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1 Въведение 
 
1.1 Цел на насоките 
 
В Насоките се обяснява как изискванията от Регламента за промишления дизайн 
на Общността1 (РПДО), Регламента за прилагане на регламента за промишления 
дизайн на общността2 (РПРПДО) и Регламента за таксите3 (РТДО) се прилагат на 
практика от Службата за дизайни на OHIM от момента на получаване на заявка 
за регистриран дизайн на Общността (РДО) до неговото регистриране и 
публикуване. Службата няма компетентност по отношение на нерегистрирани 
дизайни на Общността. 
 
Целта на Насоките е да се осигури последователност на решенията, които се 
вземат от Службата за дизайни, както и да се осигури съгласувана практика при 
обработката на досиетата. Настоящите насоки са просто набор от консолидирани 
правила, определящи линията на поведение, която самата Служба предлага да 
се приеме, което означава, че доколкото тези правила съответстват на правните 
разпоредби на по-висш орган, те представляват самоналожено ограничение на 
Службата, според което тя трябва да спазва поставените от самата нея правила. 
Тези Насоки обаче не може да се отклоняват от РПДО, РПРПДО или РТДО и 
способността за подаване на заявка за регистрация на дизайн на Общността 
може да се оценява единствено в светлината на тези регламенти. 
 
Насоките са структурирани съобразно с последователността на процеса по 
проверка, като всеки раздел или подраздел представлява стъпка от 
производството по регистрация от получаването на заявката до регистрацията и 
публикуването. Общите принципи (вж. параграф 1.2 по-долу) следва да се имат 
предвид по време на целия процес по проверка. 
 
 
1.2 Общи принципи 
 
1.2.1 Задължение за посочване на мотивите 
 
В решенията на Службата трябва да се посочват мотивите, на които се 
основават (член 62 от РПДО). Обосновката трябва да бъде логически издържана 
и да не води до вътрешни противоречия. 
 
Службата обаче не е задължена да посочва изрични мотиви за своята оценка на 
тежестта на всеки довод и всяко доказателство, които са ѝ представени, по-
специално в случаите, когато счита, че въпросните доводи или доказателства са 
                                                
1 Регламент (ЕО) № 6/2002 на Съвета от 12 декември 2001 г. относно промишления дизайн на 
Общността, с Регламент № 1891/2006 от 18 декември 2006 г. за изменение на Регламенти (ЕО) 
№ 6/2002 и (ЕО) № 40/94 с оглед на присъединяването на Европейската общност към Женевския 
акт от Хагската спогодба за международна регистрация на промишлените дизайни. 
2 Регламент (ЕО) № 2245/2002 на Комисията от 21 октомври 2002 г. за прилагане на Регламент (ЕО) 
№ 6/2002 на Съвета за промишления дизайн на Общността, за изменение на Регламент (ЕО) № 
2246/2002 относно таксите, платими на Службата за хармонизиране на вътрешния пазар (търговски 
марки, дизайни и модели) вследствие присъединяването на Европейската общност към Женевския 
акт от Хагската спогодба за международна регистрация на промишлените дизайни. 
3 Регламент (ЕО) № 2246/2002 на Съвета от 16 декември 2002 г. относно таксите, изменен с 
Регламент № 877/2007 от 24 юли 2007 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 2246/2002 относно 
таксите, платими на Службата за хармонизиране на вътрешния пазар (търговски марки, дизайни и 
модели) вследствие присъединяването на Европейската общност към Женевския акт от Хагската 
спогодба за международна регистрация на промишлените дизайни. 

https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/cdr_legal_basis/62002_cv_en.pdf
https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/cdr_legal_basis/62002_cv_en.pdf
https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/cdr_legal_basis/22452002_cv_en.pdf
https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/cdr_legal_basis/22452002_cv_en.pdf
https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/cdr_legal_basis/22462002_cv_en.pdf
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несъществени или без значение за изхода на съдебния спор (вж. по аналогия 
Решение по дело № C-237/98P, Dorsch Consult Ingenieurgesellschaft mbH, от 
15/06/2000, точка 51). Достатъчно е Службата да изложи фактите и правните 
съображения, които имат решаващо значение в контекста на решението 
(Решение по дело № T-7/04, Limoncello, от 12/11/2008, точка 81). 
 
Дали мотивите отговарят на тези изисквания следва да се прецени не само от 
гледна точка на тяхната формулировка, но и с оглед на техния контекст, както и 
на правните норми, уреждащи съответната материя (Решение по дело № 
T-317/05, Guitar, от 07/02/2007, точка 57). 
 
 
1.2.2 Право на изслушване 
 
Решенията на Службата се основават само на мотиви или доказателства, по 
които заявителят е имал възможност да вземе отношение (член 62 от РПДО, 
второ изречение). 
 
Правото на изслушване обхваща всички фактически и правни доказателства, 
които формират основанието за акта на вземане на решението, но то не се 
прилага по отношение на окончателното становище, което Службата 
възнамерява да приеме. 
 
Задължението за излагане на мотиви има две цели: да позволи на 
заинтересованите страни да разберат каква е обосновката на предприетата 
мярка, така че те да могат да защитават своите права, а следващата инстанция 
да може да упражнява своите правомощия за преглед на законността на 
решението. Освен това задължението за излагане на мотиви е съществено 
процедурно изискване за разлика от въпроса дали изложените мотиви са 
правилни, което се отнася до материалноправната законосъобразност на 
оспорваната мярка (Решение по дело № T-608/11, Instrument for writing II, от 
27/06/2013, точки 67—68 и съдебната практика, цитирана в него). 
 
 
 
1.2.3 Спазване на сроковете 
 
 
Заявителите трябва да отговарят на съобщенията на Службата в рамките на 
сроковете, определени в тези съобщения. 
 
Всяко писмено становище или документ, който не е представен в рамките на 
определения от Службата срок, е предоставено със закъснение. Същото важи и 
за допълнителните материали, приложени само към копието от писмото за 
потвърждение, което само по себе си е изпратено навреме (обикновено по факс), 
ако това потвърждение пристигне след изтичане на срока. Това не зависи от 
факта дали тези материали са специално посочени в първоначалното писмо (за 
конкретните правила относно заявки, подадени по факс, вж. параграф 2.7.2.3). 
 
Службата може да не вземе предвид обстоятелства, на които страните не са се 
позовали, или доказателства, които заинтересованите страни не са представили 
в съответния срок (член 63, параграф 2 от РПДО). 
 
За изчисление на сроковете вж. член 56 от РПРПДО.  
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Искането за удължаване на срок трябва да се подаде от заявителя преди 
неговото изтичане (член 57, параграф 1 от РПРПДО). 
 
Като общо правило, първото искане за удължаване на срок се удовлетворява. 
Допълнително удължаване на срока не се предоставя автоматично. Мотивите в 
подкрепа на последващи искания за удължаване трябва да се представят на 
Службата. В искането за удължаване на срока трябва да се посочват причините, 
поради които заявителят не може да спази срока. Пречките, които срещат 
представителите на страните, не са основание за удължаване (вж. по аналогия 
Решение по дело № C-90/08 P, CORPO LIVRE/LIVRE, от 05/03/2009, точки 20—
23). 
 
Удължаването не може да доведе до срок, надвишаващ 6 месеца (член 57, 
параграф 1 от РПРПДО). Заявителят се уведомява относно всяко удължаване. 
 
Заявителите, които не спазват сроковете, рискуват съображенията им да не 
бъдат взети под внимание, което може да доведе до загуба на права. В такъв 
случай заявителят може да подаде искане за restitutio in integrum (член 67 от 
РПДО. Вж. също Насоките, Част А, Общи правила, Раздел 8, Restitutio in 
integrum). 
 
 
1.2.4 Обхват на проверката, извършвана от Службата 
 
В хода на проверката на заявка за дизайн на Общността Службата пристъпва 
към служебно разглеждане на обстоятелствата (член 63, параграф 1 от РПДО). 
 
Процедурата по проверка се придържа към минимален обхват, главно към 
проверка на формалните изисквания. Въпреки това основанията за отхвърляне 
на заявки за регистрация, предвидени в член 47 от РПДО, трябва да се 
проверяват служебно от Службата: 
 
а) дали предметът на заявката съответства на определението за дизайн, 

посочено в член 3, буква а) от РПДО; и 
б) дали дизайнът противоречи на обществения ред или на общоприетите 

принципи на морала 
 
Ако някое от тези две основания е приложимо, се прилага обяснената по-долу в 
параграф 4 процедура. 
 
Службата не проверява други изисквания за закрила. Дизайн на Общността, 
който е регистриран в нарушение на изискванията за закрила, предвидени в 
член 25, параграф 1, букви б) до ж) от РПДО, подлежи на обявяване в 
недействителност, ако заинтересованата страна подаде искане за обявяване в 
недействителност (вж. Насоките, Проверка на искания за заличаване на 
дизайни). 
 
 
1.2.5 Удобство 
 
Една от основните цели на РПДО е регистрацията на дизайни на Общността да 
представлява минимален разход и трудност за заявителите, така че тя да е 
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непосредствено достъпна за всеки заявител, включително малки и средни 
предприятия и индивидуални автори. 
 
За тази цел проверителите се насърчават да се свързват със заявителя или, ако 
е посочен представител (вж. параграф 2.5 по-долу), с неговия представител по 
телефона, за да изяснят въпроси, произлизащи от проверката на заявка за 
дизайн на Общността, преди или след като е изпратено официално писмо за 
установени недостатъци. 
 
 
2 Подаване на заявка в OHIM 
 
2.1 Въведение 
 
Съществуват два начина за подаване на заявка за регистрация на дизайн на 
Общността: i) или чрез „директно подаване“ в Службата или в централна служба 
за индустриална собственост на държава членка, или, когато става въпрос за 
държавите от Бенелюкс, в Службата за интелектуална собственост на Бенелюкс 
(BOIP) (член 35 и сл. от РПДО), или ii) чрез заявка за международна регистрация, 
подадена в Международното бюро на Световната организация за интелектуална 
собственост и посочваща Европейския съюз (член 106а и сл. от РПДО). 
 
В настоящия раздел се разглеждат директни подавания. Проверката на 
формалните изисквания, свързани с международни регистрации, посочващи 
Европейския съюз, е обяснена в параграф 12. 
 
 
2.2 Формуляр на заявката 
 
2.2.1 Различни начини за подаване 
 
Заявката за регистриран дизайн на Общността може да бъде подадена директно 
в Службата по факс, поща, лична доставка или чрез електронно подаване. Тя 
може да се подаде и в централната служба за индустриална собственост на 
държава членка или, когато става въпрос за държавите от Бенелюкс, в Службата 
за интелектуална собственост на Бенелюкс (BOIP) (член 35 от РПДО). 
 
 
2.2.2 Използване на официалния формуляр 
 
Службата предоставя формуляр (член 68, параграф 1, буква а) от РПРПДО), 
който може да бъде изтеглен от уебсайта а Службата 4. Използването на 
формуляра не е задължително, но е силно препоръчително (член 68, параграф 6 
от РПРПДО), за да се улесни обработката на заявката и за да се избегнат грешки. 
 
Заявителите могат да използват формуляри със сходна структура или формат, 
като например формуляри, генерирани от компютри въз основа на 
информацията, която се съдържа в официалния формуляр. 
 
 

                                                
4 https://oami.europa.eu/ohimportal/en/forms-and-filings 

https://oami.europa.eu/ohimportal/en/forms-and-filings
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2.2.3 Заявки, изпратени по пощата или чрез лична доставка 
 
На Службата могат да се изпращат заявки по обикновена поща или чрез частни 
куриерски служби на следния адрес: 
 

Office for Harmonization in the Internal Market 
Avenida de Europa, 4 

E-03008 Alicante 
SPAIN 

 
Заявките могат също така да се връчват лично на рецепцията на Службата от 
понеделник до петък с изключение на официалните празници, от 8,30 до 13,30 и 
от 15,00 до 17,00 ч. 
 
Заявката трябва да бъде подписана от заявителя или от неговия представител. 
Трябва да се посочи името на подписващия и неговите правомощия (вж. 
параграф 6.1.3 Подпис). 
 
 
2.2.4 Електронно подаване 
 
Електронното подаване е препоръчителен начин за подаване на заявка, 
доколкото системата дава насоки на заявителя и по този начин намалява броя на 
потенциалните недостатъци и ускорява процедурата по проверка. 
 
Ако на Службата бъде изпратено съобщение по електронен път, посочването на 
името на подателя се счита за подпис (вж. параграф 6.1.3 Подпис). 
 
 
2.2.5 Факс 
 
Заявки могат да се изпращат по факс на следния номер: +34 96 513 1344. 
 
Въпреки това изпращането на заявка по факс не е препоръчително, защото 
качеството на изображението на знака може да бъде влошено в процеса на 
предаване или получаване от Службата. 
 
Освен това заявителите трябва да знаят, че обработването на тяхната заявка ще 
бъде забавено с до един месец (вж. параграф 2.7.2.3). 
 
 
2.3 Съдържание на заявката 
 
Заявката трябва да отговаря на всички задължителни изисквания, предвидени в 
член 1 („съдържание на заявката“), член 3 („обозначаване на продуктите“), член 4 
(„представяне на промишления дизайн“) и член 6 от РПРПДО („такси за подаване 
на заявките“). 
 
Важат допълнителни изисквания, ако заявителят избере една от следните 
възможности: подаване на множествена заявка (член 2 от РПРПДО), подаване на 
мостри (член 5 от РПРПДО), претендирано е право на приоритет или приоритет 
на изложение (член 8 и член 9 от РПРПДО) или ако заявителят избере да бъде 
или трябва да бъде представляван (член 77 от РПДО). 
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2.4 Език на заявката 
 
Заявката може да бъде подадена на всеки един от официалните езици на 
Европейския съюз (език на подаване на заявката) (член 98, параграф 1 от РПДО; 
член 1, параграф 1, буква з) от РПРПДО) 5. 
Заявителят трябва да посочи втори език, който да бъде език на Службата, тоест 
испански (ES), немски (DE), английски (EN), френски (FR) или италиански (IT). 
Вторият език трябва да бъде различен от езика на подадената заявка. 
 
Всички писмени съобщения трябва да се изготвят на езика на подаването, освен 
ако първият избран език не е един от петте работни езика на Службата и 
заявителят се съгласи да получи съобщението на втория език на заявката. 
Съгласието за използване на втория език трябва да се дава за всяка отделна 
заявка за дизайн на Общността. То не може да се дава за всички съществуващи 
или бъдещи досиета. 
 
Този езиков режим важи за цялата процедура по подаване на заявка и проверка 
до регистрацията. 
 
 
2.5 Представителство на заявителя 
 
2.5.1 Кога представителството е задължително? 
 
Когато заявителят няма местожителство или основно място на дейност, или 
реално и действително промишлено или търговско установяване в Европейския 
съюз, той трябва да бъде представляван от представител по всички 
производства пред Службата, различни от подаването на заявка (член 77, 
параграф 2 от РПДО и член 10, параграф 3, буква а) от РПРПДО). 
 
Ако това изискване не бъде спазено, заявителят се приканва да посочи 
представител в рамките на срок от два месеца. В случай че заявителят не 
изпълни това изискване, заявката се отхвърля поради недопустимост (член 77, 
параграф 2 от РПДО; член 10, параграф 3, буква а) от РПРПДО). 
При разглеждането на това, дали заявителят има реално и действащо 
промишлено или търговско установяване в Европейския съюз, Службата следва 
насоките на Съда по дело № C-33/78, Somafer SA, от 22/11/1978, точка 12 
(„…концепцията за клон, агенция или друг вид представителство предполага 
място на стопанска дейност, което изглежда дълготрайно установено, като 
например разширение на дружеството-майка, има собствено управление и е 
материално обезпечено да води преговори с трети страни“). Доказателството, че 
заявителят има реално и действащо промишлено или търговско установяване в 

                                                
5 Европейският съюз има 24 официални и работни езика, включително ирландски. Ирландският 
език стана пълноправен език на ЕС на 01/01/2007 г. Въпреки това съществува временна дерогация 
относно период, подлежащ на подновяване, който се удължава до 31/12/2016 г., през който 
„институциите на Европейския съюз не са обвързани от задължението да съставят всички актове на 
ирландски език и да ги публикуват на този език в Официален вестник на Европейския съюз“ (вж. 
Регламент (ЕО) № 920/2005 на Съвета от 13/06/2005 г. (ОВ L 156, 18/06/2005 г., стр. 3) и Регламент 
(ЕС) № 1257/2010 на Съвета (ОВ L 343, 29/12/2010 г., стр. 5). Дотогава не е възможно да се подаде 
заявка за регистриран промишлен дизайн на Общността на ирландски език. Хърватският стана 
официален език на 01/07/2013 г. (вж. параграф 13). 
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Европейския съюз, може да бъде под формата, наред с другото, на учредителен 
акт, годишни отчети, писмени декларации, както и други бизнес документи. 
 
 
2.5.2 Кой може да извършва представителство? 
 
Представителство на заявители пред Службата може да извършва само 
практикуващ юрист или професионален представител, който отговаря на 
изискванията на член 78, параграф 1 от РПДО. 
 
Физическите или юридическите лица, които са с местожителство или имат 
основно място на дейност, или реално и действително промишлено или 
търговско установяване в Европейския съюз, могат да бъдат представлявани 
пред Службата чрез един от своите служители. Служители на такова юридическо 
лице могат да представляват и други юридически лица, които не са с 
местожителство, нито имат основно място на дейност или реално и действително 
промишлено или търговско установяване в Европейския съюз, при условие че 
тези юридически лица са икономически свързани с това юридическо лице 
(член 77, параграф 3 от РПДО). Службата може да изисква доказателства в този 
смисъл. 
 
Служителите, действащи от името на физически или юридически лица съгласно 
член 77, параграф 3 от РПДО, подават в Службата подписано пълномощно за 
включване в досието (член 62, параграф 2 от РПРПДО). 
 
 
2.6 Дата на получаване, номер на досие и издаване на 

обратна разписка 
 
2.6.1 Заявки, подадени чрез националните ведомства (Ведомство за 

интелектуална собственост на държава членка или Бюрото за 
интелектуална собственост на Бенелюкс (BOIP)) 

 
Ако заявка за дизайн на Общността бъде подадена в централното ведомство по 
индустриална собственост на държава членка или в Бюрото за интелектуална 
собственост на Бенелюкс (BOIP), тя има същото действие, както ако е подадена в 
Службата на същия ден, при условие че е получена в Службата в рамките на два 
месеца от датата, на която е подадена в националната служба или, в зависимост 
от случая — в Бюрото за интелектуална собственост на Бенелюкс (BOIP) 
(член 38, параграф 1 от РПДО). 
 
Ако заявката за дизайн на Общността не стигне до Службата в рамките на този 
двумесечен срок, за дата на подаване се счита тази, на която е получена от 
Службата (член 38, параграф 2 от РПДО). 
 
Ако заявката за дизайн на Общността бъде получена скоро след изтичането на 
този двумесечен период, проверителят установява дали този срок трябва да се 
удължи при едно от условията, предвидени в член 58, параграф 3 от РПРПДО. 
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2.6.2 Заявки, получавани директно в Службата 
 
Датата на получаване е датата, на която заявката пристига в Службата. Тази 
дата не може да съвпада с „датата на подаване“, в случай че не са спазени 
изискванията за определянето на тази дата (вж. параграф 3). 
 
Службата е отворена за получаване на заявки, изпратени по пощата или чрез 
частни куриерски служби, от понеделник до петък с изключение на национални 
празници. В решение на председателя на Службата, вземано всяка година, се 
посочват дните, на които Службата не е отворена за получаване на документи, и 
на които не се доставя обикновена поща. 
 
Заявките, изпратени по факс или чрез електронно подаване, се получават на 
датата на успешното предаване. 
 
Ако заявката бъде изпратена по пощата или по факс, заявителят не получава 
потвърждение за датата на получаване или за номера на досието до получаване 
на първото съобщение от проверител (вж. по-долу). 
 
За електронно подадени заявки за дизайн на Общността системата веднага 
показва автоматична разписка на екрана на компютъра, от който е изпратена 
заявката. По принцип заявителят следва да запази или разпечата автоматичната 
разписка. Службата не изпраща допълнителна разписка. В разписките за 
електронно подадени заявки вече се съдържат временните дати на подаване и 
номер на подаването. 
 
 
2.7 Доклад от регистрацията или проверката 
 
2.7.1 Регистрация 
 
Ако заявката за дизайн на Общността отговаря на всички изисквания за 
регистрация, тя обикновено се регистрира в рамките на десет работни дни. 
 
