като отказ от защита).
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- Слаб контраст.
- Очевидни изтривания или поправки.
3.4.2 Сравнително проучване относно:
a) Хартиени заявления за дизайн (приложение 1)
- Представяне на дизайна на хартия (тоест, размер на отделния лист и други изисквания).
- Максимален брой дизайни в едно заявление и максимален брой изгледи на един
дизайн.
- Брой представяния на един лист.
- Брой представяния с един изглед.
- Посочване броя на изгледите.
- Приемане на описания в рамките на представянето, тоест, изглед отпред, изглед отзад.
- Приемане на технически чертежи, обяснителен текст, текст или символи в рамките на
представянето.
- Изискуем брой екземпляри.
- Размери в сантиметри на представянето на фотографии и чертежи в едно или няколко
заявления (минимални и максимални).
b) Електронни заявления за дизайн (приложение 2)
- Максимален брой изгледи в приложение.
- Максимален брой приложени дизайни в едно заявление и максимален брой приложени
изгледи за един дизайн.
- Вид на формата на файла.
- Ограничение за общия размер на заявлението.
- Ограничение за размера на един изглед.
- Максимална и минимална резолюция (dpi).
- Служби със система за електронно подаване.

46

Convergence
ПРИЛОЖЕНИЕ 1: Заявления, подадени на хартия
Представяне на
дизайна на

Максимале

хартия (тоест,

н брой

Максимален

размер на

дизайни в

брой изгледи за

отделния лист

едно

един дизайн.

и други

заявление.

Брой представяния,
които може да се
подадат на един
лист.

Всяко представяне
съответства на един
изглед?

A4 (29,7 cm x

Няма

21 cm)

ограничение

Допустимо ли е

представянето на

описание на

фотографии и чертежи
в едно или няколко
заявления (минимални

Посочен ли
е броят на
изгледите?

и максимални).

изисквания)

BG

Размери на

Макс. 7 изгледа

6

Да

Мин. 3 cm x 4 cm и 14 cm
x 24 cm

вида изглед,
например
изглед отпред,
изглед отзад?

Допустими ли са
технически
чертежи,
обяснителен текст,
текст или символи

Необходим
брой копия

в рамките на
представянето?

Две копия на
Да

Да

Не

всяко
представяне

Три копия на
всяко
BX

A4

50

Няма
ограничение

24 представяния

Да

Мин. 4 cm x 4 cm и Макс.
16 cm x 24 cm

представяне,
Не

Да

Не

включително
едно копие на
заявлението
на хартия.

CH

CY

A4

A4 (29,7 cm x
21 cm)

Няма

Няма

Възможни са няколко

ограничение

ограничение

изгледа

50

Няма
ограничение

Да

Макс. A4

Да

Да

Макс. 6 cm x 6 cm

Да

Да, но до
картината

Да

Не

Да

Само едно
копие

Само едно
копие
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Представяне на
дизайна на

Максимале

хартия (тоест,

н брой

Максимален

размер на

дизайни в

брой изгледи за

отделния лист

едно

един дизайн.

и други

заявление.

Брой представяния,
които може да се
подадат на един
лист.

Всяко представяне
съответства на един
изглед?

Размери на

Допустимо ли е

представянето на

описание на

фотографии и чертежи
в едно или няколко
заявления (минимални

Посочен ли
е броят на
изгледите?

и максимални).

изисквания)

вида изглед,
например
изглед отпред,
изглед отзад?

Допустими ли са
технически
чертежи,
обяснителен текст,
текст или символи

CZ

Няма

Няма

препоръчва се

ограничение

ограничение

Няма ограничение

Да

Няма ограничение

Да

Да, на отделен
лист

в рамките на

Пет копия на
Не

Съгласно § 7 III 3 Дизайн

DE

Няма ограничение

да бъде

Обаче, за всеки дизайн

възпроизведен в

100

Макс. 10 изгледа

Един

(Регламент за изпълнение
относно дизайните) на едно

Да, трябва

представяне трябва да е

в множествена заявка

показан само един изглед на

официалните

трябва да се използва

дизайна (не 2 обекта от един и

формуляри (A4)

отделен формуляр.

