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Бележки относно формуляра за заявка за вписване в  

СПЕЦИАЛНИЯ СПИСЪК НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 

ПО ВЪПРОСИТЕ НА ДИЗАЙНА пред Службата на Европейския съюз 

за интелектуална собственост (EUIPO) съгласно член 78 на 

Регламента на Съвета относно дизайните на Общността 
 
 
 

1. Кой може да бъде вписан в специалния списък на 

професионалните представители?  

 
За да се осъществи вписването в специалния списък на професионалните 
представители, предвиден по член 78 на регламента за дизайните на Общността, 
трябва да бъдат изпълнени следните условия:  
 

 Заявителят трябва да е гражданин на една от държавите – членки на ЕИП.  

 Той/тя трябва да има място на стопанска дейност или месторабота в ЕИП. 

 Той/тя не трябва да е вписван в списъка, споменат в член 93, параграф 1, буква 
б) от Регламента за марките на ЕС. Ако той /тя е в списъка, той/тя вече е 
получил/а правото да осъществява представителство по въпросите на марката 
и дизайна.  

 Той/тя трябва да има правото да представлява физически или юридически 
лица по въпросите на дизайна пред централната служба за индустриална 
собственост на държава – членка на ЕИП.  

 
Когато в държава – членка на ЕИП правото да се представляват физически или 
юридически лица по въпросите на дизайна е условно и се изисква специална 
професионална квалификация, заявителят трябва да придобие такава квалификация. 
Когато в държава – членка на ЕИП не съществува такова изискване за специална 
професионална квалификация, заявителят трябва обичайно да е упражнявал дейност  
по въпросите на дизайна като професионален представител в продължение най-малко 
на пет години пред централната служба за индустриална собственост на тази държава 
членка.  
 
Изискването професията да е упражнявана в продължение на най-малко пет години не 
се прилага към лица, чиято професионална квалификация да осъществяват 
представителство по въпросите на дизайна пред националната служба е официално 
призната в съответствие с националните правила, установени от тази държава членка.  
 
Освен това изпълнителният директор на EUIPO може да разреши освобождаване от 
изискването професията да е упражнявана в продължение на най-малко пет години, 
ако заявителят представи доказателство, че той/тя е придобил/а изискваната 
квалификация по друг начин. Изпълнителният директор може също така да предостави 
изключение от изискването за националност при специални обстоятелства.  
 
Лицата, вписани в специалния списък, имат право единствено да представляват трети 
лица в производствата пред EUIPO относно дизайните на Общността съгласно член 78, 
параграф 2 на регламента за дизайните на Общността.  
 
 

2. Кои държави имат специални изисквания за агенти по дизайна? 

 
Някои държави имат специални изпити или изисквания обичайно да е упражнявана 
дейност по въпросите на дизайна в продължение най-малко на пет години пред 
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съответната национална служба. Трябва да се направи справка с националното право, 
за да се удостовери дали съществуват такива изисквания. 
 
Следните държави имат специални изисквания за агенти по дизайна. Това са 
наименованията, използвани за такива агенти по дизайна: 
 

ДЪРЖАВА Пълномощник по дизайна  

Белгия Modellengemachtigde, Conseil 
en modèles 

Чешка република  Patentový zástupce 
(наименованието е същото 
като за агент по марката) 

Дания Varemaerkefuldmaegtig 

Естония Patendivolinik 
(наименованието е същото 
като за агент по марката) 

Финландия Tavaramerkkiasiamies, 
Varumaerkesombud 

Франция Conseil en Propriété Industrielle 

Ирландия Registered Patent Agent 

Италия Consulente in brevetti 

Латвия Patentpilnvarotais 
dizainparaugu lietas 

Люксембург Conseil en Propriété Industrielle 

Румъния Consilier in proprietate 
industriala (modele) 

Швеция Varumaerkesombud 

Нидерландия Modellengemachtigde 

Обединено кралство Registered Patent Agent 

 
 
 
 

3. Кой не може да бъде вписан в специалния списък на 

представителите по въпроси на дизайна?  

 
В специалния списък, споменат в член 78, параграф 4 на регламента за дизайните на 
Общността (вж. Съобщение № 10/02 на председателя на OHIM от 28 юни 2002 г.) няма 
да бъдат вписвани юристи.  
 
Специалният списък на представители по въпросите на дизайна е от субсидиарно 
естество. EUIPO ще отхвърли всички заявки за вписване в специалния списък, 
подадени от лица, които вече са били вписани в списъка съгласно член 93 от 
Регламента за марките на ЕС или които имат право да бъдат вписани в този списък.  
 