Регистрацията на заявка, която отговаря на всички изисквания, може обаче да 
бъде забавена, ако обозначението на продуктите, в които ще се влага дизайнът, 
или към които ще се прилага, не е направено във връзка със списъка на 
продуктите, включен в базата данни EuroLocarno, достъпна на уебсайта на 
Службата (https://oami.europa.eu/eurolocarno/). В такъв случай може да се наложи 
обозначението на продуктите да бъде изпратено за превод на официалните 
езици на Съюза (вж. параграф 6.1.4.4). 
 
Заявката, отговаряща на всички изисквания за регистрация, може да се 
регистрира в рамките на два работни дни, ако са спазени следните условия: 
 
• заявката е подадена по електронен път (електронно подаване) 
• и обозначаването на продукта (продуктите) и неговата класификация 

(техните класификации) са направени чрез системата EuroLocarno (вж. 
параграф 6.1.4.4) 

• в електронната заявка са включени документи за приоритет, ако е 
претендирано право на приоритет 

https://oami.europa.eu/eurolocarno/
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• притежателят и представителят, ако има такъв, са регистрирани в базата 
данни на OHIM и е посочен вътрешният идентификационен номер на 
Службата 

• таксите трябва да се дебитират от текуща (разплащателна) сметка към 
Службата 

• в заявката не е установен недостатък. 
 
 
2.7.2 Доклад от проверката и неофициална комуникация относно 

възможни недостатъци („предварителен доклад от проверка“) 
 
Ако в заявката е установен недостатък, проверителят изготвя доклад от 
проверката, в който обобщава отбелязаните нередности и определя срок, в който 
заявителят или посоченият представител да ги отстрани. 
 
Преди да изпрати такъв доклад от проверка, проверителят може да изпрати 
неофициално съобщение, наречено „предварителен доклад от проверка“, в който 
се подчертават някои потенциални недостатъци и чиято цел е да се ускори 
процедурата по проверка. С това неофициално съобщение заявителят се 
уведомява, че процедурата по проверка е висяща поради някои от следните 
обстоятелства. 
 
 
2.7.2.1 Претенции за приоритет и подкрепящи документи 
 
Ако заявката съдържа претенция за приоритет за една или повече предходни 
заявки, без да е подадено нейно заверено копие, заявителят все пак може да 
подаде копие в рамките на три месеца от датата на подаване (член 42 от РПДО; 
член 8, параграф 1 от РПРПДО; вж. параграф 6.2.1.1 по-долу). 
 
При такива обстоятелства проверителят уведомява заявителя, че проверката на 
заявката ще бъде спряна до представянето на липсващото заверено копие от 
предишната заявка (предишните заявки). Проверката се извършва три месеца 
след датата на подаване, освен ако по-рано не бъде получено копие от 
предишната заявка (предишните заявки) или декларация, че претенцията за 
приоритет е оттеглена. 
 
 
2.7.2.2 Претенции за приоритет, подадени след подаването на заявката 
 
Ако заявителят декларира в заявката своето намерение да претендира 
приоритет за една или повече от предишните заявки, без да приложи данни за 
тях, той все пак може, в рамките на един месец от датата на подаване, да подаде 
декларацията за приоритет, в която се посочва датата, на която е подадена 
предишната заявка, и държавата, в която е подадена (член 42 от РПДО; член 8, 
параграф 2 от РПРПДО; вж. параграф 6.2.1.1 по-долу). 
 
При такива обстоятелства проверителят уведомява заявителя, че проверката на 
заявката ще бъде преустановена до представянето на липсващата информация. 
Проверката се извършва един месец след датата на подаване, освен ако по-
рано не бъде получена декларация за приоритет или декларация, че претенцията 
за приоритет е оттеглена. 
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2.7.2.3 Заявка, подадена по факс 
 
Ако е подадена заявка по факс, проверителят уведомява заявителя, че 
проверката ще се извърши един месец след датата на получаване на факса, 
освен ако не бъде получено копие за потвърждение от заявката по пощата, чрез 
частни куриерски служби или чрез лично доставяне. 
 
Чрез този начин на действие се цели избягването на ситуации, в които 
проверката се извършва въз онова на изпратено по факс изображение на дизайн, 
при което не се оповестяват напълно всички негови особености (като например 
цветове) или чието качество не е оптимално. 
 
 
2.7.2.4 Плащане на такси 
 
Всички такси (тоест таксите за регистрация и публикуване и допълнителните 
такси в случай на множество заявки), приложими към заявка, трябва да се платят 
в момента на подаване на заявката в Службата (член 6 от РПРПДО; вж. 
параграф 8 по-долу). 
 
 
Липса на плащане или неидентифицирано плащане 
 
Ако заявката все още не е свързана с плащане на съответните такси, 
проверителят уведомява заявителя, че проверката ще се извърши веднага, щом 
плащането бъде идентифицирано и свързано с конкретната заявка. 
 
Ако заявителят не отговори на съобщението на службата, а плащането все още 
не може да бъде идентифицирано, се изпраща писмо за установени недостатъци. 
 
 
Липса на средства 
 
Ако от текущата (разплащателната) сметка не може да се дебитира пълната сума 
на таксите, свързани с регистрацията, поради недостатъчни средства, 
проверяващият уведомява заявителя, че проверката започва веднага, щом 
текущата (разплащателната) сметка е заредена с липсващата сума. 
 
Ако заявителят не отговори на съобщението на службата, а плащането все още е 
непълно, се изпраща писмо за установени недостатъци. 
 
За повече информация относно плащането на такси вж. параграф 8 по-долу. 
 
 
2.7.2.5 Множествени заявки и искане за частично отлагане 
 
Ако множествената заявка съдържа искане за отлагане по отношение на някои 
дизайни (вж. параграф 6.2.5 по-долу), проверителят изпраща на заявителя 
обобщение от заявката, в което се съдържа изображение на първия ракурс на 
всеки дизайн, който трябва да се публикува незабавно. Заявителят се приканва 
да потвърди точността на това обобщение в рамките на един месец. При липсата 
на отговор и указание за противното от страна на заявителя, проверката се 
извършва въз основа на наличната информация. 
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3 Определяне на дата на подаване 
 
Датата, на която документът е „подаден“, е датата на получаването му от 
Службата, а не датата, на която е изпратен (член 38, параграф 1 от РПДО, член 7 
от РПРПДО). 
 
Ако заявката е подадена в централната служба за индустриална собственост на 
държава членка или в Службата за интелектуална собственост на Бенелюкс 
(BOIP), датата на подаване в тази служба ще се счита за датата на получаване 
от Службата, освен ако заявката не достигне в Службата повече от два месеца 
след тази дата. В такъв случай датата на подаване ще бъде датата на 
получаване на заявката от Службата (член 38 от РПДО). 
 
Съгласно член 36, параграф 1 от РПДО, за да се определи дата на подаване, е 
необходимо заявката да съдържа поне: 
 
а) заявка за регистрация на дизайн на Общността 
б) информация за самоличността на заявителя и 
в) изображение на дизайна, който е подходящ за възпроизвеждане съгласно 

член 4, параграф 1, букви г) и д) от РПРПДО или, ако е приложимо, 
спесимен (член 10 от РПРПДО). 

 
За определяне на дата не се изисква плащане на такса. Плащане обаче се 
изисква за регистрирането на заявката (вж. параграф 8 по-долу). 
 
 
3.1 Заявка за регистрация 
 
Заявка за регистрация се подава, ако заявителят е попълнил (поне частично) 
формуляра на заявка, предоставен от Службата, или собствен формуляр, или е 
използвал функцията за подаване по електронен път (вж. параграф 2.2 по-горе). 
 
Ако е очевидно, че полученият от заявителя документ не е заявка за дизайн на 
Общността, а заявка за регистрация на марка на Общността, проверителят 
препраща този документ към компетентния отдел на Службата, а проверителят 
съответно уведомява заявителя незабавно. 
 
 
3.2 Информация за самоличността на заявителя 
 
За целите на определянето на дата на подаване не е нужно информацията за 
самоличността на заявителя да отговаря на всички изисквания, предвидени в 
член 1, параграф 1, буква б) от РПРПДО (вж. параграф 6.1.1). Достатъчно е да се 
предостави информация относно фамилията и собственото име (собствените 
имена) на физическите лица или корпоративното наименование на юридическите 
лица, и да е посочен адресът за кореспонденция или всяка друга връзка за 
съобщаване на данни, чрез която може да се установи контакт със заявителя. 
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3.3 Изображение на дизайн, подходящ за възпроизвеждане 
 
3.3.1 Общи изисквания 
 
Изображението на дизайна се състои от графична и/ или фотографска 
репродукция на дизайна — или черно-бяла, или цветна (член 4, параграф 1 от 
РПРПДО). 
 
Независимо от използвания за подаване на заявката формуляр (хартиен, по 
електронен път или по факс), дизайнът трябва да бъде възпроизведен на 
неутрален фон и да не се ретушира с мастило, нито с течен коректор. 
 
Той трябва да бъде изпълнен с качество, което да позволява всички подробности 
от материята, по която се търси закрила, да се открояват ясно и да позволява 
същите да могат да се намаляват или увеличават до размер не повече от 8 × 16 
cm на ракурс за включване в Регистъра на дизайните и за публикуване в 
Бюлетина на дизайните на Общността (член 4, параграф 1, буква д) от РПРПДО). 
 
Целта на това изискване е да позволи на трети страни да определят с точност 
всички подробности от дизайна на Общността, за който се търси закрила. 
 
Рисунки, снимки (с изключение на диапозитиви), компютърно изработени 
репродукции или всякакъв друг вид графични изображения се приемат, при 
условие че са подходящи за възпроизвеждане, включително върху сертификат за 
регистрация на хартиен формат. Точно поради тази причина не се приемат 
триизмерни компютърно анимирани дизайни, които симулират движение. CD-
ROM носители и други носители на данни не се приемат. 
 
 
3.3.2 Неутрален фон 
 
Фонът в даден ракурс се счита за неутрален, стига показаният в този изглед 
дизайн да е ясно разграничим в заобикалящата го среда, без да е засенчен от 
друг обект, аксесоар или украса, чието включване в изображението би могло да 
предизвика съмнение относно търсената закрила (Решение по дело № 
R 2230/2011-3, Webcams, от 25/04/2012, точки 11—12). 
 
С други думи изискването за неутрален фон не означава нито изискване за 
„неутрален“ цвят, нито за „празен“ фон (вж. също параграф 5.2.6 по-долу). 
Вместо това е от решаващо значение дизайнът да се отличава толкова ясно на 
фона, че да продължи да бъде разграничим (Решение по дело 
№ R 284/2011-3, Tool chest, от 25/01/2012, точка 13). 
 
Ракурсите сред седемте разрешени за изображение на дизайн (член 4, 
параграф 2 от РПРПДО), които нямат неутрален фон, се отхвърлят. 
 
Проверителят издава писмо за установени недостатъци. Проверителят дава на 
заявителя възможността да отстрани недостатъците в рамките на двумесечен 
срок, като: 
 
• оттегли тези ракурси (които не са част от дизайна на Общността); или 
• като представи нови ракурси на неутрален фон 
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или 

като измени отхвърлените ракурси по такъв начин, че дизайнът да бъде изолиран 
от своя фон. При последната възможност се използват показатели като граници 
или цветови нюанси, които изясняват особеностите на дизайна, за които се търси 
закрила (вж. параграф 5.3 по-долу), както в седмия ракурс на РДО 2038216-0001 
(с любезното съдействие на BMC S.r.l.): 
 

 

 
 
 
 
 
При условие че недостатъците бъдат отстранени в рамките на определения от 
Службата срок, датата, на която бъдат отстранени всички недостатъци, определя 
датата на подаването (член 10, параграф 2 от РПРПДО). 
 
Ако недостатъците не бъдат отстранени в рамките от определения от Службата 
срок, заявката не се разглежда като заявка за дизайн на Общността. Досието се 
закрива с решение на проверяващия, а заявителят се уведомява. 
Проверяващият уведомява финансовия отдел, че следва да се възстановят 
всички платени на заявителя такси (член 10, параграф 2 от РПРПДО). 
 
 
3.3.3 Дизайни, ретуширани с мастило или течен коректор 
 
Дизайнът не се ретушира с мастило или течен коректор (член 4, параграф 1, 
буква д) от РПРПДО). 
 
Проверителите не виждат хартиената версия на изображението, а само нейните 
сканирани изображения. Следователно само ако използването на мастило или 
течен коректор предизвиква съмнения дали видимата корекция е орнаментална 
особеност, която е част от дизайна, се повдига възражение срещу коригираните 
изображения и те биват отхвърлени и отказани с цел определяне на дата на 
подаване. 
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Заявителят може да отстрани недостатъка по същия начин, описан по-горе в 
параграф 3.3.2. 
 
 
3.3.4 Качество 
 
Изискването дизайнът да бъде с качество, позволяващо да се откроят ясно 
всички подробности от материята, по която се търси закрила, за целите на 
публикуването е еднакво приложимо към всички заявки, независимо от начините 
на подаване. 
 
Заявките, изпратени по факс и подадени по електронен път, обаче повдигат 
специфични въпроси. 
 
 
3.3.4.1 Факс 
 
Възможно е предаването чрез телефакс (факс) да не е подходящо за подаване 
на заявки за дизайн, тъй като изображението на дизайна може да е изкривено 
или замъглено, или повредено по друг начин. Ако заявката се предава по факс, е 
силно препоръчително незабавно да се подаде потвърждение на хартия по 
пощата, чрез частни куриерски служби или чрез лично доставяне. 
 
Ако заявката се предава по факс, проверителят при всички случаи изчаква да 
получи копие с потвърждение в срок до един месец от датата на получаване на 
предаването по факс, преди да пристъпи към последващо обработване на 
заявката. Щом този срок изтече, проверителят продължава с проверката въз 
основа на регистрираните документи 
 
Възможно е да възникнат два недостатъка във връзка с неудовлетворителни 
предавания по факс: 
 
i) репродукцията на дизайн, предаден по факс, не е с такова качество, което 

позволява всички подробности от материята, по която се търси закрила, да 
се открояват ясно 

ii) заявката е непълна и/ или нечетлива. 
 
Що се отнася до въпроса относно датата на подаване, трябва да се отчетат тези 
две хипотези. 
 
Службата разграничава нечетливото предаване от това с незадоволително 
качество, както следва. Ако чрез сравнение между първоначалното предаване и 
оригиналната репродукция е възможно да се направи заключение за това, дали 
тези документи се отнасят до изображението на един и същ дизайн, трябва да се 
счита, че първоначалното предаване е било с незадоволително качество. Ако 
изобщо не е възможно такова сравнение, първоначалното предаване е било 
нечетливо. 
 
(i) Репродукцията на дизайн, предаден по факс, не е с такова качество, което 

позволява всички подробности от материята, по която се търси закрила, да 
се открояват ясно 
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Оригиналната дата на подаване се запазва, ако заявителят по своя инициатива 
или в отговор на неофициалното съобщение от Службата (вж. параграф 2.7.8 по-
горе) изпрати оригиналната репродукция на дизайна в рамките на един месец 
след предаването по факс, при условие че неговото качество позволява всички 
подробности от материята, по която се търси закрила, да се отличават ясно 
(член 66, параграф 1, втори абзац от РПРПДО). 
 
Копието за потвърждение трябва да се състои от същия документ, който е 
използван първоначално за предаването по факс. Проверителят отхвърля всяко 
„копие за потвърждение“, което не е строго идентично с документа, използван за 
предаването по факс. Така би било например, ако заявителят е подал в своето 
потвърждение изменени ракурси или допълнителни ракурси на дизайна 
(дизайните). 
 
В случай на несъответствие между оригинала и по-рано изпратеното по факс 
копие, под внимание се взема единствено датата на подаване на оригинала. 
 
Ако в рамките на едномесечния срок след получаване на факса не бъде 
получена оригинална репродукция, Службата изпраща официално уведомление, 
с което приканва заявителя да представи оригиналната репродукция в рамките 
на двумесечен срок. 
 
Ако това искане бъде спазено навременно, датата на подаване е датата, на която 
Службата получи оригиналната репродукция, при условие че нейното качество 
позволява всички подробности от материята, по която се търси закрила, да се 
открояват ясно (член 66, параграф 1, трети абзац от РПРПДО). 
 
Ако недостатъците не бъдат отстранени в рамките от определения в 
уведомлението на Службата срок, заявката не се разглежда като заявка за 
дизайн на Общността. Досието се закрива с решение на проверяващия, а 
заявителят се уведомява. Проверяващият уведомява финансовия отдел, че 
следва да се възстановят на заявителя всички платени от него такси (член 10, 
параграф 2 от РПРПДО). 
 
Ако Службата получи репродукция на дизайн, при която някои от ракурсите 
имат недостатъци поради предаването по факс, а копието за потвърждение се 
получи по-късно от един месец след датата на получаване на предаването по 
факс, възможностите за заявителя са да: 
 
• получи като дата на подаване датата на получаване на копието за 

потвърждение или 
• да запази датата на получаване на предаването по факс като дата на 

подаване, но само за ракурсите без недостатъци; в такъв случай ракурсите 
с недостатъци се оттеглят. 

 
(ii) Заявката е непълна и/ или нечетлива. 
 
В случай че факсът е бил непълен или нечетлив и ако липсващите или 
нечетливите части се отнасят до информация относно самоличността на 
заявителя или изображението на дизайна, Службата изпраща официално 
уведомление с искане от заявителя да изпрати отново заявката по факс, по 
пощата или чрез лично доставяне в рамките на двумесечен срок. Ако на това 
искане е отговорено своевременно, датата на подаване е датата, на която 
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Службата получи пълния набор четливи документи (член 66, параграф 2 от 
РПРПДО). 
 
Ако недостатъците не бъдат отстранени в рамките от определения от Службата 
срок, заявката не се разглежда като заявка за дизайн на Общността. Досието се 
закрива с решение на проверяващия, а заявителят се уведомява. 
Проверяващият уведомява финансовия отдел, че следва да се възстановят на 
заявителя всички платени  от него такси (член 10, параграф 2 от РПРПДО). 
 
 
3.3.4.2 Електронно подаване 
 
Изображението на дизайна трябва да се подава като прикачен файл към 
електронния формуляр за заявка. Всеки ракурс трябва да се подаде като 
отделен прикачен файл към формуляра на електронна заявка и да бъде във 
формат .jpeg. Размерът на всеки прикачен файл не може да надвишава 5 MB (вж. 
Решение № EX-11-3 на председателя на Службата от 18/04/2011 г. относно 
електронната комуникация със и на Службата). 
 
Прикачени файлове с ниска резолюция е вероятно да бъдат отказвани поради 
незадоволителното им качество за целите на възпроизвеждането и 
публикуването, ако увеличаването на ракурсите до размер 8 × 16 cm води до 
замъгляване на детайлите. 
Ако е видно, че в електронното подаване има недостатъци поради технически 
проблеми, за които е отговорна Службата, като например частично качване на 
всички ракурси, Службата позволява на заявителя да подаде отново липсващите 
ракурси (или всички ракурси) по пощата, като приложи копие от разписката от 
електронното подаване. Оригиналната дата на подаване чрез електронно 
подаване се запазва, при условие че не съществува друг недостатък, който 
засяга датата на подаване. 
 
 
3.3.5 Спесимен 
 
Графичната или фотографска репродукция на дизайна може да бъде заменена 
със спесимен на дизайна, при условие че са спазени следните кумулативни 
условия: 
 
• заявката се отнася до двуизмерен дизайн и 
• заявката съдържа искане за отлагане (член 36, параграф 1, буква в) от 

РПДО; член 5, параграф 1 от РПРПДО). 
 
В случай на множествена заявка замяната на изображението със спесимен може 
да се прилага само към някои от дизайните, при условие че тези дизайни са 
двузимерни и са предмет на искане за отлагане (вж. параграф 6.2.5 по-долу). 
 
Спесименът обикновено е проба от материал, като текстил, тапет, дантела, кожа 
и др. 
 
Спесименът не трябва да надвишава размери 26.2 cm x 17 cm, тегло 50 грама и 
дебелина 3 мм. Той трябва да дава възможност за съхраняване и разгъване 
(член 5, параграф 2 от РПРПДО). 
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Трябва да се подадат пет проби от всеки спесимен; в случай на множествена 
заявка, трябва да се подадат по пет проби от спесимена за всеки дизайн (член 5, 
параграф 3 от РПРПДО). 
 
Заявката и спесименът (спесимените) трябва да се изпратят в една пратка или по 
пощата, или чрез лично доставяне. Не се определя дата на подаване, докато и 
заявката, и спесименът (спесимените) не пристигнат в Службата. 
 
Ако заявителят подаде спесимен, свързан със заявка, която не съдържа искане 
за отлагане, спесименът не е допустим. В такъв случай датата на подаването се 
определя спрямо датата, на която Службата получи подходяща графична или 
фотографска репродукция на дизайна, при условие че недостатъкът не бъде 
отстранен в рамките на два месеца от получаване на уведомлението на 
Службата (член 10, параграф 2 от РПРПДО). 
 