Мин.: 3 cm x 3 cm

да бъде
посочен.

същ дизайн в рамките на един

Не. Това трябва

комплект е

да се обясни в

достатъчен.

отделно

Не

описание.

EE

Няма

Няма

Няма

ограничение

ограничение

ограничение

A4 (29,7 cm x

Няма

Няма

21 cm)

ограничение

ограничение

Не се
изискват

изглед) – но не стандартизиран

копия.

изглед.

DK

всяко
представяне

A4

Дизайнът трябва

брой копия

представянето?

Няма
ограничение,

Необходим

Няма ограничение

Да

Няма ограничение

Да

Не

Не

Няма ограничение

Да

Няма ограничение

Да

Не

Не

Само едно
копие

Две копия на
всяко
представяне
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Представяне на
дизайна на

Максимале

хартия (тоест,

н брой

Максимален

размер на

дизайни в

брой изгледи за

отделния лист

едно

един дизайн.

и други

заявление.

Брой представяния,
които може да се
подадат на един
лист.

Всяко представяне
съответства на един
изглед?

A4

Допустимо ли е

представянето на

описание на

фотографии и чертежи
в едно или няколко
заявления (минимални

Посочен ли
е броят на
изгледите?

и максимални).

изисквания)

ES

Размери на

50

Макс. 7 изгледа

Няма

Няма

ограничение

ограничение

7

Да

26,2 cm x 17cm

вида изглед,
например
изглед отпред,
изглед отзад?

Допустими ли са
технически
чертежи,
обяснителен текст,
текст или символи

Необходим
брой копия

в рамките на
представянето?

Да

Не

Горна част

Да

Не

Не

Да

Не

Само за Клас 1908

Само едно
копие

Няма ограничения на
FI

A4

Няма ограничение

Да

минималния размер, но
трябва да се вижда. Макс.

Включени две
копия

A4

FR

A4 (29,7 cm x
21 cm)

100

Няма
ограничение

Мин.: 8 cm на едната
1

Да

страна

Две копия на

Макс.:15 cm х 18 cm

всяко
представяне

Не са

Няма
ограничение на
GR

A4

50

максималния
брой изгледи на
дизайн

неприложимо

Да

Макс.: 16 cm x 16 cm

Да

Не

Не се допуска текст

допустими

или графични

фотокопия, не

символи в

са допустими

представянията.

снимки от
полароидни

Технически чертежи

филми,

са допустими, ако

изображеният

не съдържат текст.

а трябва да
са подходящи
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Представяне на
дизайна на

Максимале

хартия (тоест,

н брой

Максимален

размер на

дизайни в

брой изгледи за

отделния лист

едно

един дизайн.

и други

заявление.

Брой представяния,
които може да се
подадат на един
лист.

Всяко представяне
съответства на един
изглед?

Размери на

Допустимо ли е

представянето на

описание на

фотографии и чертежи
в едно или няколко
заявления (минимални

Посочен ли
е броят на
изгледите?

и максимални).

изисквания)

вида изглед,
например
изглед отпред,
изглед отзад?

Допустими ли са
технически
чертежи,
обяснителен текст,
текст или символи

Необходим
брой копия

в рамките на
представянето?
за
отпечатване
по офсетов
способ

A4 (29,7 cm x 21 cm);
Дизайнът трябва да
бъде възпроизведен
на бяла хартия, като

Мин.: 4 cm x 4 cm; Макс.:

бъде залепен или
отпечатан директно на
нея. Графичните и

HR

26,2 cm x 17 cm; Отляво

фотографските

Няма

изображения на

ограничение

дизайна трябва да
имат прави ъгли и
прави ръбове, не

Макс. 6 изгледа

1

Да

следва да се предвиди
поле, отстоящо на

Да

Не

Не

Само едно
копие

минимум 2,5 cm от края
на листа.

могат да се сгъват,
маркират или
свързват с формуляра
с перфорации.
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Представяне на
дизайна на

Максимале

хартия (тоест,

н брой

Максимален

размер на

дизайни в

брой изгледи за

отделния лист

едно

един дизайн.