Специалният списък на професионалните представители по въпроси на дизайна от 
самото начало не се прилага към онези държави членки, в които се изисква 
професионална квалификация, обхващаща марки, дизайни и патенти. Такъв е случаят 
с Австрия (Patentanwälte), Германия (Patentanwälte), Португалия (Agentes Oficiais da 
Propriedade Industrial), Испания (Agentes de la Propiedad Industrial), Нидерландия 
(Octrooigemachtigden), Люксембург (conseils en propriété industrielle), Франция (conseils 
en propriété industrielle), Естония (Patentdivolinik, който е издържал изпит по въпроси по 
търговската марка и дизайна), Унгария (szabadalmi ügyvivo), Литва (Patentinis 
patiketinis), Полша (Rzecznik Patenowy), Словакия (Patentový Zástupca), Словения 
(Patentni zastopnik, Zastopnik za modele in znamke), Румъния (Consilieri in proprietate 
industriala) и България (Представител по индустриална собственост). 

http://www.euipo.europa.eu/


 
 

 
  

Avenida de Europa, 4 • E - 03008 • Alicante, ИСПАНИЯ 

Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu 

 

3 

 

Лицата от тези държави членки, придобили тези звания, трябва да кандидатстват за 
вписване в списъка на професионалните представители по член 93 от Регламента за 
марките на ЕС.  
 
По отношение на Малта, където не съществува специална професионална 
квалификация, вписването в специалния списък на представители не може да се 
осъществи. Следователно, лицата от Малта трябва да кандидатстват за вписване в 
списъка на член 89 от Регламента за марките на ЕС, при условие че са изпълнени 
изискванията, споменати в тази разпоредба.  
 
В Кипър, където Законът за дизайна влезе в сила през 2002 г., не се изисква специална 
професионална квалификация за осъществяване на представителство по въпросите на 
дизайна. Не съществува списък на лицата, които обичайно са извършвали дейност 
изключително по въпросите на дизайна в продължение най-малко на пет години пред 
тази служба. Поради това вписването в списъка по член 78 на регламента за дизайните 
на Общността не е възможно.  
 
По отношение на Гърция и Кипър, където само юристи могат да извършват 
представителство по въпросите на дизайна, вписването в специалния списък не може 
да се осъществи.  
 
 

4. Заявка и удостоверяване  

 
Вписването в специалния списък на професионалните представители се извършва 
съгласно искане, което се подава при всеки индивидуален случай, като се използва 
формулярът за заявка, който може да се получи от EUIPO. Когато е на един от езиците 
на EUIPO, езикът на искането, подадено от заявителя, определя езика за 
кореспонденция между EUIPO и заявителя за вписване в списъка. 
 
Искането трябва да е съпроводено със сертификат, издаден от централната служба за 
индустриална собственост на държава – членка на ЕИП. Сертификатът трябва да 
указва, че са изпълнени горепосочените условия (националност, място на стопанска 
дейност или месторабота, право).  
 
Заявителите трябва да попълнят формуляра за заявка и да го изпратят на съответната 
национална служба. Тази служба трябва да попълни сертификата, който е 2-ра 
страница от формуляра за заявката. Попълненият формуляр, заедно с попълнения 
индивидуален сертификат, в зависимост от практиката на всяка национална служба, 
или се връща на заявителя, който тогава трябва да изпрати заявлението на EUIPO, или 
се изпраща от тази служба направо на EUIPO. Някои национални служби може да 
дадат възможност на заявителя да избере една от тези алтернативи.  
 
Националните служби не издават групово удостоверяване за вписване в списъка по 
член 78 на регламента за дизайните на Общността.  
 
 

5. Формуляр за заявка   

 
Формулярът за заявка, заедно със сертификата, са на разположение на всички 
официални езици на Европейския съюз. Формулярът за заявка може да се получи от 
централните служби за индустриална собственост на държавите членки, включително 
от Службата за марки на Бенелюкс. Той може да бъде изтеглен от интернет страницата 
на EUIPO: http://euipo.europa.eu/en/design/form.htm или може да се получи от Службата 
на Европейския съюз за интелектуална собственост на следния адрес:  
 

http://www.euipo.europa.eu/
http://euipo.europa.eu/en/design/form.htm
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European Union Intellectual Property Office 
Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост 
Avenida de Europa, 4 
E-03008 Alicante 
SPAIN (ИСПАНИЯ) 
телефон: (+34) 965 139 100, факс: (+34) 965 131 344  
information@euipo.europa.eu 
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