 
4 Проверка на материалноправните изисквания 
 
Службата извършва проверка на материалноправните изисквания за закрила, 
която се ограничава до две абсолютни основания за отказ. 
 
Заявката се отхвърля, ако дизайнът не отговаря на определението, посочено в 
член 3, буква а) от РПДО, или ако противоречи на обществения ред или 
общоприетите принципи на морала (член 9 от РПДО). 
 
 
4.1 Съответствие с определението за дизайн 
 
„Дизайн“ е видимият външен вид на целия продукт или на част от него, 
определен, по-специално, от особеностите на линиите, контурите, цветовете, 
формата, строежа и/или материалите на самия продукт и/или орнаментите му 
(член 3, буква а) от РПДО). 
 
„Продукт“ е всяко промишлено или занаятчийско изделие, включително, между 
другото, части, предназначени за сглобяване в съставен продукт, опаковка, 
оформление, графични символи или печатни шрифтове, с изключение на 
компютърни програми (член 3, буква б) от РПДО). 
 
Не се проверява дали продуктът, за който е подадена заявка, реално е 
произведен или се използва, или може да бъде произведен и да се използва в 
промишлеността или занаятите. 
 
Фактът дали даден дизайн оповестява външния вид на целия „продукт“ или на 
част от него, се проверява в светлината на самия дизайн, доколкото от него е 
виден характерът на продукта, неговото предназначение или неговата функция, 
или указанието за продуктите, в които е предназначен да бъде включен или към 
които ще се прилага дизайнът (член 36, параграф 2 от РПДО). 
 
Следните примери, макар и неизчерпателни, илюстрират практиката на 
Службата. 
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4.1.1 Чертежи, планове за къщи или други архитектурни планове и 
интериорни или ландшафтни дизайни 

 
Чертежите, плановете за къщи или други архитектурни планове и интериорни или 
ландшафтни дизайни (например градини) се считат за „продукти“ за целите на 
прилагането на член 7, параграф 1 от РПДО и се приемат само със съответното 
обозначаване за „печатни материали“ в клас 19—08 от Класификацията от 
Локарно. 
 
Ако обозначеният продукт в заявката за дизайн, състояща се от чертежна къща, е 
„къщи“ в клас 25—03 от Класификацията от Локарно, се повдига възражение. 
Това се дължи на факта, че чертежът не оповестява външния вид на краен 
продукт, например къща. 
 
 
4.1.2 Цветове сами по себе си и комбинации от цветове 
 
Разбира се, един цвят може да бъде елемент от дизайн, но сам по себе си не 
отговаря на определението за дизайн, защото не представлява „външен вид на 
продукт“. 
 
Комбинациите от цветове могат да се приемат, ако от контурите на 
изображението може да се установи, че се отнасят до продукт, като например 
лого или графичен символ в клас 32 от Класификацията от Локарно. 
 
 
4.1.3 Иконки 
 
Дизайните на екрани, иконки и други видове видими елементи от компютърна 
програма са допустими за регистрация (вж. клас 14—04 от Класификацията от 
Локарно). 
 
 
4.1.4 Обикновени словни елементи 
 
Думите сами по себе си и поредиците от букви (изписани в стандартни символи в 
черно и бяло) не отговарят на определението за дизайн, защото не съставляват 
външния вид на продукта. 
 
Използването на въображаеми символи и/ или включването на фигуративен 
елемент обаче прави дизайна допустим за закрила или като лого/ графичен 
символ в клас 32 от Класификацията от Локарно, или като орнаменталното 
изображение на част от всеки продукт, към който дизайнът ще се прилага. 
 
 
4.1.5 Музика и звуци 
 
Музиката и звуците сами по себе си не представляват външния вид на продукт и 
следователно не отговарят на определението за дизайн. 
 
Въпреки това графичното изображение на музикална композиция под формата на 
музикална струна би притежавало качествата на дизайн, ако за него се подаде 
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заявка, например като за други печатни материали в клас 19—08 или графични 
символи в клас 32 от Класификацията от Локарно. 
 
 
4.1.6 Снимки 
 
Снимката сама по себе си представлява външния вид на продукт и следователно 
отговаря на определението за дизайн, без значение какво показва. Означението 
за продукт може да бъде Листа за писане, картички за кореспонденция и 
известия в клас 19—01, други печатни материали или снимки в клас 19—08 от 
Класификацията от Локарно или всеки продукт, към който дизайнът се прилага. 
 
 
4.1.7 Живи организми 
 
Живите организми не са „продукти“, тоест промишлени или занаятчийски стоки. 
Дизайн, който оповестява външния вид на растения, цветя, плодове и др. в 
тяхното естествено състояние, по принцип се отказва. Въпреки това не се 
повдига възражение, ако в обозначението за продукта се посочва, че този 
продукт е изкуствен (вж. по-специално клас 11—04 от Класификацията от 
Локарно). 
 
 
4.1.8 Материали за обучение 
 
Материалите за обучение, като графики, диаграми, карти и др. могат да бъдат 
изображения на продукти в клас 19—07 от Класификацията от Локарно. 
 
 
4.1.9 Понятия 
 
Заявка за дизайн бива отказана, ако е представен продукт, който просто е един 
пример от многото продукти, които заявителят желае да защити. Не може да се 
предостави изключително право на „неконкретен“ дизайн, който е способен да 
придобива множество различни типове външен вид. Това е така, ако предметът 
на заявката се отнася, наред с другото, до изобретение или метод за получаване 
на даден продукт. 
 
 
4.2 Обществен ред и морал 
 
4.2.1 Общи принципи 
 
Понятията за обществен ред и морал е възможно да варират в различните 
държави. Ограничителна мярка въз основа на обществен ред или морал може да 
се базира на схващане, което не е задължително всички държави членки да 
споделят (Решение по дело № C-36/02, Omega, от 14/10/2004, точки 33 и 37). 
 
Имайки предвид единния характер на регистрирания дизайн на Общността 
(член 1, параграф 3 от РПДО), достатъчно е дизайнът да се определи като 
противоречащ на обществения ред най-малко в една част от Съюза, за да бъде 
отказан съгласно член 9 от РПДО (вж. по аналогия Решение по дело № T-232/10, 
Coat of arms of the Soviet Union, от 20/09/2011, точки 37 и 62). Тази констатация 
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може да се подкрепи със законодателните и административните практики на 
определени държави членки. 
 
Не е необходимо използването на дизайна да е незаконно и забранено. Въпреки 
това незаконността на използването на дизайна съгласно европейското или 
националното законодателство е сериозен показател за това, че дизайнът 
следва да бъде отказан съгласно член 9 от РПДО. 
 
4.2.2. Обществен ред 
 
Опазването на обществения ред може да бъде основание за отказ на заявка за 
дизайн на Общността само ако има реална и достатъчно сериозна заплаха за 
фундаментален интерес на обществото (Решение по дело № C-54/99, Église de 
scientologie, от 14/03/2000, точка 17). 
 
Дизайните, които изобразяват или насърчават насилие или дискриминация въз 
основа на пол, раса или етническа принадлежност, религия или убеждения, 
увреждане, възраст или сексуална ориентация, биват отказвани на това 
основание (член 10 от Договора за функционирането на Европейския съюз). 
 
 
4.2.3 Морал 
 
Опазването на морала може да бъде основание за отказ на заявка за дизайн на 
Общността, ако дизайнът се възприема като достатъчно неприличен или 
оскърбителен от гледната точна на разумно лице, което притежава нормални 
равнища на чувствителност и толерантност (вж. по аналогия Решение по дело 
№ T-417/10, ¡Que buenu ye! Hijoputa, от 09/03/2012, точка 21). 
 
Лошият вкус, за разлика от противоречието на морала, не е основание за отказ. 
 
 
4.3 Възражение 
 
Ако проверителят повдигне възражение по отношение на първото или второто 
посочено по-горе абсолютно основание за отказ, на заявителя се дава 
възможност да оттегли или промени изображението на дизайна, или да 
представи своите съображения в рамките на двумесечен срок (член 47, 
параграф 2 от РПДО, член 11 от РПРПДО). 
 
Ако възражението е свързано със спазване на определението за дизайн и ако 
това възражение може да се преодолее чрез промяна на обозначението на 
продуктите, в които е предназначен да бъде включен или към които ще се 
прилага промишленият дизайн, проверителят отправя предложение за нанасяне 
на такава промяна в съобщението до заявителя. 
 
Ако заявителят избере да представи променено изображение на дизайна, това 
изображение е допустимо, при условие че „се запази идентичността на 
промишления дизайн“ (член 11, параграф 2 от РПРПДО). 
 
Следователно съхраняването в променена форма се ограничава до случаи, в 
които премахнатите или отхвърлени особености са толкова незначителни от 
гледна точка на своя размер или значение, че е вероятно те да останат 
незабелязани при възприемането им от информирания потребител. 
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Особености могат да се премахват или отхвърлят чрез идентификаторите, 
посочени в параграф 5.3. по-долу. 
 
Ако недостатъците са отстранени в определения от Службата срок, датата на 
подаване на заявка се определя спрямо датата, на която са отстранени 
недостатъците (член 10, параграф 2 от РПРПДО). 
 
Ако заявителят не успее да се съобрази с мотивите за отказа за регистриране в 
рамките на определения срок, Службата отхвърля заявката. В случай че тези 
мотиви се отнасят само за отделни дизайни, съдържащи се в множествена 
заявка, Службата отхвърля заявката само по отношение на тези дизайни 
(член 11, параграф 3 от РПРПДО). 
 
 
5 Допълнителни изисквания, свързани с 

възпроизвеждането на дизайна 
 
На заявителите се напомня, че изискванията относно формата на изображение 
на дизайна може да варират в зависимост от начина, по който е подадена 
заявката (на хартия, чрез електронно подаване, чрез използване на спесимен). 
Тези изисквания са изложени в член 4 и 5 от РПРПДО. 
 
Следните указания допълват изискванията, свързани с качеството на 
репродукцията и неутралния фон (вж. параграф 3.3 по-горе). 
 
Следните указания са приложими към всички дизайни, независимо от начина, по 
който е подадена заявката. 
 
Дори ако изображението на дизайн е заменено със спесимен съгласно член 5 от 
РПРПДО (вж. параграф 3.3.5 по-горе), заявителят трябва да подаде графична 
или фотографска репродукция на дизайна най-малко три месеца преди изтичане 
на 30-месечния период на отлагане (член 15, параграф 1, буква в) от РПРПДО; 
вж. параграф 6.2.5.3 по-долу). 
 
Ако в заявката бъдат установени недостатъци, свързани с едно от двете 
изисквания в този раздел, това няма да повлияе на определянето на дата на 
подаване. Въпреки това, ако недостатъците не бъдат отстранени в рамките на 
срока, определен от Службата в нейния доклад от проверката, заявката се 
отхвърля (член 46, параграф 3 от РПДО). Ако недостатъците се отнасят само за 
отделни дизайни, съдържащи се в множествена заявка, Службата отхвърля 
заявката само по отношение на тези дизайни (член 11, параграф 3 от РПРПДО). 
 
Щом бъде определена дата на подаване, платените от заявителя такси не се 
възстановяват, ако заявката бъде отхвърлена (член 13 от РПРПДО). 
 
 
5.1 Брой ракурси 
 
Целта на графичното изображение е да се разкрият особеностите на дизайна, за 
който се търси закрила. Графичното изображение трябва да бъде 
самостоятелно, за да се определи ясно и точно предметът на закрилата, която 
притежателят получава по силата на регистрирания дизайн на Общността. Това 
правило е породено от изискването за правна сигурност. 
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Отговорност на заявителя е да оповести възможно най-изчерпателно 
особеностите на своя дизайн. Службата не проверява дали биха били 
необходими допълнителни ракурси, за да се разкрие външният вид на дизайна с 
изключение на посочените в параграфи 5.2.1 до 5.2.3 по-долу. 
 
Изображението може да съдържа не повече от седем различни ракурса на 
дизайна (член 4, параграф 2 от РПРПДО). Ракурсите може да са обикновени, с 
напречно сечение, в перспектива или схематични. Следва да се подаде само по 
едно копие от всеки ракурс. 
 
Схематичен ракурс е този, в който всички компоненти от един съставен продукт 
са изобразени в разглобен вид, за да се обясни по какъв начин могат да се 
сглобят, като в примера по-долу (РДО 380969-0002, с любезното съдействие на 
Aygaz Anonim Sirketi, автор Zafer Dikmen). 
 

  
 
 
Възможните позиции на подвижни или неподвижни части от дизайна могат да 
бъдат показани в различни ракурси, както в примера по-долу (РДО 588694-0012, 
с любезното съдействие на Fujitsu Toshiba Mobile Communications, автор Hideki 
Hino). 
 

 

 
 
 
Заявителят трябва да номерира всеки от тези ракурси с числа, съставени от 
арабски цифри, разделени с точка, като първи е номерът на дизайна, а втори е 
номерът на ракурса. Например 6-ият ракурс на втория дизайн от множествена 
заявка трябва да се номерира по следния начин: 2.6. 
 



Проверка на заявки за регистрирани дизайни на Общността 

 
Насоки за проверка в Службата  Страница 29 
 
FINAL VERSION 1.0 DATE 01/08/2014 

В случаи, когато са предоставени повече от седем ракурса, Службата не взема 
под внимание никой от допълнителните ракурси за целите на регистрацията и 
публикуването (Решение по дело № R 571/2007-3, Frames for cycles or 
motorcycles, от 27/10/2009, точка 13). Службата взема ракурсите в 
последователността, в която са номерирани от заявителя (член 4, параграф2 от 
РПРПДО). 
 
Ако репродукцията включва по-малко от седем ракурса, които не са номерирани, 
проверителят номерира ракурсите в последователността им в заявката. 
 
Проверителят не променя реда на ракурсите, както е виден в заявката, нито 
тяхната ориентация. 
 
5.2 Съответствие на ракурсите 
 
Проверителят проверява дали ракурсите се отнасят до един и същ дизайн, тоест 
до външния вид на един и същ продукт или на неговите части. 
 
Ако ракурсите не съответстват и са свързани с повече от един дизайн, 
заявителят се приканва или да оттегли някои ракурси, или да преобразува 
заявката в множествена заявка за различни дизайни и да плати съответните 
такси. 
 
Отговорност на заявителя е да подаде правилна и завършена заявка 
(включително изображение на дизайна). Службата няма право да отстранява 
недостатъци, свързани с несъвместими ракурси, след като промишленият дизайн 
на Общността бъде регистриран и публикуван (вж. Решение по дело 
№ R 1332/2013-3, Adapters, от 03/12/2013, точка 14 и сл.) 
 
Съответствието на ракурсите може да бъде особено трудно за оценяване при 
проверка на заявките за дизайни, свързани със съставни продукти, с детайли на 
продукти и с набори от артикули. 
 
 
5.2.1 Съставни продукти 
 
Съставен продукт е продукт, съставен от множество компоненти, които могат да 
се заместват така, че да е възможно демонтирането или повторното сглобяване 
на продукта (член 3, буква в) от РПДО). 
 
Заявителите трябва да подадат в рамките на седемте разрешени ракурса поне 
един, който да показва съставния продукт в неговата сглобена форма. Вж. 
примера по-долу (РДО 238092-0001, с любезното съдействие на Eglo Leuchten 
GmbH): 
 
 
 

  

 

 

https://oami.europa.eu/copla/image/M674DBIVNK56FON27UQIXB6ZFE77HPTV7V7CZGFGYUV5XH3KOJKYTF7SDXPDZ5CCEY27AEXN7LR34
https://oami.europa.eu/copla/image/M674DBIVNK56FON27UQIXB6ZFE77HPTV7V7CZGFGYUV5XH3KOJK7KE6XLSMRSTSGHURXEKMRDEBJA
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Всяка от съставните части сама по себе си може да бъде „дизайн“. 
Следователно, ако всички ракурси оповестяват различни съставни части, без да 
ги показват свързани, проверителят издава писмо за установени недостатъци, 
като дава на заявителя две възможности: 
 
• да преобразува своята заявка в множествена заявка, съчетаваща 

отделните дизайни за всяка въпросна съставна част, и да плати 
съответните такси; или 

• да ограничи своята заявка само до един дизайн, като оттегли ракурсите, 
изобразяващи други дизайни. 

 
 
5.2.2 Детайли 
 
Същата логика важи и за дизайн, който не е предназначен да бъде включен в 
съставен продукт, при който ракурсите показват само отделни детайли, които не 
могат да бъдат свързани с външния вид на продукта като цяло. 
 
Всеки от отделните детайли на продукта сам по себе си може да бъде „дизайн“. 
Следователно, ако всички ракурси оповестяват различни детайлни особености, 
без да показват по какъв начин тези особености са свързани, проверителят 
издава писмо за установени недостатъци, като дава на заявителя две 
възможности: 
 
• да преобразува своята заявка в множествена заявка, съчетаваща 

отделните дизайни за всеки отделен детайл, и да плати съответните такси; 
или 

• да ограничи своята заявка само до един дизайн, като оттегли ракурсите, 
изобразяващи други дизайни. 

 
 
5.2.3 Набор от артикули 
 
Набор от артикули е група продукти от един и същ вид, за които обикновено се 
счита, че са в комплект и се използват като такъв. Вж. примера по-долу (РДО 

https://oami.europa.eu/copla/image/M674DBIVNK56FON27UQIXB6ZFE77HPTV7V7CZGFGYUV5XH3KOJK4L3QBKEXR37BZ4GFRC4CFTLQC4
https://oami.europa.eu/copla/image/M674DBIVNK56FON27UQIXB6ZFE77HPTV7V7CZGFGYUV5XH3KOJK2CIRJQ7VNA5HG322VVEFIF5DX6
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685235-0001, с любезното съдействие на Zaklady Porcelany Stolowej KAROLINA 
Sp. z o.o.)  
 

                                                 
 
Разликата между съставен продукт и набор от продукти е такава, че за разлика от 
съставния продукт артикулите в „набор от продукти“ не са механично свързани. 
 
Набор от продукти може сам по себе си да бъде „продукт“ по смисъла на член 3 
от РПДО. Той може да бъде представен в една заявка за дизайн, ако съставните 
му продукти са свързани чрез естетична и функционална допълняемост и в 
обикновени обстоятелства се продават заедно като един продукт, като например 
шахматна дъска и фигурите ѝ или комплекти ножове, вилици и лъжици. 
 
Трябва обаче от изображението да става ясно, че се търси закрила за дизайн, 
произлизащ от съчетанието на артикули, съставящи набора. 
 
Заявителите трябва да подадат в рамките на 7-те разрешени ракурса поне един, 
който да показва набора от артикули в неговата цялост. 
 
В противен случай проверителят издава писмо за установени недостатъци и дава 
на заявителя две възможности: 
 
• да преобразува своята заявка в множествена заявка, съчетаваща 

отделните дизайни за всеки отделен артикул, и да плати съответните такси; 
или 

• да ограничи своята заявка само до един дизайн, като оттегли ракурсите, 
изобразяващи други дизайни. 

 
 
5.2.4 Варианти на дизайн 
 
Наборите от продукти следва да не се бъркат с вариантите на дизайн. 
Различните въплъщения на една и съща концепция не може да се групират в 
една заявка, защото всяко въплъщение е само по себе си дизайн, както се вижда 
от примера по-долу (РДО 1291652-0001; -0002; -0003; -0004, с любезното 
съдействие на TESCOMA s.r.o.). 
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Ако в заявката за единичен регистриран дизайн на Общността ракурсите са 
свързани с повече от един дизайн, проверителят издава писмо за установени 
недостатъци и дава на заявителя две възможности: 
 
• да преобразува своята заявка в множествена заявка, съчетаваща 

отделните дизайн, и да плати съответните такси; или 
• да ограничи своята заявка само до един дизайн, като оттегли ракурсите, 

изобразяващи други дизайни. 
 
 
5.2.5 Цветове 
 
Изображението на дизайна може да се подаде или в черно и бяло (монохром), 
или в цвят (член 4, параграф 1 от РПРПДО). 
 
Изображения, които съчетават черно-бели и цветни ракурси, се отхвърлят 
поради тяхното несъответствие и произлизащата от него правна несигурност 
относно търсената закрила. 
 
Същата логика важи и в случаите, когато едни и същи особености на дизайн са 
представени с различни цветове в различните ракурси. Това несъответствие 
илюстрира факта, че заявката се отнася до повече от един дизайн (Решения по 
дело № R 965/2004-3, Tape measure, от 31/03/2005, точки  18—20; 
№ R 1583/2007-3, Bekleidung, от 12/11/2009, точки 9—10). 
 