и други

заявление.

Брой представяния,
които може да се
подадат на един
лист.

Всяко представяне
съответства на един
изглед?

Размери на

Допустимо ли е

представянето на

описание на

фотографии и чертежи
в едно или няколко
заявления (минимални

Посочен ли
е броят на
изгледите?

и максимални).

изисквания)

вида изглед,
например
изглед отпред,
изглед отзад?

Допустими ли са
технически
чертежи,
обяснителен текст,
текст или символи

Необходим
брой копия

в рамките на
представянето?

Не – Не е допустимо
представянето да има
каквито и да е
допълнителни линии,

Няма ограничения по

които да пречат на

отношение на броя, но

разбирането на

има изисквания относно

HU

A4

50

ограничение

прекъснати линии,

x 4 cm Макс.: 12 cm x

максималния размер

Няма

дизайна, като

Фотографии: Мин.: 3 cm

минималния и
(вж. Размери на

Представянето трябва

15 cm Графично

представянето).

да представя дизайна

представяне: Макс.: A4

Ако на един лист има

недвусмислено

Отстояние от горния

повече от

защриховане или
каквито и да е

Да

1 представяне, между

за интелектуална
собственост:

разпоредби на
Унгарската служба за
интелектуална

да се остави празно

собственост: Указ

място (най-малко 2 cm).

разпоредби на
Унгарската служба

обяснителни

Вж. законовите

хартия (2,5 cm)

представянията трябва

вж. законовите

коментари или
заглавия.

край на всеки лист

Не –

Едно копие

Указ № 19/2001
относно подробните
официални
изисквания.

№ 19/2001 относно
подробните
официални
изисквания.

IE

A4

100

Няма
ограничение

1

Да

Мин. 9 cm x 12 cm
Макс. 18 cm x 24 cm

Да

Да

Не

Едно

51

Convergence
Представяне на
дизайна на

Максимале

хартия (тоест,

н брой

Максимален

размер на

дизайни в

брой изгледи за

отделния лист

едно

един дизайн.

и други

заявление.

Брой представяния,
които може да се
подадат на един
лист.

Всяко представяне
съответства на един
изглед?

Размери на

Допустимо ли е

представянето на

описание на

фотографии и чертежи
в едно или няколко
заявления (минимални

Посочен ли
е броят на
изгледите?

и максимални).

изисквания)

вида изглед,
например
изглед отпред,
изглед отзад?

Допустими ли са
технически
чертежи,
обяснителен текст,
текст или символи

Необходим
брой копия

в рамките на
представянето?

С цел
поясняване,
Няма минимална
IS

A4 (21 cm x

Няма

Няма

29,7 cm)

ограничение

ограничение

Няма ограничение

Да

стойност

Да

максимум 21 cm x 29,7 cm

илюстрациите

Трябва да се

могат да имат

представят

описателни
етикети

Не

две копия на
всяка

(например

илюстрация

„горе“, „долу“,

на дизайна

„напречно
сечение“)

IT

A4

Няма

Няма

ограничение

ограничение

1

Да

A4 (29,7 cm x 21 cm)

Да

Да

Не

При няколко

LV

A4

Няма

всеки две

ограничение

ограничение

представяния трябва

копие

Трябва да се

представяния, между
Няма

Само едно

представят
Да

Мин. 9 cm x 12 cm
Макс. формат А4

Да

Не

Не

две копия на
всяка

да има празно място

илюстрация

с ширина 2 cm

на дизайна
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Представяне на
дизайна на

Максимале

хартия (тоест,

н брой

Максимален

размер на

дизайни в

брой изгледи за

отделния лист

едно

един дизайн.

и други

заявление.

Брой представяния,
които може да се
подадат на един
лист.

Всяко представяне
съответства на един
изглед?

MT

A4

A4

100

1

Допустимо ли е

представянето на

описание на

фотографии и чертежи
в едно или няколко
заявления (минимални

Посочен ли
е броят на
изгледите?

и максимални).