Следователно заявителят се приканва или да оттегли някои от цветните ракурси, 
за да запази съответствието между оставащите, или да преобразува заявката в 
множествена заявка и да плати съответните такси. 
 
Въпреки това, като изключение от горепосочения принцип, едни и същи 
особености на дизайн могат да бъдат изобразени в различни цветове в 
различните ракурси, ако заявителят представи доказателство, че промяната в 
цветовете на различни етапи от използването на продукта е една от съответните 
особености на дизайна, както в примера по-долу (РДО 283817-0001, с любезното 
съдействие на ASEM Industrieberatung und Vermittlung). 
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Когато изображението е цветно, регистрацията и публикуването също са цветни 
(член 14, параграф 2, буква в) от РПРПДО). 
 
 
5.2.6 Външни елементи на дизайна 
 
Ракурсите може да включват външна и чужда материя към дизайна, при условие 
че включването не поражда съмнения относно търсената закрила и служи само 
за илюстрация (вж. параграф 3.3.2 по-горе). 
 
Вж. например следните два РДО № 10166-0003 (с любезното съдействие на Karl 
Storz GmbH & Co. KG) и № 2068692-0002 (с любезното съдействие на Tenzi Sp. z 
o.o.), в които включването на длан или сгради и зеленина в някои от ракурсите 
служи за целите на поясняване по какъв начин или в какъв контекст ще се 
използва продуктът, в който е включен дизайнът. 
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5.3 Използване на идентификатори за изключване на 

особености от закрила 
 
За разлика от член 37 от РМО, нито РПДО, нито РПРПДО предвиждат правила за 
възможността за включване в заявката на изявление, че заявителят се отказва от 
всякакви изключителни права върху една или повече от особеностите, 
оповестявани от ракурсите. 
 
Използването на описание по смисъла на член 36, параграф 3, буква а) от РПДО 
не е подходящо, тъй като то „не засяга обхвата на закрилата на дизайна като 
такъв“ съгласно член 36, параграф 6 от РПДО. Освен това се публикува само 
посочването, че е подадено описание, а не самото описание (член 14, 
параграф 2, буква г от РПРПДО). 
Следователно отказът от права следва да е очевиден от изображението на 
самия дизайн. 
 
В заявка за регистрация на дизайн на Общността се допускат следните 
идентификатори: 
 
 
5.3.1 Пунктирани линии 
 
В ракурс може да се използват пунктирани линии или за обозначаване на 
елементите, за които се търси закрила (например украса по повърхността на 
даден продукт, чиято форма е отхвърлена), или за обозначаване на частите от 
дизайна, които не са видими в този конкретен ракурс, тоест невидими линии. 
 

 
РДО 30606-0005, с любезното съдействие на Nokia Corporation (автор: Petteri Kolinen) 

 
 
5.3.2 Граници 
 
Може да се използват граници, които да обкръжават особеностите на дизайна, за 
които се търси закрила, като останалите части се считат за чисто илюстративни, 
тоест показващи средата, в която са поставени претендираните особености. 
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РДО 164611-0004, с любезното съдействие на Valio Oy (автор: Aki Liukko) 

 

 
РДО 2038216-0001 с любезното съдействие на BMC S.r.l. 

 
 
5.3.3 Нюанси и замъгляване на цветове 
 
Може да се използват нюанси и замъгляване на цветове, за да се изключат 
редица особености от закрилата и по този начин да се подчертаят 
претендираните особености. 
 

 

 

 

РДО 244520-0002, с 
любезното съдействие на 

Nokian Tyres plc 

РДО 222120-0002, с 
любезното съдействие на 

Altia Plc 

РДО 220405-0003, с любезното 
съдействие на KUBOTA 

CORPORATION (автор: Yoshitaka 
Higashikawa) 
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5.3.4 Разделители 
 
Може да се използват разделители, за да се посочи, че за улесняване на 
илюстрирането не е включена точната дължина на дизайна (неопределена 
дължина). 
 

 
РДО 1868753-0001, с любезното съдействие на Viskadalens Produktion AB (автор: Johan Larsson) 

 
 
5.4 Обяснителен текст, надписи или символи 
 
Не се допуска изписването в ракурсите на обяснителен текст, надписи, нито 
символи, освен означението "горе" или имената и адреса на заявителя (член 4, 
параграф , буква в) от РПРПДО). 
 
Ако думи, букви, числа и символи (например стрелки) очевидно не са част от 
дизайна, проверителя може да ги изреже от ракурсите, използвайки специално 
предназначения за тази цел компютризиран инструмент. Ако проверителят не 
успее да ги изреже поради технически причини, заявителят се приканва да 
изпрати чисти ракурси или да оттегли неправилните. 
 
Ако думите, буквите, числата и др. са част от дизайна (графичен символ), 
дизайнът е приемлив. 
 
Съдържащите се в изображението словни елементи, , които са част от дизайна, 
се напечатват и включват в досието. Ако  изображението съдържа няколко 
словни елемента, проверяващият взема под внимание най-отличителния. 
 
Указания като „отстрани“, „преден ракурс“ и др. се изрязват за целите на 
публикуването. Ако заявителят счита, че тези указания са уместни, той може да 
пожелае да ги включи в полето „Описание“ в момента на подаване. Не се 
допускат допълнителни промени или добавяне на описание. 
 
 
5.5 Промяна и допълване на ракурси 
 
Принципно изображението не може да се променя, след като заявката е 
подадена. Следователно не се приема подаването на допълнителни ракурси или 
оттеглянето на някои от тях (член 12, параграф 2 от РПРПДО), освен ако не е 
изрично разрешено или изискано от Службата. 
 
По-специално първоначално подадените ракурси не може да се заменят с такива 
с по-добро качество. Проверените и публикувани изображения са тези, които 
заявител е представил в оригиналната си заявка. 
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Подаването на изменени или допълнителни ракурси, ако е разрешено, трябва да 
се извършва чрез електронно съобщение през уебсайта на OHIM (не по 
електронна поща), по пощата или по факс (последното обаче не е 
препоръчително; вж. параграф 2.2.5 по-горе). 
 
 
5.6 Специални изисквания 
 
5.6.1 Повтарящи се мотиви за повърхност 
 
Когато дадена заявка се отнася до дизайн, който се състои от повтарящ се мотив 
за повърхност, в изображението на дизайна следва да се покаже пълният мотив 
и достатъчна част от повърхността (член 4, параграф 3 от РПРПДО), за да е 
видно, че този мотив се умножава неколкократно. 
 
Ако заявката не съдържа описание, от което да става ясно, че промишленият 
дизайн се състои от повтарящ се мотив за повърхност, Службата счита, че това 
не е така, и не изисква достатъчна част от повтарящата се повърхност. 
 
Ако в допълнителни ракурси е изобразен мотивът, приложен към един или 
повече специални продукти с цел онагледяване, заявителят трябва да се увери, 
че формата на такива продукти не е претендирана като част от дизайна по някой 
от методите, посочени в параграф 5.3 по-горе (РДО 002321232-0002, с любезното 
съдействие на Textiles Visatex SL.): 
 

 

 
 

 
 
 
5.6.2 Типографски лица на знак (печатарски шрифтове) 
 
Когато заявката се отнася до дизайн, който се състои от типографско лице на 
знак или лице на буква, изображението на дизайна следва да се състои от 
поредица от всички малки и големи букви от азбуката, от всички арабски цифри, 
придружени от текст, покриващ пет реда с това лице на буква, като буквите и 
цифрите следва да са в размер с височина на знака 16 (член 4, параграф 4 от 
РПРПДО). 

https://oami.europa.eu/copla/image/M674DBIVNK56FON27UQIXB6ZFG46DMMFRUEP7LVEINEMWLC5ZZLC3TEOHRHGA3KBP7UC3HZ7K3JZ4
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Ако заявката не включва текст, покриващ пет реда с това лице на знак (член 4, 
параграф 4 от РПРПДО), заявителят се приканва да представи такъв текст или 
да допусне обозначението на продуктите да бъде променено на „набор от 
писмени знаци“ в клас 18.30 от класификацията от Локарно. 
 
 
6 Допълнителни елементи, които заявката трябва или 

може да съдържа 
 
6.1 Задължителни изисквания 
 
В допълнение към изискванията за определяне на дата на подаване (вж. 
параграф 3 по-горе) заявката трябва точно да посочва заявителя и ако е 
приложимо — неговия представител (член 1, букви б) и д) от РПРПДО), на двата 
езика на заявката (член 1, параграф 1, буква з) от РПРПДО), да съдържа подпис 
(член 1, параграф 1, буква и) от РПРПДО) и да обозначава продуктите, в които се 
планира дизайнът да бъде вложен или спрямо които се планира да се прилага 
промишленият дизайн (член 1, параграф 1, буква г) от РПРПДО). 
 
Дори и след като бъде определена дата на подаване, проверителят издава 
възражение, ако в хода на проверка на заявката за дизайн на Общността бъде 
открита нередност по отношение на някое от горепосочените изисквания 
(член 10, параграф 3, буква а) от РПРПДО). 
 
 
6.1.1 Посочване на самоличността на заявителя и неговия представител 
 
Съгласно член 1, параграф 1, буква б) от РПРПДО срещу заявка се повдига 
възражение, ако тя не съдържа следната информация относно заявителя: име, 
адрес и националност на заявителя и държава, в която е неговото 
местожителство или, ако е юридически субект, в която се намира неговото 
седалище, или в която се е установил Ако Службата е дала идентификационен 
номер на заявителя, достатъчно е този номер да се посочи заедно с името на 
заявителя. 
 
Ако заявката е подадена на името на повече от един заявител, същото изискване 
е приложимо за всеки от тях. 
 
Имената на физическите лица трябва да се състоят както от фамилията, така и 
от собственото име/ имена. Юридическите субекти трябва да се посочват чрез 
официалното си наименование. Държавата, чието право ръководи тези субекти, 
също трябва да се посочи. 
 
Ако заявителят няма представител, е силно препоръчително да се посочат 
телефонните номера, както и факс номерата и всеки друг начин за комуникация, 
например адрес на електронна поща. 
 
По принцип за един заявител се посочва само един адрес. Когато са посочени 
няколко адреса, се взема под внимание единствено първият поред, с изключение 
на случаите, в които заявителят посочва един от адресите като служебен. 
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В случай че има повече от един заявител, Службата изпраща своите съобщения 
на заявителя, който първи е посочен в заявката. 
 
Ако заявителят е посочил представител, в заявката трябва да се посочва името 
на този представител и адресът на мястото на дейност. Ако Службата е дала 
идентификационен номер на посочения представител, е достатъчно да се посочи 
този номер заедно с името на представителя. 
 
Ако представителят има повече от един адрес на търговска дейност или има 
двама или повече представители с различни адреси на търговска дейност, в 
заявката трябва да се посочва кой адрес трябва да се използва като служебен. 
Ако няма такова посочване, се приема, че първият посочен адрес е служебният. 
 
В случай че има повече от един заявител, в заявката като общ представител 
може да се посочи един заявител или представител. 
 
 
6.1.2 Определяне на езиците 
 
Заявката може да се подава на всеки един от официалните езици на 
Европейския съюз (език на подаване на заявката) (член 98, параграф 1 от РПДО; 
вж. параграф 2.4). Използваният във формуляра на заявка език не повлиява на 
езика на заявката. Решаващ е езикът на съдържанието, предоставено от 
заявителя. Езикът на подаването е първият език на заявката. 
 
Заявителят трябва да посочи втори език, който да бъде език на Службата, тоест 
испански (ES), немски (DE), английски (EN), френски (FR) или италиански (IT). 
 
Вторият език трябва да бъде различен от езика на подадената заявка. 
 
Двубуквените ISO кодове (кодове, създадени от Международната организация за 
стандартите за идентифициране на езици) може да се използват в полето, 
предоставено във формуляра на заявка. 
 
 
6.1.3 Подпис 
 
Заявката трябва да бъде подписана от заявителя или неговия представител 
(член 1, параграф 1, буква и) от РПРПДО). Ако заявителят или представителят е 
повече от един, е достатъчен подписът на единия от тях. 
 
Ако заявката се подава по електронен път, достатъчно е да се посочат името и 
длъжността на подписващия. Ако заявката се подава по факс, за валидно се 
счита точното фотокопие на подписа. 
 
За представители подписът, състоящ се от наименованието на адвокатската 
кантора, е достатъчен. 
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6.1.4 Обозначаване на продуктите 
 
6.1.4.1 Общи принципи 
 
Съгласно член 36, параграф 2 от РПДО в заявката за дизайн на Общността 
трябва да се посочват продуктите, в които е предназначен да бъде включен или 
към които ще се прилага промишленият дизайн. Съгласно член 1, параграф 1, 
буква г) и член 3, параграф 3 от РПРПДО обозначаването на продуктите трябва 
да се формулира по начин, който ясно разкрива естеството на продуктите и 
позволява класифицирането на всеки продукт само в един клас от 
класификацията от Локарно, за предпочитане използвайки понятията, включени в 
изложения в нея списък или в базата данни EuroLocarno (вж. по-долу). 
 
Нито обозначаването на продукта, нито класификацията не засягат обхвата на 
закрилата на дизайна като такъв (член 36, параграф 6 от РПДО). Класификацията 
на продуктите служи единствено за административни цели, по-специално 
позволява на трети страни да търсят в базите данни на регистрирани дизайни на 
Общността (член 3, параграф 2 от РПРПДО). 
 
Самите заявители не определят класификационния индекс на продуктите, в 
които ще се включва или към които ще се прилага промишленият дизайн 
(член 36, параграф 3, буква г) от РПДО). Все пак това е силно препоръчително, за 
да се ускори процедурата по регистрация (вж. параграф 6.2.3). 
 
Следващите съображения се отнасят само до единични заявки за дизайн. Що се 
отнася до множествените заявки за дизайн, приложимо е изискването за „единен 
клас“ (вж. параграф 7.2.3).  
 
6.1.4.2 Класификациите Локарно и EuroLocarno 
 
Класификацията от Локарно е международна класификация за дизайни. Тя е 
налична на два официални езика: английски и френски. Нейната структура и 
съдържание са приети и изменени от Комисията от експерти от страните членки 
по Спогодбата от Локарно. Класификацията се ръководи от Световната 
организация за интелектуална собственост (СОИС). Текущото, десето издание 
съдържа 32 класа и 219 подкласа. 
 
EuroLocarno е инструментът на Службата за класификация на дизайни. Той е 
основан на Класификацията от Локарно и има същата структура като нея (тоест 
еднакви класове и подкласове). Съдържа азбучен списък с продукти от 
Класификацията Локарно и е допълнен от голям брой допълнителни понятия за 
продукти. EuroLocarno е достъпна на всички официални езици на Съюза на 
уебсайта на OHIM. 
 
За да се ускори и опрости процедурата по регистрация, е силно препоръчително 
продуктите да се обозначават чрез понятията, изброени в базата данни 
EuroLocarno. 
 
Използването на понятията, изброени в базата данни EuroLocarno, премахва 
нуждата от преводи и по този начин предотвратява дълги забавяния на 
процедурата по регистрация. Използването на тези продуктови понятия винаги, 
когато е възможно, ще подобри прозрачността и удобството на търсене в базите 
данни на регистрирани дизайни на Общността. 
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6.1.4.3 Как се посочват продукти 
 
В заявката може да посочи повече от един продукт. 
 
Ако в заявката е посочен повече от един продукт, не е задължително продуктите 
да принадлежат към един и същ клас от Класификацията от Локарно, освен ако 
няколко промишлени дизайна не са комбинирани в множествена заявка (член 37, 
параграф 1 от РПДО; член 2, параграф 2 от РПРПДО; вж. параграф 7.2.3). 
 
Всеки клас и подклас от класификацията от Локарно и EuroLocarno има 
„заглавие“. Заглавията на клас и подклас дават общо указание за областите, към 
които принадлежат продуктите. 
 
При всички случаи продуктите трябва да бъдат указани по начин, който 
позволява класифицирането им в съответния клас и подклас в класификацията 
от Локарно (член 1, параграф 2, буква в) от РПРПДО). 
 
Използването на понятията, изброени в заглавието на даден клас от 
класификацията от Локарно, само по себе си не е изключено, но не е 
препоръчително. Заявителите следва да не избират родови понятия, посочени в 
заглавието на съответния клас (например „облекла“ в клас 2), а вместо това 
следва да избират понятия в заглавието на подклас (например „облекла“ в 
подклас 02—02) или по-специфични понятия от изброените във въпросните 
класове (например „сака“ в подклас 02—02). 
 
Ако обозначаването на продукт не позволява класификация в подклас, 
проверителят определя съответния подклас, като прави справка с продукта, 
оповестен в графичното изображение (вж. параграф 6.2.3.1 по-долу). Например, 
ако заявката съдържа като означение за продукт понятието „Мебели“ в клас 6 от 
Класификацията от Локарно, проверителят определя подклас, като взема под 
внимание самия дизайн, доколкото от него става ясно естеството на продукта, 
неговото предназначение или неговата функция. Ако промишленият дизайн 
оповестява външния вид на легло, проверителят определя за подклас 06—02 
родовото означение „Мебели“. 
 
Използването на прилагателни в означенията за продукт не е изключено само по 
себе си, дори и ако тези прилагателни не са част от азбучния списък на 
продуктите от класификацията от Локарно или от EuroLocarno (например 
„електрически инструменти за пробиване“ в подклас 08—01 или „памучни 
панталони“ в подклас 02—02). Това обаче може да забави обработването на 
заявката, ако е необходим превод на прилагателното на всички езици на ЕС. 
 
 
6.1.4.4  Ex officio промяна на означение 
 
Продуктови понятия, които не са изброени в класификацията от Локарно или 
EuroLocarno 
 
Ако заявителят използва понятия, които не са в EuroLocarno, в по-прости случаи 
проверителят заменя ex officio използваните от заявителя думи с еквивалентно 
или по-общо понятие от списъка на класификацията от Локарно или EuroLocarno. 
Целта е да се избегне необходимостта от превеждане на понятия на всички 
езици на ЕС, което би довело до забавено обработване на заявката. 
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Например, ако заявител избере понятието „маратонки за тичане“ (понятие, което 
не е включено в EuroLocarno), за да посочи продукти, в които промишленият 
дизайн ще се включва, проверителят променя това означение на „Обувки“ 
(заглавието на подклас 02—04) или „Обувки“ (включено в подклас 02—04). 
 
Макар че продуктовото означение не засяга обхвата на закрилата на дизайн на 
Общността само по себе си, проверителят се въздържа от замяна на понятия, 
използвани от заявителя, с по-конкретни понятия. 
 
 
Продукти и части за тях; комплекти 
 
Ако даден дизайн изобразява външния вид на една част от продукт, а този 
продукт като цяло е указан в заявката (например заявка за дизайна за дръжка на 
нож подсказва, че продуктите, в които ще се включи този дизайн, са „ножове“ в 
подклас 08—03), проверителят заменя това означение за продукт с означението 
„Продукт(и) Х (Част от –)“, при условие че и въпросната част, и продуктът като 
цяло принадлежат към един и същ клас от класификацията от Локарно. 
 
Ако даден дизайн изобразява набор от продукти, всички тези продукти се 
посочват в заявката (например заявка за дизайна на комплект чинии подсказва, 
че продуктите, в които дизайнът ще се включи, са „чинии“ в подклас 07—01), 
проверителят заменя това обозначаване с „Продукт(и) Х (Част от –)“. 
Украса 
 
Прилага се същата логика, когато дизайнът изобразява украса на даден продукт, 
а този продукт като цяло е указан в заявката. Проверителят заменя това 
означение за продукт с означението „Продукт(и) Х (Украса за –)“. Следователно 
продуктът ще бъде класифициран в клас 32—00 от класификацията от Локарно. 
 
Освен това, ако продуктовото означение е „Украса“, а дизайнът не се ограничава 
до изображение на тази украса, а оповестява също и продукта, за който е 
приложима украсата или част от този продукт, без да отхвърля контурите му, този 
продукт се добавя към продуктовото означение, а класификацията се променя 
съответно. 
 
Списък с продукти, съчетаващи „Украса“ с други продукти, които принадлежат 
към различни класове от класификацията от Локарно, поражда възражение, 
когато в множествена заявка са комбинирани няколко промишлени дизайна (вж. 
параграф 7.2.3). 
 
 
Уведомление за ex officio промяна на означение 
 
При условие че няма недостатъци, проверителят регистрира промишления 
дизайн (промишлените дизайни) и уведомява заявителя за извършената ex officio 
промяна на продуктовото означение. 
 