изисквания)

LT

Размери на

Няма
ограничение

7

1

1

Да

Да

Макс. 200 mm x 150 mm
(= 20 cm x 15 cm)

Мин. 6 cm x 6 cm
Макс. 16 cm x 18 cm

вида изглед,
например
изглед отпред,
изглед отзад?

Допустими ли са
технически
чертежи,
обяснителен текст,
текст или символи

Необходим
брой копия

в рамките на
представянето?

Три копия на
Да

Не

Не

всеки изглед
на дизайна.

Да

Да

Не

Да

Не

Не

Да

Не

Не

Едно копие

Представянията трябва
NO

A4

Няма

Няма

ограничение

ограничение

Няма ограничение

Да

да са с размери наймалко 3 cm

Само едно
копие

Мин.: ширина 5 mm

PL

A4

10

Няма
ограничение

Мин.: 5 cm x 5 cm
Няма ограничение

Да

Едно копие

Макс. 13 cm x 18 cm
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Представяне на
дизайна на

Максимале

хартия (тоест,

н брой

Максимален

размер на

дизайни в

брой изгледи за

отделния лист

едно

един дизайн.

и други

заявление.

Брой представяния,
които може да се
подадат на един
лист.

Всяко представяне
съответства на един
изглед?

Размери на

Допустимо ли е

представянето на

описание на

фотографии и чертежи
в едно или няколко
заявления (минимални

Посочен ли
е броят на
изгледите?

и максимални).

изисквания)

вида изглед,
например
изглед отпред,
изглед отзад?

Допустими ли са
технически
чертежи,
обяснителен текст,
текст или символи

Необходим
брой копия

в рамките на
представянето?

A4 (Дизайнът
трябва да бъде

Фотографии: размерите

възпроизведен

на представянията трябва

на непрозрачна

да бъдат най-малко 10 cm

бяла хартия

x 15 cm; Чертежи: следва

(А4), като бъде
залепен или
PT

отпечатан

100

Макс. 7 изгледа

директно на нея.

За предпочитане по
един на лист

Да

да се предвидят полета,

НЕ – ние

отстоящи на минимум

приемаме

2,5 cm от края на листа

Да

отляво, 1,5 cm от края на

Листовете

описанията

Не

Само едно
копие

отделно

листа отдясно, 2,5 cm от

хартия не трябва

края на листа отгоре и

да бъдат

1 cm от края на листа

прегънати или

отдолу

прикрепени с
телбод)

Три копия на
Мин.: 60 mm x 60 mm или
RO

A4

100

Няма
ограничение

тяхно кратно (мин. 6 cm x
Мин. 1, макс. 12

Да

6 cm)
Макс.: 180 mm x 240 mm
(18 cm x 24 cm)

всяко

За момента не,
Да

но е възможно
да станат
допустими

представяне,
Не

включително
едно копие на
заявлението
на хартия.
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Convergence
Представяне на
дизайна на

Максимале

хартия (тоест,

н брой

Максимален

размер на

дизайни в

брой изгледи за

отделния лист

едно

един дизайн.

и други

заявление.

Брой представяния,
които може да се
подадат на един
лист.

Всяко представяне
съответства на един
изглед?

SI

SK

TR

A4

Неопределен

Няма

Няма

ограничение

ограничение

Няма
ограничение

Макс. 6 изгледа

Мин.: A6 Макс.

Няма

Няма

A4

ограничение

ограничение

Няма

Няма

ограничение

ограничение

A4

Допустимо ли е

представянето на

описание на

фотографии и чертежи
в едно или няколко
заявления (минимални

Посочен ли
е броят на
изгледите?

и максимални).

изисквания)

SE

Размери на

вида изглед,
например
изглед отпред,
изглед отзад?

Допустими ли са
технически
чертежи,
обяснителен текст,
текст или символи

Да

Макс. A4

Да

разяснителна

в рамките на

Не

цел

Няма ограничение

Да

Не са определени

Да

Макс. 4

Да

Мин.: 3 cm x 3 cm;
Макс.: 16 cm x 16 cm

Мин.: A6 Макс. A4

Мин.: 8 cm x 8 cm
Макс.: 16 cm x 16 cm

брой копия

представянето?