Ако заявителят възрази срещу тази ex officio промяна, той може да подаде искане 
за поправка на съответното вписване в Регистъра (вж. параграф 11.1) и да 
поиска да се запазят оригиналните понятия в заявката, при условие че няма 
въпроси относно яснотата и точността на тези понятия или тяхната класификация 
(член 20 от РПРПДО; вж. Решение по дело № R 1421-2006-3, Cash registers, от 
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05/07/2007). В този случай обаче заявителите се уведомяват, че е вероятно 
преводът на оригиналните понятия на всички официални езици на Съюза да 
забави регистрирането на промишления дизайн (промишлените дизайни) на 
Общността. 
 
 
6.1.5 Дълги списъци с продукти 
 
В една заявка може да се посочи повече от един продукт. 
 
Въпреки това, за да се гарантира, че Регистърът на дизайните на Общността ще 
запази своята възможност за търсене и за да се спестят разходи за превод, ако в 
заявката са означени повече от пет различни продукта, които принадлежат към 
един и същ подклас от класификацията от Локарно, проверителят предлага 
продуктовото означение да бъде заменено със заглавието на въпросния подклас. 
 
Например, нека приемем, че дадена заявка съдържа следното продуктово 
означение: Заключващи или затварящи механизми, Ключове за превозни 
средства, Залостващи пластини за врати, срещу кражби, Катинари (част от -
), Скоби за брави, Резета, Белезници, Рамки за ръчни чанти, Ключалки, Резета, 
Затварящи механизми за врати и прозорци, Автомати за отваряне на врати 
[електрически], Резета за врати, Ключалки, Закопчалки за портмонета и 
чанти, Плоски болтове [катинари], Катинари, Заключващи устройства, 
Закопчалки за кожени изделия, Автомати за затваряне на врати, Болтове за 
рамки на прозорци и врати, Фиксатори за венециански щори, Ключове за 
електрически контакти, Катинари за велосипеди с кабелоподобни елементи, 
Катинари, брави осигурени срещу крадци, Ключове, Закопчалки за кутии, 
Ограничители за врати, Ограничители за врати, Чукчета за врати, Ремъци 
за товарни платформи на товарни автомобили, Секретни брави за 
велосипеди, Закопчалки за цигарени кутии, Обтегачи на затвори, Скоби за 
колела, Белезници, Брави (части от -). 
 
Тъй като всички продукти са класифицирани в един и същ подклас от 
класификацията от Локарно, проверителят предлага този списък да бъде 
заменен със заглавието на подклас 08—07, а именно „Заключващи или 
затварящи механизми“. 
 
Ако продуктовото означение съдържа повече от пет продукта, които не 
принадлежат към един и същ клас от класификацията от Локарно, проверителят 
предлага заявителят да ограничи броя на продуктите до пет и да подбере 
подходящи продукти. 
 
Ако в рамките на посочения в съобщението на проверителя срок заявителят 
изрази желание да запази оригиналния списък на продуктите, проверката се 
извършва въз основа на този списък. 
 
Ако заявителят не отговори в рамките на срока или изрично се съгласи с 
предложението на проверителя, проверката се извършва въз основа на 
предложеното от проверителя продуктово означение. 
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6.1.6 Възражения срещу продуктови указания 
 
Ако проверителят повдигне възражение, на заявителя се дават два месеца, за да 
представи своите съображения и да отстрани всички отбелязани недостатъци 
(член 10, параграф 3 от РПРПДО). 
 
Проверителят може да прикани заявителя да посочи естеството и 
предназначението на продуктите, за да позволи правилното им класифициране, 
или може да предложи продуктови понятия от EuroLocarno в помощ на заявителя. 
 
Ако недостатъкът не бъде отстранен в рамките на този срок, заявката се 
отхвърля. 
 
 
6.1.6.1 Липса на продуктово означение 
 
Повдига се възражение, ако в заявката не е дадено означение за въпросните 
продукти (член 36, параграф 2 от РПДО). Въпреки това, ако в описанието или в 
документа за приоритет може да бъде намерено означение, проверителят го 
вписва като продуктово означение (Решение по дело № R 2432/2010-3, Kylkropp 
för elektronikbärare, от 21/03/2011, точка 14). 
 
 
6.1.6.2 Неправилно продуктово означение 
 
Проверителят също повдига възражение срещу продуктовото означение, ако то 
не позволява класифицирането на всеки продукт само в един клас и подклас от 
класификацията от Локарно (член 3, параграф 3 от РПРПДО). 
 
Такъв би бил случаят, ако означението е прекалено неясно или двусмислено, за 
да се определи естеството и предназначението на въпросните продукти, 
например стоки, декоративни артикули, подаръци, сувенири, аксесоари за 
дома, електрически уреди и др. 
 
Същото важи и в случай че означението се отнася до услуга, а не до продукт, 
например изпращане или обработване на информация. 
 
 
6.1.6.3 Очевидно несъответствие 
 
Тъй като една от основните цели на продуктовото означение и класификация е 
да стане възможно търсенето в регистъра на дизайните на Общността, 
проверителят повдига възражение, ако продуктовото означение не съответства 
на продукта, виден от изображението на дизайна. 
 
 
6.2 Незадължителни елементи 
 
Заявката може да съдържа редица незадължителни елементи, изброени в 
член 1, параграф 1, буква е) и ж) и член 1, параграф 2 от РПРПДО, а именно 
 
• претенция за приоритет или за изложбен приоритет; 
• описание; 
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• означение от класификацията от Локарно на продуктите, съдържащи се в 
заявката; 

• посочване на автора (авторите); 
• искане за отлагане. 
 
 
6.2.1 Приоритет и изложбен приоритет 
 
6.2.1.1 Приоритет 
 
Общи принципи 
 
В заявка за дизайн на Общността може да се претендира приоритет за една или 
повече предишни заявки за един и същ дизайн или полезен модел във или за 
всяка страна членка по Парижката конвенция или по спогодбата за създаване на 
Световната търговска организация, или във или за друга държава, с която е 
сключено споразумение за реципрочност (член 41 от РПДО; член 8 от РПРПДО). 
Такъв „приоритет по силата на Конвенцията“ е с продължителност от шест 
месеца от датата на подаване на първата заявка. 
 
Последствието от правото на приоритет е, че датата на приоритет се счита за 
датата на подаване на заявката за регистриран дизайн на Общността за целите 
на членове 5, 6, 7 и член 25, параграф 1, буква г) и член 50, параграф 1 от РПДО 
(член 43 от РПДО). 
 
Претенциите за приоритет са предмет на следните изисквания: 
 
 
• приоритет може да се претендира в рамките на шест месеца от датата на 

подаване на първата заявка; 
• приоритет може да се претендира от първото подаване на заявка за дизайн 

или полезен модел в държава, която е страна по Парижката конвенция или 
е член на Световната търговска организация (СТО), или в друга държава, с 
която е сключено споразумение за реципрочност; 

• притежателят трябва да бъде един и същ или трябва да се предостави 
документът за прехвърляне, който удостоверява правото на заявителя на 
дизайн на Общността да претендира приоритет за предишна заявка, 
оригинално подадена от друг заявител; 

• декларация за приоритет (съдържаща дата, номер и държава на първата 
заявка) трябва да се подаде не по-късно от един месец от датата на 
подаване на заявката за РДО; 

• данните и завереното копие от предишната заявка трябва да се подадат не 
по-късно от три месеца от датата на подаване на декларацията за 
приоритет; 

 
 
Като материалноправно изискване промишленият дизайн на Общността трябва 
да е свързан със същия „дизайн или полезен модел“ като този, за който се 
претендира приоритет (член 41, параграф 1 от РПДО). Това означава, че 
предметът на предишната заявка трябва да е идентичен с този на 
съответстващия дизайн на Общността, без да се добавят или прикриват 
особености. Все пак претенцията за приоритет е валидна, ако промишленият 
дизайн на Общността и предишната заявка за право на дизайн или полезен 
модел се различават в незначителна степен по смисъла на член 5 от РПДО. 
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При проверка на заявка за дизайн на Общността Службата не проверява дали 
заявката се отнася до „същия дизайн или полезен модел“ като този, за който е 
претендиран приоритет. Следователно самият заявител носи отговорност да 
гарантира, че това изискване е удовлетворено, в противен случай валидността на 
претенцията за приоритет е възможно да бъде оспорена на по-късен етап. 
 
Службата проверява претенцията за приоритет за целите на членове 5, 6 и 7 и 
член 25, параграф 1, буква г) от РПДО по време на производства по 
недействителност, ако трета страна оспори валидността на тази претенция или 
ако притежателят оспори ефекта от оповестяването на дизайн, в случай че 
оповестяването е настъпило по време на приоритетния период (вж. Насоките,  
Проверката на искания за заличаване на дизайн, параграф 5.5.1.8: Оповестяване 
в рамките на срока на приоритет). 
 
По време на фазата на проверка на заявка за дизайн на Общността Службата се 
ограничава до това, да провери дали са спазени формалните изисквания, 
свързани с претенция за приоритет (член 45, параграф 2, буква г) от РПДО). 
 
 
Претенция за приоритет 
 
Заявителят може да претендира приоритет за една или повече предишни заявки 
за дизайни или полезни модели. Затова приоритет на една или повече предишни 
заявки може да се претендира, ако два или повече промишлени дизайна на 
Общността са съчетани в множествена заявка. 
 
Ако приоритет на същата предишна заявка е претендиран за всички дизайни от 
дадена множествена заявка, следва да се отметне полето „Еднакъв приоритет за 
всички дизайни или модели“ във формуляра за заявка (на хартия). 
 
Всяко подаване, което се равнява на редовно подаване на национална заявка 
съгласно приложимото към него национално право, се признава като пораждащо 
правото на приоритет. Редовно подаване на национална заявка е всяко 
подаване, при което може да се установи датата, на която е подадена заявката, 
независимо от по-нататъшния ход на тази заявка (член 41, параграф 3 от РПДО). 
 
Приоритет може да се претендира или при подаване на заявка за дизайн на 
Общността, или в рамките на едномесечен период от датата на подаване. По 
време на този едномесечен период заявителят трябва да представи 
декларацията за приоритет и да посочи датата и държавата, в която е подадена 
предишната заявка (член 8, параграф 2 от РПРПДО). 
 
Ако заявката не съдържа такова указание за претенцията, подаването на 
документи за приоритет в рамките на месец от датата на подаване ще се счита 
за декларация за приоритет. 
 
Освен ако в заявката не е изрично посочено, че впоследствие ще се подаде 
претенция за приоритет, заявката се проверява незабавно и ако не бъде 
констатирана нередност, се регистрира, без да се изчака получаване на 
потенциална декларация за приоритет в продължение на един месец. Ако след 
регистрацията на заявка за дизайн на Общността бъде валидно подадена 
декларация за приоритет, в Регистъра се внася съответно вписване. 
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Заявителят трябва да предостави на Службата номера(та) на досието на 
предишната заявка (предишните заявки) (член 8 от РПРПДО) в рамките на три 
месеца или от датата на подаване или, според случая, от получаване на 
декларацията за приоритет от Службата. 
 
 
Недостатъци 
 
Службата се ограничава до проверката на това, дали заявката отговаря на 
формалните изисквания, свързани с претенцията за приоритет (член 45, 
параграф 2, буква г) от РПДО), тоест: 
 
• дали е претендиран приоритет в рамките на шест месеца от подаването на 

първата заявка; 
• дали е претендиран приоритет при подаване на заявката или в рамките на 

един месец от датата на подаване; 
• дали своевременно са представени данни и копие от предишната заявка (в 

рамките на три месеца или от датата на подаване или, според случая, от 
получаване на декларация за приоритет); 

• дали предишната заявка е свързана с дизайн или полезен модел; 
• дали предишната заявка е подадена в държава, която е страна по 

Парижката конвенция или е член на Световната търговска организация 
(СТО), или в друга държава, с която е сключено споразумение за 
реципрочност; 

• дали предишната заявка е била първо подаване (което означава, че 
претенцията за приоритет следва да бъде отхвърлена, ако заявката за 
приоритет на свой ред е съдържала претенция за приоритет); 

• дали притежателят е един и същ или дали трябва да се предостави 
документ за прехвърляне, който удостоверява правото на заявителя на 
дизайн на Общността да претендира приоритет за предишна заявка, 
оригинално подадена от друг заявител. 

 
Ако бъдат установени недостатъци, които могат да бъдат отстранени, 
проверителят приканва заявителя да ги отстрани в рамките на два месеца. 
 
Ако недостатъците не бъдат отстранени своевременно или не могат да бъдат 
отстранени, Службата уведомява заявителя относно загубата на право на 
приоритет и възможността да подаде искане за вземане на официално (тоест 
подлежащо на обжалване) решение относно тази загуба (член 46, параграф 1 и 
параграф 4 от РПДО; член 40, параграф 2 от РПРПДО). 
 
Ако неотстранените недостатъци се отнасят само до някои от дизайните, 
съдържащи се в множествената заявка, правото на приоритет ще бъде загубено 
във връзка само с въпросните дизайни (член 10, параграф 8 от РПРПДО). 
 
 
Дали е претендиран приоритет в рамките на шест месеца от подаването на 
първата заявка 
 
Проверителят установява дали датата на подаване, определена за дизайн на 
Общността, не се пада по-късно от шест месеца от датата на подаване на 
първата заявка. Заявителите следва да отбележат, че е възможно определената 
от Службата дата на подаване да не съответства на датата на получаване на 
заявката за дизайн на Общността (вж. параграф 3). 



Проверка на заявки за регистрирани дизайни на Общността 

 
Насоки за проверка в Службата  Страница 48 
 
FINAL VERSION 1.0 DATE 01/08/2014 

 
За да се ускорят производствата по регистрация, ако датата на подаване на 
заявка за дизайн на Общността се пада безспорно и необратимо много след 
шестмесечния период, Службата отхвърля претенцията за приоритет, без 
официално да уведомява заявителя за този недостатък. 
 
Ако датата на подаване на заявка за дизайн на Общността се пада малко след 
шестмесечния период, проверителят установява дали периодът трябва да се 
удължи при едно от условията, предвидени в член 58 от РПРПДО. 
 
Претендираното право на приоритет винаги трябва да бъде предходна заявка, 
която точно поради тази причина не може да е със същата дата, както заявката 
за дизайн на Общността. 
 
 
Дали е претендиран приоритет при подаване на заявката или в рамките на 
един месец от датата на подаване 
 
Проверителят установява дали приоритетът е претендиран не по-късно от един 
месец след датата на подаване на заявка за дизайн на Общността. 
 
 
Дали данните от предишната заявка и копието от документа за приоритет 
са подадени своевременно 
 
Ако е претендиран приоритет при подаване на заявка или представяне на 
декларация за приоритет, заявителят трябва да посочи датата и държавата, в 
която е подадена предишната заявка (член 1, параграф 1, буква е) от РПРПДО). 
В противен случай обаче това не води до възражение: проверителят изчаква 
подаването на документа за приоритет. 
 
Номерът на досието и документът за приоритет трябва да се подадат в рамките 
на три месеца от датата на подаване на заявката за дизайн на Общността или на 
декларацията за приоритет (член 8 от РПРПДО). 
 
Документът за приоритет трябва да се състои от заверено копие от предишната 
заявка или регистрация, издадени от органа, който ги е получил, и да е 
придружен със сертификат, съдържащ датата на подаване на тази заявка. 
Приоритетният документ може да се подаде под формата на оригинален 
документ или като точно фотокопие. Доколкото оригиналният документ съдържа 
изображение на цветния дизайн, неговото копие също трябва да бъде цветно 
(решение № EX-03-05 на Председателя на Службата от 20/01/2003 г. относно 
официалните изисквания за претенциите за приоритет и старшинство). 
Заявителите, претендиращи приоритет на патент (дизайн) от САЩ, могат да 
подават заверено копие от тази заявка във формат CD-ROM (Съобщение 
№ 12/04 на Председателя на Службата от 20/10/2004 г.). 
 
Ако се претендира приоритетът на предишен регистриран дизайн на Общността, 
заявителят трябва да посочи номера на предишната заявка и неговата дата на 
подаване. Не се изисква допълнителна информация или документи 
(Решение № EX-03-05 на Председателя на Службата от 20/01/2003 г. относно 
официалните изисквания за претенциите за приоритет и старшинство). 
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Ако езикът на предходната заявка не е един от петте езици, ползвани от 
Службата, проверителят може да изиска превод на предходната заявка на един 
от тези езици (член 42 от РПДО). Не е необходимо да бъде преведен целият 
документ, а само информацията, която позволява на проверителя да провери 
естеството на правото (дизайн или полезен модел), държавата на подаване, 
номера на досието, датата на подаване и името на заявителя. 
 
За да се ускори производството по регистрация, ако проверителят открие 
недостатъци в претенцията за приоритет, той издава писмо за установени 
недостатъци преди изтичане на срока за представяне на всички данни от 
предишната заявка, включително номера на досието и документа за приоритет. 
Срокът за отстраняване на недостатъците е не по-малко от три месеца от датата 
на подаване на заявката или на получаване на декларацията за приоритет. 
 
 
Дали предишната заявка е свързана с дизайн или полезен модел 
 
Може да се претендира приоритет на предишна заявка за дизайн или полезен 
модел, включително на предишен дизайн на Общността или международна 
регистрация на дизайн. 
 
Много национални закони не предвиждат закрила за полезни модели, например 
законите на Съединените американски щати. В Европейския съюз полезни 
модели могат да се регистрират, наред с другото, в Австрия, Чешката република, 
Дания, Финландия, Германия, Италия, Унгария, Полша, Португалия, Словакия и 
Испания. Полезни модели могат да се регистрират и в Япония. 
 
По принцип претенция за приоритет въз основа на предишна заявка за патент се 
отказва. Въпреки това може да се претендира приоритет на международна 
заявка, подадена по силата на Договора за патентно сътрудничество (ДПС), тъй 
като член 2 от ДПС определя думата „патент“ в широкия смисъл, който обхваща и 
полезни модели. 
 
Претенция за приоритет може да се базира на предишна заявка, подадена във 
Ведомството за патенти и марки на Съединените американски щати (USPTO) 
само ако предметът на предишната заявка се отнася до „патент на дизайн“, а не 
до „патент“. 
 
За да се ускорят производствата по регистрация, ако предишната заявка 
безспорно и необратимо включва право, което не е дизайн или полезен модел, 
Службата отхвърля претенцията за приоритет, без официално да уведомява 
заявителя за този недостатък. 
 
 
Дали предишната заявка е подадена в държава, която е страна по Парижката 
конвенция или е член на Световната търговска организация (СТО), или в друга 
държава, с която е сключено споразумение за реципрочност 
 
Посочените по-долу държави и територии не са членки на никоя от свързаните 
разпоредби, нито се ползват със споразумения за реципрочност. Следователно 
претенции за приоритет въз основа на подадени заявки в следните държави се 
отхвърлят: 
 
Афганистан (AF) 
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Абхазия 
Американска Самоа (AS) 
Ангила (AI) 
Аруба (AW) 
Бермуда (BM) 
Кайманови острови (KY) 
Острови Кук (CK) 
Еритрея (ER) 
Етиопия (ET) 
Фолкландски острови (FK) 
Гърнзи (GG) 
Остров Ман (IM) 
Джърси (JE) 
Кирибати (KI) 
Маршалови острови (MH) 
Микронезия, Федеративни щати ~ (FM) 
Монтсерат (MS) 
Науру (NR) 
Палау (PW) 
Питкерн (острови) (PN) 
Света Елена (SH) 
Сомалия (SO) 
Търкс и Кайкос (TC) 
Тувалу (TV) 
Вирджински острови, Британски ~ (VG) 
 
За да се ускорят производствата по регистрация, ако предишната заявка 
безспорно и необратимо е подадена в една от горепосочените държави или 
територии, Службата отхвърля претенцията за приоритет, без официално да 
уведомява заявителя за този недостатък. 
 
 
Дали предишната заявка е била подадена за пръв път 
 
По принцип предишната заявка трябва да се подава за пръв път. Следователно 
проверителят установява дали документът за приоритет не се отнася до 
претендиран приоритет по отношение на още по-ранна заявка. 
 
За да се ускорят производствата по регистрация, ако предишната заявка 
безспорно и необратимо не е първа заявка, Службата отхвърля претенцията за 
приоритет, без официално да уведомява заявителя за този недостатък. 
 
По изключение, по-скорошна заявка за дизайн, която е била предмет на 
предишна, подадена за пръв път заявка и е подадена във или по отношение на 
същата държава, за целите на определяне на приоритет ще се счита за подадена 
за пръв път заявка, при условие че на датата на подаване на по-скорошната 
заявка предишната заявка е била оттеглена, отказана или отхвърлена, без да е 
била отворена за публична проверка и без да са останали висящи права, и не е 
служила за основа за претендиране на приоритет. Предишната заявка след това 
не може да служи за основа за претендиране на право на приоритет (член 41, 
параграф 4 от РПДО). 
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Дали притежателят е същият или е извършено прехвърляне 
 
Приоритет може да се претендира от заявителя на първата заявка или неговия 
правоприемник. В последния случай първата заявка трябва да е прехвърлена 
преди датата на подаване на заявката за дизайн на Общността и за тази цел 
трябва да се предостави документация. 
 