Да, с
Няма ограничение

Необходим

Само едно
копие

3 копия на
Да

Не

Не

всяко
представяне

Да

Не

Не

Да

Не

Не

Три копия

Само едно
копие
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Представяне на
дизайна на

Максимале

хартия (тоест,

н брой

Максимален

размер на

дизайни в

брой изгледи за

отделния лист

едно

един дизайн.

и други

заявление.

Брой представяния,
които може да се
подадат на един
лист.

Всяко представяне
съответства на един
изглед?

Размери на

Допустимо ли е

представянето на

описание на

фотографии и чертежи
в едно или няколко
заявления (минимални

Посочен ли
е броят на
изгледите?

и максимални).

изисквания)

вида изглед,
например
изглед отпред,
изглед отзад?

Допустими ли са
технически
чертежи,
обяснителен текст,
текст или символи

Необходим
брой копия

в рамките на
представянето?

Да. Фигурите,
показващи
дизайна, трябва да
бъдат
илюстрирани в
изправено
положение, като

UK

A4

Макс. 7 изгледа

Не

1

всяка фигура
трябва да е
обозначена по
подходящ начин
(например, в

Не. Само напречно
сечение. Размери и
всякакви други
технически
спецификации не
трябва да бъдат

Само едно
копие

включени в
представянията.

перспектива,
изглед отпред,
страничен изглед и
т.н.)

Не. Размери и

WIPO

A4

100

Няма

Възможни са няколко

ограничение

изгледа

Не, ние

Мин. 3 cm x 3cm
Да

Да
Макс. 16 cm x 16 cm

приемаме
легендите
отделно

всякакви други
технически
спецификации не
трябва да бъдат

Само едно
копие

включени в
представянията.
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Convergence
Представяне на
дизайна на

Максимале

хартия (тоест,

н брой

Максимален

размер на

дизайни в

брой изгледи за

отделния лист

едно

един дизайн.

и други

заявление.

Брой представяния,
които може да се
подадат на един
лист.

Всяко представяне
съответства на един
изглед?

Размери на

Допустимо ли е

представянето на

описание на

фотографии и чертежи
в едно или няколко
заявления (минимални

Посочен ли
е броят на
изгледите?

и максимални).

изисквания)

вида изглед,
например
изглед отпред,
изглед отзад?

Допустими ли са
технически
чертежи,
обяснителен текст,
текст или символи

Необходим
брой копия

в рамките на
представянето?

Дизайнът се
възпроизвежда на
непрозрачна бяла
хартия, като бъде

Няма ограничение

Макс. 26,2 cm х 17 cm

залепен или

EUIPO

отпечатан

Няма

Обаче, ще бъдат

директно на нея.

ограничение

регистрирани/публ

Листовете хартия

икувани най-много

не трябва да бъдат

7 изгледа

Отляво следва да се
1

Да

предвиди поле, отстоящо
на минимум 2,5 cm от

Да

Да

Не

Само едно
копие

края на листа.

прегънати или
прикрепени с
телбод
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2: Заявления, подадени по електронен път
Максимален
Максимален брой

брой прикачени

изгледи в приложение

дизайни в едно
заявление.

BG

По един изглед на

Няма

прикачен файл

ограничение

Максимален брой
прикачени изгледи
за един дизайн.

7

Ограничени
Вид на формата на

е за общия

файла

размер на
заявлението

JPG, PNG, GIF

Макс. 50 MB

Ограниче
ние за

Максимална и
минимална

размера

резолюция

на един

(dpi)

изглед

Няма

1 MB

ограничение

Няма
BX

По един изглед на
прикачен файл

50

Няма ограничение

JPEG/GIF

максимален
размер, не

Няма

2 MB

ограничение

се проверява

CH

Възможни са няколко

Няма

изгледа

ограничение

Всички формати, които
Няма ограничение

DE

Макс. 20 MB

20 MB

обработвани

CY

CZ

могат да бъдат

Разполага ли вашата служба със система за
електронно подаване? Ако да, коя? Ако не, предвижда
ли се такава?

https:/portal.bpo.bg.