Правото на приоритет като такова може да се прехвърля независимо от първата 
заявка. Следователно приоритет може да се приеме дори и ако притежателите 
на дизайна на Общността и на предишната заявка са различни, при условие че е 
предоставено доказателство за прехвърлянето на правото на приоритет. В такъв 
случай датата на изпълнение на прехвърлянето трябва да предшества датата на 
подаване на заявката за дизайн на Общността. 
 
Дъщерните или свързаните дружества на заявителя не се считат за същия 
правен субект, както самият заявител на дизайна на Общността. 
 
Ако в отговор на възражение от притежателя, свързано с несъответствие между 
идентичността на заявителя и тази на притежателя на предишната заявка, 
заявителят обясни, че това се дължи на промяна в корпоративното 
наименование, в рамките на два месеца той трябва да се подаде документ, 
доказващ тази промяна в корпоративното наименование. 
 
 
6.2.1.2 Изложбен приоритет 
 
Общи принципи 
 
Последствието от правото на изложбен приоритет е, че датата, на която 
дизайнът е оповестен на официално признато изложение, се счита за датата на 
подаване на заявката за регистриран дизайн на Общността за целите на 
членове 5, 6, 7 и член 25, параграф 1, буква г) и член 50, параграф 1 от РПДО 
(член 43 от РПДО). 
 
Заявителят може да претендира изложбен приоритет в рамките на шест месеца 
от първото оповестяване. Трябва да се подаде доказателство за оповестяването 
(член 44, параграфи 1 и 2 от РПДО). 
 
Изложбеният приоритет не удължава срока на приоритета, предвиден в член 41. 
 
 
Претендиране на изложбен приоритет 
 
Подобно на „приоритет по силата на Конвенцията“ (вж. параграф 6.2.1 по-горе) 
приоритетът за изложение може да се претендира или при подаването на заявка 
за дизайн на Общността, или впоследствие. Ако заявителят желае да претендира 
изложбен приоритет след регистрирането на заявката, в едномесечен срок, 
считано от датата на подаване на заявката, се представя декларацията за 
приоритет, в която се посочва наименованието на изложението и датата на това 
първо изложение на продукта (член 9, параграф 2 от РПРПДО). 
 
В рамките на три месеца от датата на подаване или на получаване на 
декларацията за приоритет заявителят трябва да предостави на Службата 
сертификат, издаден от отговорния орган във връзка с изложението. Този 
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сертификат трябва да посочва, че промишленият дизайн е оповестен на 
изложението, да съдържа датата на откриване на изложението и, когато първото 
излагане на показ на продукта не съвпада с датата на откриване на изложението, 
се посочва датата на това първо излагане на показ. Сертификатът трябва да 
бъде придружен с идентификация за реалното оповестяване на продукта, в който 
дизайнът е включен, и да бъде надлежно заверен от органа (член 9, параграфи 1 
и 2 от РПРПДО). 
 
Приоритет може да се предостави само ако заявката за дизайн на Общността е 
подадена в рамките на шест месеца от първото оповестяване на изложение, 
признато за тази цел, а именно световно изложение по смисъла на Конвенцията 
относно международните изложения, подписана в Париж на 22 ноември 1928 г. 
Тези изложения са редки и член 44 от РПДО не обхваща оповестяване на други 
национални или международни изложения. Изложенията могат да бъдат на 
уебсайта на парижкото „Bureau International des Expositions“: http://www.bie-
paris.org/site/en/. 
 
 
Недостатъци 
 
Службата се ограничава само с това, да провери дали заявката отговаря на 
формалните изисквания, свързани с претенцията за изложбен приоритет 
(член 45, параграф 2, буква г) от РПДО), тоест: 
 
• дали датата на подаване на заявката за дизайн на Общността не спада към 

шестмесечния период след първото оповестяване на продукта; 
• дали е претендиран приоритет при подаване на заявката или в рамките на 

един месец от датата на подаване; 
• дали подаването или последващата декларация за приоритет съдържа 

името на изложението и датата на първото оповестяване на продукта; 
• дали изложението е било световно по смисъла на Конвенцията относно 

международните изложения от 22 ноември 1928 г.; 
• дали издаденият на изложението сертификат от отговорния орган е 

представен своевременно; 
• дали посоченият в сертификата притежател е същият като заявителя. 
 
Ако са установени отстраними недостатъци, проверителят приканва заявителя да 
ги отстрани в рамките на срок, не по-кратък от тримесечния срок за подаване на 
сертификата посочен по-горе. 
 
Ако недостатъците не могат да бъдат отстранени или не бъдат отстранени 
своевременно, или не могат да бъдат отстранени, Службата уведомява 
заявителя относно загубата на право на приоритет и възможността да подаде 
искане за вземане на официално (тоест, подлежащо на обжалване) решение 
относно тази загуба (член 46, параграф 1 и параграф 4 от РПДО; член 40, 
параграф 2 от РПРПДО). 
 
Ако недостатъкът се отнася само до някои от дизайните в множествената заявка, 
правото на приоритет ще бъде загубено във връзка само с въпросните дизайни 
(член10, параграф 8 от РПРПДО). 
 
 

http://www.bie-paris.org/site/en/
http://www.bie-paris.org/site/en/
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6.2.2 Описание 
 
Заявката може да включва описание, не надвишаващо 100 думи, с което се 
обяснява изображението на дизайна или на спесимена (вж. параграф 3.3.5 по-
горе). Описанието трябва да се отнася само до особеностите, присъстващи в 
изображението на дизайна или на спесимена. То не бива да съдържа твърдения 
за предполагаемата новост, нито за оригиналността на дизайна, нито за 
техническата му стойност (член 1, параграф 2, буква а) от РПРПДО). 
 
Описанието не засяга обхвата на закрилата на дизайна като такъв (член 36, 
параграф 6 от РПДО). 
 
Въпреки това описанието може да пояснява естеството или предназначението на 
някои особености на дизайна с цел да се преодолее възможно възражение. 
Например, ако различните ракурси на един и същ дизайн показват различни 
цветове и по този начин пораждат съмнения относно съответствието помежду им 
(вж. параграф 5.2.5 по-горе), в описанието може да се обясни, че цветовете на 
дизайна се променят при използване на продукта, в който е включен този дизайн. 
 
Подадените след датата на регистриране на заявката описания не се приемат. 
 
В Регистъра се посочва подаденото описание, но самото то не се публикува. 
Описанието обаче остава част от административното досие на заявката и е 
отворено за публична проверка от трети страни при условията, предвидени в 
член 74 от РПДО и членове 74 и 75 от РПРПДО. 
 
 
6.2.3 Посочване по класификацията от Локарно 
 
6.2.3.1 Общи принципи 
 
Самият заявител може да посочи класификацията на указаните в заявката 
продукти по класификацията от Локарно (вж. параграф 6.1.4 по-горе). 
 
Ако заявителят предостави класификация, продуктите трябва да се групират 
според класовете в Класификацията от Локарно, като пред всяка група се 
посочва номерът на класа, към който е разпределена тази група продукти, и 
групата се представя по реда на класовете и подкласовете съгласно тази 
класификация (член 3 от РПРПДО). 
 
Тъй като класификацията не е задължителна, не се повдига възражение, ако 
заявителят не представи класификация или не групира или сортира продуктите 
според изискванията, при условие че не е повдигнато възражение по отношение 
на означението за продуктите (параграф 4.6 по-горе). Ако не бъде повдигнато 
такова възражение, проверителят класифицира продуктите ex officio в 
съответствие с класификацията от Локарно. 
 
Ако заявителят е посочил само основния клас, но не и подклас, проверителят 
определя този подклас, който изглежда подходящ с оглед на дизайна, показан в 
изображението. Например, ако заявка за дизайн съдържа означение за опаковки 
в клас 9 от класификацията от Локарно, а дизайнът изобразява бутилка, 
проверителят определя подклас 09—01 (чието заглавие е Бутилки, флакони, 
буркани, съдове за съхраняване на киселини, дамаджани и съдове под налягане). 
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Ако заявителят е посочил погрешна класификация, проверителят определя 
правилната ex officio. 
 
Продуктите, които съчетават различни елементи с цел извършване на повече от 
една функция, могат да се класифицират в толкова класове и подкласове, за 
колкото функции са предназначени да извършват. Например продуктовото 
означение Хладилни кутии с радио и компактдискова уредба ще бъде 
класифицирано в класове 14—01 (Оборудване за запис или възпроизвеждане на 
звук или картина), 14—03 (Комуникационно оборудване, безжични 
дистанционни управления и радиоусилватели) и 15—07 (Хладилни машини и 
агрегати) от класификацията от Локарно. 
 
 
6.2.3.2 Множествена заявка и изискването за „единен клас“ 
 
Ако едно продуктово означение е приложимо към всички дизайни, съдържащи се 
в множествена заявка, следва във формуляра за заявка (на хартия) да се 
отбележи съответното поле „Еднакво определение на продукт(и) за всички 
дизайни или модели“, а полето „Обозначаване на продукта“ следва да се остави 
празно за последващите дизайни. 
 
Когато в множествена заявка са съчетани няколко промишлени дизайна, 
различни от украса, заявката се разделя, ако продуктите, в които са предвидени 
да се включат, или към които се прилагат дизайните, принадлежат към повече от 
един клас от класификацията от Локарно (член 37, параграф 1 от РПДО; член 2, 
параграф 2 от РПРПДО; вж. параграф 7.2.3). 
 
 
6.2.4 Посочване на автора (авторите) 
 
Заявката може да включва 
 
а) посочване на автора (авторите), или 
б) колективно наименование на авторски екип, или 
в) указание за това, че авторът (авторите) или авторският екип се отказва от 

правото да бъде посочен (член 18 от РПДО; член 1, параграф 2, буква г) от 
РПРПДО). 

 
Посочването, отказът от права и обозначаването на автора (авторите) са само по 
избор и не подлежат на проверка. 
 
Ако авторът или авторският екип са едни и същи за всички дизайни от една 
множествена заявка, това следва да се посочи чрез отбелязване на полето „Един 
и същ автор за всички дизайни или модели“ във формуляра за заявка (на хартия). 
 
Тъй като правото да бъде посочен като автор не е с ограничен срок, името на 
автора също може да бъде вписано в Регистъра и след регистриране на дизайна 
(член 69, параграф 2, буква б) от РПРПДО). 
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6.2.5 Искане за отлагане 
 
6.2.5.1 Общи принципи 
 
При подаване на заявката заявителят на регистриран дизайн на Общността може 
да изиска отлагане на публикуването на регистрирания дизайн на Общността за 
срок от тридесет месеца, считано от датата на подаване на заявката или, ако се 
претендира приоритет, считано от датата на приоритета (член 50, параграф 1 от 
РПДО). 
 
Ако не бъде установен недостатък, промишленият дизайн на Общността се 
регистрира. Публикуваната в част А.2 от Бюлетина на дизайните на Общността 
информация съдържа номера на досието, датата на подаването, датата на 
вписването в Регистъра, регистрационния номер, името и адреса на притежателя 
и името и адреса на търговска дейност на неговия представител (ако е 
приложимо). Не се публикуват други подробности относно изображението на 
дизайна или означения за продуктите (член 14, параграф 3 от РПРПДО). 
 
Въпреки това трети страни могат да проверяват цялото досие, ако са получили 
предварителното съгласие на заявителя или ако могат да докажат законен 
интерес за това (член 74, параграфи 1 и 2 от РПДО). 
 
По-специално съществува законен интерес, ако заинтересовано лице представи 
доказателства, че притежателят на регистрирания дизайн на Общността, чието 
публикуване е отложено, е предприел стъпки с оглед да се позове на правото 
срещу тях. 
 
Не се предоставя сертификат за регистрация, докато публикуването на дизайн е 
отложено. Притежателят на дизайн на Общността, предмет на отлагане, все пак 
може да поиска заверено или незаверено извлечение от регистрацията, 
съдържащо изображението на дизайна или други подробности относно външния 
му вид (член 73, параграф б от РПРПДО), с цел да се позове на своите права 
срещу трети страни (член 50, параграф 6 от РПДО). 
 
Описаната в този раздел процедура не важи за международни регистрации, 
посочващи Европейския съюз (вж. параграф 12 по-долу). 
 
 
6.2.5.2 Искане за отлагане 
 
Отлагането на публикуване трябва да се изиска в заявката (член 50, параграф 1 
от РПДО). Не се приемат последващи искания, дори и да са получени на същия 
ден. 
 
Заявителите следва да знаят, че дизайните може да се регистрират и допускат 
до публикуване в рамките на два работни дни, а понякога дори и в деня, в който 
заявката е получена (вж. параграф 2.7.1 по-горе). Ако погрешка заявката не 
съдържа искане за отлагане, заявката следва да се оттегли, за да се предотврати 
публикуване. Имайки предвид скоростта на процесите по регистрация и 
публикуване, това следва да се направи веднага след подаването. Заявителят 
следва също да се свърже с проверител в деня на оттеглянето. 
 
Искането за отлагане на публикуване може да се отнася само до някои от 
дизайните в множествена заявка. В такъв случай дизайните, които трябва да се 
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отложат, трябва ясно да се обозначат чрез отмятане на полето „Искане за 
отлагане на публикуване“ на формуляра (на хартия) или полето „Публикуване, 
което да бъде отложено“ (електронно подаване) за всеки отделен дизайн. 
 
Заявителят трябва да плати такса за отлагане на публикуването наред с таксата 
за регистрация (вж. параграф 8 по-долу). Плащането на такса за публикуване е 
по избор на етапа на подаване. 
 
 
6.2.5.3 Заявка за публикуване 
 
При подаване на заявка или най-късно три месеца преди изтичане на 30-
месечния период (тоест на последния ден от 27-ия месец след датата на 
подаване или на приоритет, според случая), заявителят трябва да спази 
изискванията, известни като „изисквания за заявката за публикуване“ (член 15 от 
РПРПДО), като: 
 
• плати таксата за публикуване за промишления дизайн (промишлените 

дизайни), които ще бъдат отложени (вж. параграф 8); 
• в случаите, когато изображение на дизайн е заменено със спесимен 

съгласно член 5 от РПРПДО (вж. параграф 3.3.5 по-горе), да подаде 
изображение на дизайн съгласно член 4 от РПРПДО (вж. параграф 5); 

• в случай на множествена регистрация, ясно да посочи кой от дизайните 
сред определените за отлагане трябва да се публикуват или откажат или за 
кои дизайни отлагането следва да се продължи, според случая. 

 
Ако притежателят на дизайн на Общността уведоми Службата по всяко време 
преди изтичане на 27-месечния период или ако желанието му промишленият 
дизайн (промишлените дизайни) да бъде публикуван (да бъдат публикувани), той 
трябва да посочи дали публикуването следва да се осъществи веднага щом това 
стане технически възможно (член 16, параграф 1 от РПРПДО) или когато изтече 
30-месечният период на отлагане. Ако заявителят не е отправил конкретно 
искане, дизайните се публикуват след изтичане на периода на отлагане. 
 
Ако притежателят, въпреки предишно искане за отлагане, реши промишленият 
дизайн изобщо да не се публикува, трябва да подаде писмено искане за отказ 
достатъчно дълго преди времето за публикуване на дизайна. Всички вече 
платени такси не се възстановяват. 
 
 
6.2.5.4 Спазване на срокове 
 
Притежателите на дизайн на Общността следва да са наясно, че Службата не 
напомня относно изтичането на 27-месечния период, преди който изискванията 
за заявка за публикуване трябва да са спазени. Следователно заявителят (или 
според случая  — неговият представител) е отговорен да гарантира, че сроковете 
ще бъдат спазени. 
 
Особено внимание следва да се обърне в случаите, когато е претендирана 
приоритетна дата или в момента на подаване, или след него, тъй като тази 
приоритетна дата ще определи приложимите към отлагането срокове. Освен това 
приложимите към отлагането срокове може да се различават за всеки от 
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дизайните в множествена регистрация, ако са претендирани различни дати на 
приоритет за всеки отделен дизайн. 
 
Ако срокът за спазване на „изискванията за заявка за публикуване“ не е спазен и 
това доведе до загуба на права, притежателят на дизайн на Общността може да 
подаде искане за restitutio in integrum (член 67 от РПДО; вж. също Насоките, 
Част А, Общи правила, Раздел 8, Restitutio in integrum).  
 
 
6.2.5.5 Недостатъци 
 
Недостатъци в етапа на проверка 
 
Ако информацията в заявката е противоречива (например платена е таксата за 
отлагане, но заявителят не е отметнал полето „Искане за отлагане на 
публикуване“) или непоследователна (например сумата на платените такси за 
отлагане за множествена заявка не съответства на броя дизайни, които трябва 
да бъдат отложени), проверителят издава писмо за установени недостатъци, с 
което приканва заявителя да потвърди, че е заявено отлагане, и ако е 
приложимо, да посочи кои конкретни дизайни от множествена заявка са заявени 
и/ или да плати съответните такси. 
 
 
Недостатъци, свързани с „изискванията за заявката за публикуване“ 
 
Ако след изтичането на 27-месечният период след датата на подаване или на 
старшинство на регистрацията за дизайн на Общността притежателят не е 
спазил „изискванията за заявката за публикуване“, проверителят издава писмо за 
установени недостатъци, с което дава два месеца за отстраняването им (член 15, 
параграф 2 от РПРПДО). 
 
Ако недостатъкът се отнася до плащането на такси за публикуване, заявителят 
се приканва да плати точната сума плюс таксите за просрочено плащане (тоест 
30 EUR за един дизайн, а в случай на множествена заявка 25 % от таксите за 
публикуване за всеки допълнителен дизайн; член 15, параграф 4 от РПРПДО; 
член 8 и член 10 от приложението към РТДО). 
 
Заявителите следва да са наясно, че определеният от притежателя срок не може 
да се удължава отвъд 30-месечния период на отлагане (член 15, параграф 2 от 
РПРПДО). 
 
Ако недостатъците не бъдат отстранени в рамките на определения срок, за 
регистрираниите промишлени дизайни на Общността, които трябва да се 
отложат, се счита, че още отначало не са имали действието, посочено в РПДО 
(член 15, параграф 3, буква а) от РПРПДО). 
 
Проверителят уведомява притежателя за това, след като е изтекъл 30-месечният 
период на отлагане. 
 
В случай на „заявка за очаквано публикуване“ (вж. параграф 6.2.5.3), ако 
изискванията за заявката за публикуване не бъдат спазени, заявката няма да се 
счита за подадена (член 15, параграф 3, буква а) от РПРПДО). Таксата за 
публикуване се възстановява, ако вече е платена. Ако до изтичането на 27-
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месечния период остават повече от 3 месеца, притежателят може все пак да 
подаде друга заявка за публикуване. 
 
Ако недостатъкът се отнася до плащане, което не е достатъчно за покриване на 
таксите за публикуване на всички дизайни в множествена заявка, които трябва да 
се отложат, включително всички такси за просрочено плащане, за непокритите от 
платената сума дизайни ще се счита, че още отначало нямат действието, 
посочено в РПДО. Освен ако притежателят не е пояснил кои дизайни е трябвало 
да бъдат покрити от платената сума, проверителят взема дизайните в 
поредността им на представяне (член 15, параграф 4 от РПРПДО). 
 
 
Публикуване след отлагане 
 
Ако няма недостатъци или те са преодолени своевременно, регистрацията се 
публикува в част А.1 от Бюлетина на дизайните на Общността. 
 
Притежателят може да поиска да се публикуват само някои от дизайните в 
множествена заявка. 
 
В публикацията се споменава фактът, че в заявката се е съдържало искането за 
отлагане, и ако е приложимо — че е бил подаден спесимен (член 16 от РПРПДО). 
 
 
7 Множествени заявки 
 
7.1 Общи принципи 
 
Множествена заявка представлява заявка за регистрация на повече от един 
дизайн в рамките на една и съща заявка. Всеки от дизайните, съдържащи се в 
множествена заявка или регистрация, се проверява и разглежда отделно. По-
специално всеки дизайн може да бъде въведен в употреба, да бъде обект на 
лиценз, на вещни права, на принудително производство, да бъде включен в 
производство по несъстоятелност, да бъде предмет на отказ, подновяване, 
преотстъпване, отлагане на публикуване или да бъде обявен за недействителен 
(член 37, параграф 4 от РПДО). 
 
Множествените заявки са предмет на специални такси за регистрация и 
публикуване, които намаляват пропорционално на броя на дизайните (вж. 
параграф 8 по-долу). 
 