Система за електронно подаване от Cooperation Fund,
пригодена за Службата за интелектуална собственост на
Бенелюкс

В идеалния

Не, но можете да изпратите заявлението си по

случай 300 dpi

електронна поща

Електронно подаване не е налично – предстои определяне

Няма ограничение

По един изглед на
прикачен файл

Няма
ограничение

Няма ограничение

Няма ограничение

JPG

Няма
ограничение

Няма
ограничен
ие

2 MB

Няма
ограничение

Да

Мин. 300 dpi
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Максимален
Максимален брой

брой прикачени

изгледи в приложение

дизайни в едно
заявление.

Максимален брой
прикачени изгледи
за един дизайн.

Ограничени
Вид на формата на

е за общия

файла

размер на
заявлението

Ограниче
ние за
размера
на един
изглед

Максимална и
минимална
резолюция
(dpi)

Разполага ли вашата служба със система за
електронно подаване? Ако да, коя? Ако не, предвижда
ли се такава?

Няма
DK

Няма ограничение

Няма
ограничение

Няма ограничение

PDF

ограничение,
но макс. 10

10 MB

Няма

Разполагаме със система за електронно подаване,

ограничение

разработена вътрешно от DKTPO

MB на файл

EE

ES

По един изглед на

Няма

прикачен файл

ограничение

По един изглед на
прикачен файл

50

Няма ограничение

7

FI

FR

GR

JPG, GIF, BMP

JPG

Няма
ограничение

Макс. 50 MB

Няма
ограничен
ие

Няма
ограничение

2 MB

Да. Предвижда се използването на CFO в бъдеще.

E-FILING от EUIPO

Електронно подаване не е налично

По един изглед на
прикачен файл

По един изглед на
прикачен файл

100

Макс. 50
дизайна в едно
заявление

100

Макс. 20 изгледа в
един дизайн

JPG/GIF/PNG

JPG

Няма

5 MB

2 MB

Мин. 300 dpi

Да, разработена от организацията система за електронно
подаване

Система за електронно подаване на EUIPO, пригодена
към изискванията на гръцкото законодателство
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Максимален
Максимален брой

брой прикачени

изгледи в приложение

дизайни в едно
заявление.

HR

По един изглед на

Няма

прикачен файл

ограничение

Максимален брой
прикачени изгледи
за един дизайн.

Ограничени
Вид на формата на

е за общия

файла

размер на
заявлението

Ограниче
ние за
размера
на един

Максимална и
минимална
резолюция
(dpi)

изглед

Разполага ли вашата служба със система за
електронно подаване? Ако да, коя? Ако не, предвижда
ли се такава?

Да; „e-Prijava“ е електронна услуга, която позволява
6

JPG/JPEG/GIF/PNG/BMP

Макс. 40 MB

5 MB

Макс. 600 dpi

подаване на заявления за регистриране на права на
интелектуална собственост по Интернет

Технически
JPG/PNG

HU

По един изглед на
прикачен файл

50

100

(Постановление на

(техническо

правителството

ограничение – макс.

№ 147/2007 относно

250 Kbyte всеки)

подробните правила за

100 изгледа
x макс. 250

250 Kbyte

Kbyte/изглед

електронно подаване…)

ограничения в

Електронно подаване може да се използва само от

момента:

клиентите, които имат официални електронни подписи,

максимум 100

чрез „Ügyfélkapu“ (портал за клиенти ) или чрез

изгледа

официалния уебсайт на Унгарската служба за

и макс.

интелектуална собственост:

250 Kbyte на

https://ugyintezes.hipo.gov.hu/eBej2/Step1Case6.page

изглед

IE

По един изглед на
прикачен файл

100

7

IS

IT

JPEG

Няма
ограничение

800 x 600 pixels
4 MB

Електронно подаване беше въведено на 11.12.2015 г.
300 dpi

Електронно подаване не е налично, но се предвижда през 2015 г.

По един изглед на

Няма

прикачен файл

ограничение

Няма ограничение

PDF

Макс. размер

Няма

на файла

ограничен

10 MB

ие

300 dpi

Електронно подаване е налично
(https://servizionline.uibm.gov.it)
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Максимален
Максимален брой

брой прикачени

изгледи в приложение

дизайни в едно
заявление.

LV

LT

MT

NO

По един изглед на

Няма

прикачен файл

ограничение

По един изглед на
прикачен файл

По един изглед на
прикачен файл

Не

Максимален брой
прикачени изгледи
за един дизайн.

Няма ограничение

Ограничени
Вид на формата на

е за общия

файла

размер на
заявлението

JPEG, JPG, BMP, TIFF,

Няма

TIF, PNG

ограничение

100

Няма ограничение

JPG, GIF, PNG

1

7

JPG, PNG, GIF

Не

Не

Няма
ограничение

PL

Няма ограничение

брой в случай на

Няма ограничение

RO

По един изглед на
прикачен файл

По един изглед на
прикачен файл

Няма

docx, rtf, pdf, txt

ограничение

100

Няма ограничение

GIF

15 MB

2 MB

Максимална и
минимална
резолюция
(dpi)

Мин. 300 dpi

Няма
ограничение

Неприложимо

10 MB

TIFF, TIF, JPG, GIF, doc,

JPG/TIFF/PDF – размер A4

изглед

проверки

препоръки

7

на един

о

Няма ограничения, само

100

размера

Няма

комплект

PT

ние за

Неприложим

10, или
неограничен

Ограниче

Няма
ограничение

Не е

ограничен

регламентиран

ие

а

2 MB

електронно подаване? Ако да, коя? Ако не, предвижда
ли се такава?

EUIPO CF SP DS електронно подаване

Да, CF SP FO

http://ips.gov.mt/welcome/

www.altinn.no/en

Няма

10 MB

Разполага ли вашата служба със система за

Мин. 300 dpi и
Макс. 600 dpi

Макс. 600 dpi

Да, epuap.gov.pl

ДА

Септември 2014 г.

61

Convergence

Максимален
Максимален брой

брой прикачени

изгледи в приложение

дизайни в едно
заявление.

SE

По един изглед на

Няма

прикачен файл

ограничение

Максимален брой
прикачени изгледи
за един дизайн.

Няма ограничение

Ограничени
Вид на формата на

е за общия

файла

размер на
заявлението

JPG, PNG, GIF

Няма
ограничение

Ограниче
ние за
размера
на един

Максимална и
минимална
резолюция
(dpi)

изглед

50 Mb

300 dpi

Разполага ли вашата служба със система за
електронно подаване? Ако да, коя? Ако не, предвижда
ли се такава?

E-filing от CFO и пригодено за нуждите на PRV

Макс. 300 dpi

SI

Едно приложение за
всеки изглед

няма

10

6

JPG

Макс. 130 MB

2 MB

ограничения за

ДА

минималната
резолюция

SK

TR

UK

WIPO

Електронно подаване не е налично, но се предвижда през 2016 г.

По един изглед на

Няма

прикачен файл

ограничение

Макс. 7 изгледа

Възможни са няколко
изгледа

Няма ограничение

JPG

Няма
ограничение

1 MB

Само 300 dpi

Да. Разработва се специална програма за заявления за
дизайни.

7

100

Няма ограничение

JPG, TIFF

Няма
ограничение

300 dpi

Efiling (електронно подаване)
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Максимален
Максимален брой

брой прикачени

изгледи в приложение

дизайни в едно
заявление.

Максимален брой
прикачени изгледи
за един дизайн.

Ограничени
Вид на формата на

е за общия

файла

размер на
заявлението

Ограниче
ние за
размера
на един
изглед

Максимална и
минимална
резолюция
(dpi)

Разполага ли вашата служба със система за
електронно подаване? Ако да, коя? Ако не, предвижда
ли се такава?

Разделителна
EUIPO

По един изглед на

Няма

прикачен файл

ограничение

7

JPG

Няма
ограничение

способност на
5 MB

разпечатване:

E-Filing (електронно подаване)

мин. 96, макс.
300 DPI.

www.tmdn.org

Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост
Avenida de Europa 4,
E-03008 Alicante,Spain
Tel +34 96 513 9100
Fax +34 96 513 1344
information@euipo.europa.eu
www.euipo.europa.eu
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