 
7.2 Официални изисквания относно множествените заявки 
 
7.2.1 Общи изисквания 
 
Всички дизайни в множествена заявка трябва да имат еднакви притежатели и 
еднакви представители (ако има такива). 
 
Броят дизайни в множествена заявка е неограничен. Не е необходимо дизайните 
да са свързани помежду си или да са сходни от гледна точка на външния вид, 
естеството или предназначението. 
 



Проверка на заявки за регистрирани дизайни на Общността 

 
Насоки за проверка в Службата  Страница 59 
 
FINAL VERSION 1.0 DATE 01/08/2014 

Броят на дизайните следва да не се бърка с „броя на ракурсите“, изобразяващи 
дизайните (вж. параграф 5.1 по-горе). 
 
Заявителите трябва да номерират последователно дизайните в множествената 
заявка, използвайки арабски цифри (член 2, параграф 4 от РПРПДО). 
 
Трябва да се осигури подходящо изображение на всеки съдържащ се в 
множествена заявка дизайн (вж. параграф 5 по-горе) и да се обозначи продуктът, 
в който той е предназначен да бъде включен или към който ще се прилага 
промишленият дизайн (член 2, параграф 3 от РПРПДО, вж. параграф 6.1.4 по-
горе). 
 
 
7.2.2 Отделна проверка 
 
Всеки от дизайните, съдържащи се в множествена заявка, се проверява отделно. 
Ако недостатък, свързан с някои от дизайните в множествена заявка, не се 
отстрани в рамките на посочения от Службата срок, Службата отхвърля заявката 
само по отношение на тези дизайни (член 10, параграф 8 от РПРПДО). 
 
Решенията относно регистрацията или отказа на дизайните в множествена 
заявка се вземат едновременно. 
 
Дори и ако някои от дизайните в множествена заявка вече отговарят и на 
материалноправните, и на официалните изисквания, те не се регистрират до 
отстраняване на всички недостатъци, засягащи другите дизайни, или докато 
въпросните дизайни не са отказани по решение на проверителя. 
 
 
7.2.3 Изискването за „единен клас“ 
 
7.2.3.1 Принцип 
 
По правило всички продукти, указани за съдържащите се в множествена заявка 
дизайни, трябва да се класифицират само в един от 32-та класа от 
класификацията от Локарно. 
 
По изключение означението Украса или Продукт(и) Х (Украса за –) в клас 32–00 
може да бъде съчетано с означения на продукти, които принадлежат към друг 
клас от Локарно. 
 
 
7.2.3.2 Продукти, различни от украса 
 
Указаните за всеки дизайн продукти в множествена заявка е възможно да се 
различават от указаните за други. 
 
Въпреки това, освен в случаи на украса (вж. параграф 7.2.3.3 по-долу), всички 
продукти, указани за всеки един дизайн от множествена заявка, трябва да 
принадлежат към един и същ клас от класификацията от Локарно (член 37, 
параграф 1 от РПДО; член 2, параграф 2 от РПРПДО). Това изискване за 
„единство на клас“ се счита за спазено дори и ако продуктите принадлежат към 
различни подкласове от един и същ клас от класификацията от Локарно. 
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Например множествена заявка е допустима, ако съдържа един дизайн с 
продуктовото означение Моторни превозни средства (клас 12, подклас 08) и 
един дизайн с продуктовото означение Купета на превозни средства (клас 12, 
подклас 16), или ако и двата дизайна указват тези понятия. Това е пример за два 
промишлени дизайна от различни подкласове, но от един клас, а именно клас 12 
от класификацията от Локарно. 
 
Въпреки това би било повдигнато възражение, ако в горепосочения пример 
указаните продукти са Моторни превозни средства (клас 12, подклас 08) и 
Осветление на превозни средства, тъй като второто понятие принадлежи към 
клас 26, подклас 06 от класификацията от Локарно. Тогава проверителят би 
изискал множествената заявка да бъде разделена, както е обяснено в 
параграф 7.2.3.4 по-долу. 
 
Множествената заявка не може да се разделя, освен ако не е налице недостатък, 
засягащ изискването за „единство на клас“ (член 37, параграф 4 от РПДО). 
 
 
7.2.3.3 Украса 
 
Украсата е декоративен елемент, който може да бъде положен върху 
повърхността на най-разнообразни продукти, без да засегне техните очертания. 
Това може да бъде двуизмерен мотив или триизмерна отливка или резба, при 
които дизайнът изпъква от плоската повърхност. 
 
Въпреки че украсата сама по себе си е продукт по смисъла на класификацията от 
Локарно (клас 32), нейната основна цел е да представлява една от особеностите 
на други продукти. 
 
Следователно в множествена заявка може да се съчетават дизайни за украса с 
дизайни за продукти, например такива, към които ще се прилага украса, при 
условие че всички продукти принадлежат към един и същ клас от 
класификацията от Локарно. 
 
За някои дизайни означението Украса или Продукт(и) Х (Украса за) в клас 32 от 
класификацията от Локарно е неутрално и следователно за целите на проверката 
не се взема предвид дали продуктовото означение за останалите дизайни 
отговаря на изискването за „единство на класа“. 
 
Същата логика важи и за следните продуктови указания в клас 32 от 
класификацията от Локарно: Графични символи, Лого надписи и Мотиви за 
декориране на повърхностни плоскости. 
 
Например множествена заявка е допустима, ако съчетава дизайни за Украса или 
Порцелан (Украса за) в клас 32 с дизайни, представляващи части от сервиз за 
чай за Фин порцелан в клас 7, подклас 01. На свой ред, ако Покривки и салфетки 
за хранене са обозначени като продукт за един от тези дизайни, би било 
повдигнато възражение, тъй като този продукт принадлежи към клас 6, 
подклас 13 от класификацията от Локарно, тоест към различен клас. 
 
Ако заявителят е посочил продукта като Украса или Продукт(и) Х (Украса за), 
проверителят проверява дали на пръв поглед той наистина е за украса, като 
разглежда въпросния дизайн. Ако проверителят потвърди, че той е за украса, 
продуктът се класифицира в клас 32. 
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Ако проверителят не потвърди, че промишленият дизайн е за украса, трябва да 
се изпрати писмо за установени недостатъци въз основа на очевидно 
несъответствие между обозначените продукти и дизайна (вж. параграф 6.1.6.3 
по-горе). 
 
Ако изображението на дизайна не е ограничено до самата украса, но разкрива и 
продукта, към който е приложена украсата, без очертанията на този продукт да 
бъдат отхвърляни, този конкретен продукт трябва да се добави към списъка с 
продукти, а класификацията — да се измени съответно (вж. параграф 6.1.4.4). 
 
Това може да доведе до възражение, в случай че множествена заявка съчетава 
редица подобни дизайни, прилагани към продукти, които принадлежат към 
различни класове от класификацията от Локарно. 
 
 
7.2.3.4 Недостатъци 
 
Например, нека да приемем, че три дизайна, изобразяващи автомобили, са 
комбинирани в една множествена заявка, а продуктовото означение за всеки 
дизайн е Моторни превозни средства (подклас 12—08) и Мащабни модели 
(подклас 21—01). 
 
Проверителят отправя възражение и изисква от заявителя да: 
 
• отмени някои от продуктовите указания, така че оставащите продукти да 

могат да се класифицират само в един клас от Локарно; или 
• да раздели заявката на две множествени заявки за всеки от въпросните 

класове от Локарно и да плати съответните допълнителни такси; или 
• да раздели заявката на три единични заявки за всеки от въпросните 

класове и да плати съответните допълнителни такси. 
 
В някои случаи не е възможно да се отменят продуктовите указания, например, 
ако даден продукт трябва да се класифицира в два или повече класове поради 
множеството предназначения, за които служи (вж. параграф 6.2.3.1). 
 
Заявителят се приканва да спази искането на проверителя в рамките на два 
месеца и да плати общата сума за всички заявки, произлизащи от разделянето 
на множествената заявка, или да отмени някои от продуктите, за да спази 
изискването за „единство на класа“. 
 
Общата сума, която трябва да се плати, се изчислява от проверителя и се 
нотифицира на заявителя в доклада от проверката. Проверителят предлага най-
ефективната икономически опция между разделянето на множествената заявка 
на толкова заявки, колкото са въпросните класове от Локарно, или на толкова 
заявки, колкото са въпросните дизайни. 
 
Ако заявителят не отстрани недостатъците своевременно, множествената заявка 
се отказва изцяло. 
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8 Плащане на такси 
 
8.1 Общи принципи 
 
Заявките за дизайн на Общността са предмет на различни такси, които 
заявителят трябва да плати по време на подаването (член 6, параграф 1 от 
РПРПДО), включително таксата за регистрация и за публикуване или, ако 
заявката включва искане за отлагане на публикуването — таксата за отлагане. 
 
В случай на множествени заявки трябва да се платят допълнителни такси за 
регистрация, публикуване или отлагане за всеки допълнителен дизайн. Ако 
плащането не е извършено при подаване на заявката, трябва да се платят и 
таксите за просрочено плащане. 
 
В случай на отлагане заявителите при подаване могат да изберат да платят не 
само таксите за регистрация и отлагане, но и за публикуване. 
 
За платимата такса във връзка с международна заявка, посочваща Европейския 
съюз, вж. параграф 12.1.2.3 Такса. 
 
 
8.2 Валута и суми 
 
Таксите трябва да се плащат в евро. Плащания в други валути не се приемат. 
 
Таксите за подаване на заявка са следните: 
 
Такси за регистрация 
 
Единичен или първи дизайн в множествена заявка. 230 € 

2-ри до 10-и дизайн в множествена заявка 115 € на дизайн 

11-и дизайн в множествена заявка 50 € на дизайн 

 
 
Такси за публикуване 
 
Единичен или първи дизайн, който ще се публикува в множествена 
заявка. 120 € 

2-ри до 10-и дизайн, който ще се публикува в множествена заявка 60 € на дизайн 

11-и дизайн, който ще се публикува в множествена заявка 30 € на дизайн 

 
 
Такси за отлагане (ако е поискано отлагане на публикуване) 
 
Единичен или първи дизайн с отлагане на публикуване в множествена 
заявка 40 € 

2-ри до 10-и дизайн с отлагане на публикуване в множествена заявка 20 € на дизайн 

11-и дизайн с отлагане на публикуване в множествена заявка 10 € на дизайн 
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Пример за дължими такси за подаване на множествена заявка, ако ще се отлага 
публикуването само на някои от дизайните 
 

Номер на дизайн отлагане Такса за 
регистрация 

Такса за 
публикуване Такса за отлагане 

xxxxxxxx-0001 Да 230 € – 40 € 

xxxxxxxx-0002 Да 115 € – 20 € 

xxxxxxxx-0003 Не 115 € 120 € – 

xxxxxxxx-0004 Не 115 € 60 € – 

xxxxxxxx-0005 Не 115 € 60 € – 

 
Ако след регистрацията е поискано публикуване на дизайн xxxxxxxx-0001, на 
практика това ще бъде четвъртият дизайн, който ще се публикува и таксата за 
публикуване ще бъде 60 EUR. 
 
 
8.3 Начини за плащане, данни за плащането и 

възстановяване на суми 
 
Начините за плащане, данните, придружаващи плащането и условията за 
възстановяване на такси са обяснени в Насоките, Част А, Общи правила 
Раздел 3, Плащане на такси, разходи и ставки. 
 
Таксите се възстановяват, когато заявката бъде оттеглена или отказана, без да е 
определена дата на подаване (заявка, която „не е третирана като заявка за 
дизайн на Общността“). 
 
Службата също възстановява платени суми, които не са достатъчни, за да 
покрият регистрацията и публикуването (или отлагането) на такси за дизайна или 
поне един дизайн от множествена заявка. 
 
 
9 Оттегляне и поправки 
 
9.1 Въведение 
 
По всяко време на проверката заявителят може да оттегли заявка за регистриран 
дизайн на Общността или, в случай на множествена заявка — някои от 
дизайните, съдържащи се в множествена заявка. Позволява се нанасяне на 
поправки само в конкретни ситуации. 
 
Всяка поправка или промяна на Регистъра и/ или на публикуване, нанесена след 
регистриране на дизайна от проверителя, трябва да се разглежда в съответствие 
с параграф 11 по-долу. 
 
 
9.2 Оттегляне на заявката 
 
По всяко време преди регистрацията заявителят може да оттегли заявка за 
дизайн на Общността или, в случай на множествена заявка, някои от дизайните, 
съдържащи се в множествена заявка (член 12, параграф 1 от РПРПДО). 
Проверителят изпраща потвърждение за оттегляне. 
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Исканията за оттегляне трябва да се подават в писмена форма и да включват: 
 
• номера на досието на заявката за регистриран дизайн на Общността или, 

ако искането за оттегляне е подадено преди определянето на номера на 
заявката — всяка информация, позволяваща идентифицирането на 
заявката, като например референтния номер на заявителя/ представителя 
и/ или временния номер на досие, посочен в автоматичната разписка за 
подадени чрез системата за електронно подаване заявки; 

• в случай на множествена заявка означение на дизайните, които заявителят 
желае да оттегли, ако само някои от тях трябва да бъдат оттеглени; и 

• името и адреса на заявителя и/ или, ако е приложимо, името и адреса на 
представителя. 

 
„Датата на оттегляне “е датата, на която Службата получава искането за 
оттегляне. 
 
Таксите не се възстановяват, ако е определена дата на подаване, освен ако 
сумата на платените от заявителя такси е недостатъчна, за да покрие таксите, 
свързани с регистрацията и публикуването (или оттеглянето, според случая) на 
дизайна или поне за един дизайн от множествена заявка. 
 
Исканията за оттегляне, получени от Службата на датата на регистрация на 
дизайна или след нея, се третират като искания за отказ. 
 
Исканията за оттегляне, получени от Службата на датата на подаване на 
заявката за дизайн, се приемат дори и ако дизайнът е регистриран на същия ден. 
 
 
9.3 Поправки на заявката 
 
9.3.1 Елементи, предмет на поправка 
 
По искане на заявителя може да се поправят само името, адресът на заявителя, 
грешки в надписите или при копирането, както и явни грешки. 
 
Освен името и адреса на заявителя или представителя могат да се поправят и 
следните елементи по искане на заявителя, ако те съдържат грешки в надписите 
или при копирането, както и явни грешки: 
• датата на подаване, ако заявката е подадена в централната служба за 

индустриална собственост на държава членка, или, за държавите от 
Бенелюкс, в Службата за интелектуална собственост на Бенелюкс (BOIP), 
при уведомяване от въпросната служба във връзка с допусната грешка в 
датата на получаване; 

• името на автора или авторския екип; 
• вторият език; 
• указание за продукта (продуктите); 
• класификацията от Локарно на продукта (продуктите), съдържащи се в 

заявката; 
• държавата, датата и номера на предишната заявка, когато е претендиран 

приоритет по силата на конвенция; 
• името, мястото и датата на първото изложение на дизайна, когато е 

претендиран изложбен приоритет; 
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• описанието; 
 
 
9.3.2 Елементи, които не могат да се поправят 
 
Принципно изображението на промишлен дизайн (промишлени дизайни) не може 
да се променя след подаване на заявката (член 12, параграф 2 от РПРПДО). 
Подаването на допълнителни ракурси или изтеглянето на някои от тях на по-
късен етап не се приема, освен ако не е изрично изискано или предложено от 
Службата (вж. параграфи 5.2 и 5.5 по-горе). 
 
Ако искането за промяна се отнася до изменение на изображението на дизайна 
(дизайните), заявителят ще бъде уведомен, че искането му не е допустимо. 
Заявителят трябва да реши дали желае да продължи процеса по регистрация 
или да подаде нова заявка, за която ще трябва да плати приложимите такси. 
 
 
9.3.3 Процедура за подаване на искане за поправка 
 
Искането за поправка на заявката трябва да съдържа: 
 
а) номера на досието на заявката; 
б) името и адреса на заявителя; 
в) ако заявителят е посочил представител — името и адреса на търговска 

дейност на представителя; 
г) указание за елемента на заявката, който ще бъде поправен, и поправения 

вариант на този елемент. 
 
Може да се подаде едно искане за поправка на един и същ елемент в две или 
повече заявки, които принадлежат на един и същ заявител. 
 
Ако са спазени всички изисквания, проверителят изпраща потвърждение за 
поправката. 
 
Поправките и измененията след регистрация се разглеждат от Отдела за 
подпомагане на операциите (вж. параграф 11 по-долу). 
 
 
9.3.4 Недостатъци 
 
Ако искането за поправка не отговаря на горепосочените изисквания, а 
установената нередност може да се отстрани, проверителят приканва заявителя 
да отстрани нередността в рамките на два месеца. Ако нередността не бъде 
отстранена своевременно, проверителят отказва искането за поправка. 
 
Исканията за поправка, чието последствие би било промяна на изображението на 
дизайна (дизайните), се отхвърлят безвъзвратно. 
 
Описания, подадени след датата на подаване на заявката, не се приемат (вж. 
параграф 6.2.2 по-горе). Следователно отхвърлят се исканията за поправка, 
които включват подаване на описание след датата на подаване на заявката. 
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10 Регистрация, публикуване и сертификати 
 
10.1 Регистрация 
 
Щом проверката на абсолютните основания за отказ и на формалните 
изисквания бъде извършена, проверителят трябва да гарантира, че са 
предоставени всички данни, посочени в член 14 от РПРПДО (данните, които са 
задължителни за заявителя и които трябва да се посочат в заявката, се 
подчертават): 
 
а) датата на подаване на заявката; 
б) номера на досието на заявката и на всеки отделен дизайн, включен в 

множествена заявка; 
в) датата на публикуване на регистрацията; 
г) името, адреса и националността на заявителя, и държавата, в която 

той има местожителство, седалище или търговско установяване; 
д) името и адреса на търговска дейност на представителя, който е 

различен от заето лице, имащо ролята на представител в съответствие с 
член 77, параграф 3, първо изречение от РПДО; ако има повече от един 
представител, се вписват само името и търговският адрес на първия 
посочен представител, последвани от думите „et al“; ако е назначена 
колегия от представители, се вписват само името и адресът на колегия; 

е) изображението на дизайна; 
ж) указание за продукта(ите) по име, като пред него е(са) поставен(и) 

номера(та) от класификацията от Локарно и е групирано според нейния 
клас(ове) и подклас(ове); 

з) подробности относно претенции за приоритет съгласно член 42 от РПДО; 
и) подробности относно претенции за изложбен приоритет съгласно член 44 от 

РПДО; 
й) посочването на автора или авторския екип или заявление, че авторът или 

авторският екип са се отказали от правото да бъдат посочени; 
к) езикът, на който е подадена заявката, и втория език, посочен от 

заявителя съгласно член 98, параграф 2 от РПДО; 
л) датата на регистриране на дизайна в Регистъра и регистрационния номер; 
м) кратка информация за всяко искане за отлагане на публикуване съгласно 

член 50, параграф 3 от РПДО, посочваща датата на изтичане на периода на 
отлагане; 

н) кратка информация за това, че е подадена марка съгласно член 5 от 
РПРПДО; 

о) кратка информация за това, че е подадена декларация съгласно член 1, 
параграф 2, буква а) от РПРПДО; 

п) кратка информация за това, че изображението на дизайна съдържа словен 
елемент. 

 
Щом всички подробности в контролния лист са вписани, проверителят установява 
дали са платени всички приложими такси. 
 
Ако не бъде установена нередност, заявката се регистрира. 
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10.2 Публикуване 
 
10.2.1 Общи принципи 
 
Всички регистрирани дизайни на Общността се публикуват в Бюлетина на 
дизайните на Общността, който е публикуван само в електронен формат, на 
уебсайта на OHIM. 
 
Въпреки това, международните регистрации, посочващи Европейския съюз, се 
публикуват от СОИС (Хагски експресен бюлетин) (вж. параграф 12 по-долу). 
 
Освен ако заявката не съдържа искане за отлагане на публикуване, 
публикуването се извършва незабавно след регистрация; публикуване се 
извършва ежедневно. 
 
Ако заявка съдържа искане за отлагане на публикуване, публикуването се 
извършва в част А.2 от Бюлетина и се ограничава до следните подробности: 
номера на дизайна, датата на подаване, датата на регистриране и имената на 
заявителя и представителя, ако има такива. 
 
Ако заявката съдържа искане за отлагане на публикуване само за някои от 
дизайните в множествена заявка, изцяло се публикуват само дизайните, за които 
отлагане не е поискано. 
 
 
10.2.2 Формат и структура на публикуването 
 
Бюлетинът на дизайните на Общността е наличен в два формата: 
 
• HTML 
• PDF. 
 
И двата формата са еднакво валидни за целите на публикуването и търсенето. 
 
Бюлетинът на дизайните на Общността включва следните четири части: 
 
• Част А се отнася до регистрации на дизайни на Общността и се състои от 

три раздела: 
 

o Част А.1: Регистрации на дизайни на Общността в съответствие с 
членове 48 и 50 от РПДО 

o Част А.2: Регистрации на дизайн на Общността с искания за отлагане 
и първото им публикуване съгласно член 50 от РД и член 14, 
параграф 3 от РПРПДО 

o Част А.3: Грешки в част А (грешки в регистрациите). А.3.1: абсолютни 
грешки; А.3.2: относителни грешки. 

 
• Част Б се отнася до вписвания в Регистъра след регистрация, като 

например изменения, прехвърляния, лицензии и др. и се състои от осем 
раздела: 

 
o Част Б.1: грешки 
o Част Б.2: прехвърляния 
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o Част Б.3: производства по обявяване на недействителност и 
предоставяне на права 

o Част Б.4: откази и дизайни без ефект 
o Част Б.5: лицензии 
o Част Б.6: вещни права 
o Част Б.7: производства по несъстоятелност 
o Част Б.8: принудително изпълнение (изземвания). 

 
• Част В се отнася до подновявания и информация относно изтекли 

регистрации и е разделена в три раздела: 
 

o Част В.1: Подновявания съгласно член 13, параграф 4 от РПДО и 
член 69, параграф 3, буква м) от РПРПДО. 

o Част В.2: Изтекли регистрации съгласно член 22, параграф 5 и 
член 69, параграф 3, буква н) от РПРПДО. 

o Част В.3: Поправка на грешки при подновявания и изтекли 
регистрации. 

 
• Част Г се отнася до Restitutio in integrum (член 67 от РО) и е разделена в 

два раздела: 
 

o Част Г.1: Restitutio in integrum 
o Част Г.2: Поправка на грешки в част Г. 

 
В бюлетина пред всеки елемент е поставен съответният му INID код съгласно 
стандарт ST.80 на СОИС. Ако е необходимо, информацията се публикува на 
всички официални езици на ЕС (член 70, параграф 4 от РПРПДО). 
 
INID кодовете, използвани за елементи, публикувани например в част А.1 от 
бюлетина, са следните: 
 
21 Номер на досие 
25 Език на подаването и втори език 
22 Дата на подаване 
15 Дата на вписване в Регистъра 
45 Дата на публикуване 
11 Регистрационен номер 
46 Дата на изтичане на отлагането 
72 Име(на) на автор(и) или авторски екип 
73 Име и адрес на притежателя 
74 Име и адрес на търговска дейност на представителя 
51 Класификация от Локарно 
54 Означение за продукта (продуктите) 
30 Държава, дата и номер на заявката, за която е претендиран приоритет 

(приоритет по силата на конвенция) 
23 Име, място и дата, на която промишленият дизайн е изложен за пръв път 

(изложбен приоритет) 
29 Указание за подаден спесимен 
57 Указание за подадено описание 
55 Изображение на дизайна 
 
Публикуването се изготвя на всички езици на ЕС, които са официални към датата 
на заявката. 
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10.3 Удостоверение за регистрация 
 
Удостоверението за регистрация се издава, след като промишленият дизайн на 
Общността е публикуван изцяло (тоест публикуван е в част А.1). 
 
Въпреки това, Службата не издава удостоверения за регистрация на 
международни регистрации, посочващи Европейския съюз (вж. параграф 12 по-
долу). 
 
Считано от 15/11/2010 г., удостоверения за регистрация се издават само като 
онлайн електронни удостоверения. Притежателите на регистрации на дизайн на 
Общността се приканват да изтеглят сертификата, считано от датата след 
публикуването, използвайки инструмент „eSearch plus“ на уебсайта на OHIM. Не 
се издава хартиено копие от сертификата за регистрация. Въпреки това не може 
да се подават молби за заверени или незаверени копия от сертификата за 
регистрация. 
 
Сертификатът съдържа всички подробности, вписани в Регистъра на дизайните 
на Общността, към датата на регистрацията. Не се издава нов сертификат 
вследствие на вписаните в Регистъра промени след датата на регистрацията. 
Въпреки това може да се регистрира извлечение от Регистъра, което отразява 
текущия административен статус на дизайна (дизайните). 
 
След публикуване на относителна грешка, установена в регистрация на дизайн 
(част А.3.2) или след публикуване на относителна грешка, установена във 
вписване (част Б.1.2), се издава поправен сертификат. Относителна грешка е 
тази, която е допусната от Службата и води до промяна в обхвата на 
регистрацията. 
 
 
11 Корекции и промени в Регистъра и в публикуването 

на регистрации на дизайни 
 
11.1 Корекции 
 
11.1.1 Общи принципи 
 
По искане на заявителя може да се поправят само името и адресът на заявителя, 
грешки в надписите или при копирането или явни грешки и при условие че тази 
поправка не променя изображението на дизайна (член 12, параграф 2 от 
РПРПДО) (Решение по дело № R 1332/2013-3, Adapters, от 03/12/2013, точка 14 и 
сл.). Няма такса за такива искания. 
 
Ако регистрацията на дизайн или публикуването на регистрацията съдържа 
грешка, за която е виновна Службата, тя поправя грешката служебно или по 
искане на притежателя (член 20 от РПРПДО). Няма такса за такива искания. 
 
Искането за поправка на грешки, допуснати от Службата, може да се отнася само 
до съдържанието на публикуването на регистрацията (членове 49, 73 и 99 от 
РПДО и членове 14 и 70 от РПРПДО) и до вписванията в Регистъра (членове 8, 
72 и 99 от РПДО, и членове 13 и 69 от РПРПДО). 
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Освен ако самата Служба не е допуснала грешка при публикуване на 
изображението на дизайна (дизайните) (например чрез нарушаване или 
съкращаване на изображението), на притежателя не се разрешава да подава 
искане за поправка на неговия дизайн на Общността, ако това води до промяна 
на изображението (член 12, параграф 2 от РПРПДО) (Решение по дело 
R 1332/2013-3, Adapters, от 03/12/2013, точка 14 и сл.). 
 
Поправките се нанасят веднага щом бъде установена грешка, дори, ако е 
необходимо, и години след оригиналното вписване в Регистъра. 
 
 
11.1.2 Искане за поправка 
 
Според член 12 и член 18 от РПРПДО исканията за поправка на грешки в 
Регистъра и в публикуването на регистрацията трябва да съдържат: 
 
а) регистрационния номер на регистрирания дизайн на Общността; 
б) името и адреса на притежателя, както са вписани в Регистъра, или името на 

притежателя и идентификационния номер, определен за притежателя от 
Службата; 

в) ако притежателят е посочил свой представител — името и служебния адрес 
на представителя или името на представителя и идентификационния 
номер, определен за представителя от Службата; и 

г) указание за вписването в Регистъра и/ или съдържанието на публикуването 
на регистрацията, което трябва да се поправи, както и поправения вариант 
на този елемент. 

 
Може да се подаде само едно искане за поправка на грешки по отношение на две 
или повече регистрации, принадлежащи на един и същ притежател (член 19, 
параграф 4 и член 20 от РПРПДО). 
 
Ако изискванията за такива поправки не са изпълнени, Службата уведомява 
заявителя за този недостатък. Ако недостатъкът не бъде поправен в рамките на 
двата месеца, посочени от Службата, искането за поправка се отхвърля (член 19, 
параграф 5 и член 20 от РПРПДО). 
 
Исканията за поправка на грешки, които не са вписвания в Регистъра и/ или не се 
отнасят до съдържанието на публикуването на регистрациите, се отхвърлят. По 
същия начин исканията за поправка на описанието, чрез които се въвежда 
обяснение за изображението на дизайна или спесимена, се отхвърлят. 
 
За грешки в превода на продуктово означение на официалните езици на ЕС се 
счита, че е виновна Службата, и се поправят поради това, че преводите се считат 
за вписвания в Регистъра и като част от съдържанието на публикуването на 
регистрацията, въпреки факта, че преводите не са направени от Службата, а от 
Центъра за преводи на органите на Европейския съюз (Съобщение № 4/05 на 
председателя на Службата от 14/06/2005 г. относно поправката на грешки в 
Регистъра и в публикуването на регистрация на дизайни на Общността). 
 
В случай на съмнение текстът, който е на език на Службата, в който е подадена 
заявката за дизайн на Общността, се приема за достоверен (член 99, параграф 3 
от РПДО). Ако заявката е на един от официалните езици на ЕС, различен от 
езиците на Службата, е валиден текстът, изготвен на втория език, посочен от 
заявителя. 
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11.1.3 Публикуване на поправки 
 
Притежателят се нотифицира при всяка промяна в Регистъра (член 69, 
параграф 5 от РПРПДО). 
 
Поправките се публикуват от Службата в част А.3 от Бюлетина на дизайните на 
Общността и се вписват в Регистъра заедно с датата, на която са вписани 
(член 20 и член 69, параграф 3, буква д) от РПРПДО). 
 
Ако за грешката е виновна Службата, след публикуване на грешката тя издава на 
притежателя удостоверение за регистрация, което съдържа вписванията в 
Регистъра (член 69, параграф 2 от РПРПДО) и декларация, че тези вписвания са 
нанесени в Регистъра (член 17 от РПРПДО). 
 
В случай че грешката се дължи на притежателя, се издава сертификат за 
регистрация, в който се отразява поправената грешка, само ако не е издаден по-
рано друг сертификат. При всички случаи притежателите винаги могат да поискат 
от Службата да издаде извлечение от Регистъра (в заверена или обикновена 
форма), за да отрази текущия статут на своя дизайн (своите дизайни). 
 
 
11.2 Промени в Регистъра 
 
11.2.1 Въведение 
 
В този раздел са описани промените в Регистъра за дизайни на Общността, както 
следва: 
 
• отказ от дизайн на Общността със или без отлагане, по-специално частичен 

отказ; 
• промени в името и адреса на заявителя и/ или на представителя, ако е 

приложимо, за които Службата е уведомена преди регистрирането на 
дизайна на Общността (тоест преди издаването на нотификацията за 
регистрация); 

• промени в името и адреса на притежателя и/ или на представителя, ако е 
приложимо, на дизайн на Общността с отложено публикуване, което все 
още не е направено; 

• вписване на прехвърляния; 
• вписване на лицензии; 
 
 
11.2.2 Отказ от регистриран дизайн на Общността 
 
11.2.2.1 Общи принципи 
 
Дизайн на Общността може да бъде отказан от притежателя по всяко време на 
регистрацията. Отказът трябва да се декларира пред Службата в писмена 
форма. 
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Въпреки това, искането за отказ от международен дизайн, посочващ Европейския 
съюз, трябва да се подаде и впише от Международното бюро (вж. член 16 от 
Женевския акт и параграф 12.2.2.5 по-долу). 
 
Отказ може да се декларира и само за някои от дизайните в множествена 
регистрация (член 27, параграф 1, буква г) от РПРПДО). 
 
Действието на декларацията за отказ започва на датата, на която отказът се 
вписва в Регистъра на дизайните на Общността, без никакво обратно действие 
(член 51, параграф 1 от РПДО). В случай на отказ от дизайн на Общността, чието 
публикуване е било отложено, се счита, че посоченият дизайн на Общността от 
началото не е произвел посочените в настоящия регламент последици (член 51, 
параграф 2 от РПДО). 
 
Регистриран дизайн на Общността може да бъде предмет на частичен отказ, при 
условие че променената форма на този дизайн или модел отговаря на 
критериите за получаване на закрила и идентичността на дизайна е съхранена 
(член 51, параграф 3 от РПДО). Следователно частичният отказ се ограничава до 
случаи, в които премахнатите или отказани особености не допринасят за 
новостта или оригиналността на дизайн на Общността, по-специално: 
 
• ако промишленият дизайн на Общността е включен в продукт, който 

представлява компонент от съставен продукт, а премахнатите или 
отхвърлените особености са невидими при нормално използване на този 
съставен продукт (член 4, параграф 2 от РПДО); или 

• ако премахнатите или отхвърлените особености са обусловени от тяхната 
функция или междинни връзки (член 8, параграфи 1 и 2 от РПДО); или 

• ако премахнатите или отхвърлените особености са толкова незначителни 
от гледна точка на техния размер или важност, че е вероятно да останат 
незабелязани от информирания потребител. 

 
Отказът се вписва в Регистъра само със съгласието на притежателя на право, 
вписано в Регистъра (член 51, параграф 4 от РПДО). Лицата, притежаващи 
регистрирано право, включват притежателите на регистрирана лицензия, 
притежателите на регистрирано вещно право, кредиторите на регистрирано 
принудително изпълнение или орган, компетентен в областта на регистрирани 
производства по обявяване в банкрут или сродни производства. 
 
В случай на лицензии, записани в Регистъра на дизайните на Общността, отказът 
от дизайн на Общността се вписва в Регистъра само при получаване на 
доказателства, че притежателят на правото е уведомил лицензополучателя 
(лицензополучателите) за отказа. Отказът се вписва в Регистъра три месеца 
след датата, на която Службата получава доказателство, че притежателят 
надлежно е уведомил лицензополучателя (лицензополучателите) за отказа, или 
по-рано, ако бъде получено доказателство за съгласието на лицензополучателя 
(лицензополучателите) за отказа (член 51, параграф 4 от РПДО; член 27, 
параграф 2 от РПРПДО). 
 
Ако е предявена претенция за правото върху регистриран дизайн на Общността 
съгласно член 15 от РПДО, отказът се вписва в Регистъра само със съгласието 
на ищеца (член 27, параграф 3 от РПРПДО). 
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11.2.2.2 Официални изисквания за обявяване на отказ 
 
Декларацията за отказ трябва да съдържа данните, посочени в член 27, 
параграф 1 от РПРПДО: 
 
а) регистрационен номер на регистрирания дизайн на Общността; 
б) име и адрес на притежателя; 
в) име и адрес на представителя, ако е посочен такъв; 
г) указание за дизайните, за които е обявен отказ в случай на 

множествени регистрации; 
д) изображение на променения дизайн в съответствие с член 4 от 

РПРПДО в случай на частичен отказ. 
 
Ако е заявен частичен отказ, притежателят трябва да осигури изображение 
на променения дизайн на Общността (член 27, параграф 1, буква д) от 
РПРПДО). 
 
Ако декларацията за отказ не съдържа всички подробности и не отговаря на 
всички горепосочени изисквания, в зависимост от ситуацията Службата 
уведомява притежателя за недостатъците и изисква отстраняването им в 
рамките на предвидения за това срок. Ако недостатъците не бъдат отстранени в 
рамките на срока, отказът не се вписва в Регистъра, а притежателят на дизайн на 
Общността се уведомява за това в писмена форма (член 27, параграф 4 от 
РПРПДО). 
 
 
11.2.3 Промени в името и адреса на заявителя/ притежателя и/ или 

неговия представител 
 
Притежателят на дизайн на Общността може да поиска промяната в името или 
адреса да бъде вписана в Регистъра, като подаде писмено искане в Службата. 
Вписванията на промени в името и/ или адреса са безплатни. 
 
Искането за вписване на промяна на името или адреса по отношение на 
международен дизайн, посочващ Европейския съюз, трябва да се подава в 
Международното бюро (вж. член 16 от Женевския акт). 
 
За разликите между промяна в името и прехвърляне вж. Насоките, Част Д, 
Операции във връзка с регистъра, Раздел 3, Марки на Общността като обекти на 
собственост, Глава 1, Прехвърляне. 
 
Може да се подаде едно искане за промяна в името или адреса по отношение на 
две или повече заявки, които принадлежат на един и същ притежател. 
 
Искането за промяна в името или адреса, подадено от притежател на дизайн на 
Общността, трябва да съдържа: 
 
а) регистрационния номер на дизайна на Общността; 
б) името и адреса на притежателя, както са вписани в Регистъра, или 

идентификационния номер на притежателя; 
в) пример за променените име и адрес на притежателя; 
г) името и адреса на представителя, ако е посочен такъв. 
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Ако горепосочените условия не са изпълнени, Службата изпраща писмо за 
установени недостатъци. Ако недостатъкът не бъде отстранен в рамките на 
посочения срок, Службата отхвърля заявката (член 19, параграф 5 от РПРПДО). 
 
Промените в името и адреса на заявители на дизайн на Общността във връзка 
със заявки за дизайни на Общността не се вписват в Регистъра, а в 
съхраняваните в Службата досиета, свързани със заявки за дизайн на 
Общността (член 19, параграф 7 от РПРПДО). 
 
Промените в притежателите на регистрации за дизайн на Общността се 
публикуват в част Б.2.2 от Бюлетина на дизайните на Общността, докато 
прехвърлянията на права се публикуват в част Б.2.1. Промените в 
представителите се публикуват в част Б.9 от Бюлетина на дизайните на 
Общността. 
 
 
11.2.4 Прехвърляния 
 
11.2.4.1 Въведение 
 
Регистрация на дизайн на Общността може да се прехвърли от притежателя, а 
прехвърлянията се вписват в Регистъра. Въпреки това искането за вписване на 
прехвърляне по отношение на международен дизайн, посочващ Европейския 
съюз, трябва да се подава в Международното бюро (вж. член 16 от Женевския 
акт). 
 
Правните разпоредби по отношение на прехвърлянията, които се съдържат в 
РПДО, РПРПДО и РТДО, съответстват на разпоредбите респективно в РМО, 
РПМО и РТМО (вж. Насоките, Част Д, Операции във връзка с регистъра, Раздел 
3, Марки на Общността като обекти на собственост, Глава 1,  Прехвърляне). 
Правните принципи и процедури за вписване на прехвърляния на марки се 
прилагат mutatis mutandis към дизайни на Общността със следните особености. 
 
 
11.2.4.2 Права по силата на предходно използване по отношение на регистриран 

дизайн на Общността 
 
Правото на предходно използване по отношение на регистриран дизайн на 
Общността не може да се прехвърля, освен ако третото лице, което е 
претендирало въпросното право преди датата на подаване или на приоритет на 
заявката за регистриран дизайн на Общността, не е търговско предприятие, и то 
само с частта от дейността на предприятието, в рамките на която използването 
или подготовката са направени (член 22, параграф 4 от РПДО). 
 
 
11.2.4.3 Такси 
 
Таксата от 200 EUR за вписване на прехвърлянето е приложима за един дизайн, 
като има горна граница от 1000 EUR в случай на подаване на множествени 
искания в една заявка (точки 16 и 17 от приложението към РТДО). 
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11.2.5 Лицензии 
 
11.2.5.1 Общи принципи 
 
Регистрациите на дизайн на Общността може да се прехвърлят от притежателя, 
а лицензиите — да се вписват в Регистъра. Разпоредбите на РПДО и РПРПДО 
относно лицензии за дизайн на Общността (членове 27, 32 и 33, и член 51, 
параграф 4 от РПДО; членове 24 и 25 и член 27, параграф 2 от РПРПДО) са 
почти идентични с тези на РМО и РПМО (вж. Насоките, част Д, Операции във 
връзка с регистъра, Раздел 3, Марки на Общността като обекти на собственост, 
Глава 2, Лицензии). 
 
Правните принципи и процедури за вписване на лицензии по отношение на марки 
на Общността се прилагат mutatis mutandis към дизайни на Общността (член 24, 
параграф 1 от РПРПДО) със следните особености. 
 
 
11.2.5.2 Регистрирани дизайни на Общността 
 
В правото на Общността относно дизайна няма изисквания за използване. 
Следователно не възниква въпросът дали използването от лицензополучател е 
използване със съгласието на притежателя на правото. 
 
В РПДО и РПРПДО съществува изискване да се указват продуктите, в които е 
предназначен да бъде включен или към които ще се прилага промишленият 
дизайн (вж. параграф 6.1.4 по-горе). Частична лицензия само за някои от 
продуктите, в които е предназначен да бъде включен дизайнът, не е възможна. 
 
Следователно Службата пренебрегва всички подобни ограничения в обхвата на 
лицензията, а лицензията се регистрира така, все едно не са съществували 
такива ограничения. 
 
 
11.2.5.3 Множествени заявки за регистрирани дизайни на Общността 
 
Заявката за регистриран дизайн на Общността може да бъде под формата на 
множествена заявка, съчетаваща няколко дизайна. 
 
Всеки дизайн в множествена заявка може да се лицензира независимо от 
останалите (член 24, параграф 1 от РПРПДО). 
 
 
11.2.5.4 Такси 
 
Таксата от 200 EUR за вписване, прехвърляне или отмяна на лицензия е 
приложима за един дизайн, а не за една заявка, като има горна граница от 
1000 EUR в случай на подаване на множествени искания в една заявка (точки 18 
и 19 от приложението към РТДО). 
 
Пример 1: от множествена заявка за десет промишлени дизайна шест дизайна се 
лицензират за един и същ лицензополучател. Таксата за регистриране на 
лицензии е 1000 EUR, при условие че: 
 
• всички шест лицензии са включени в една заявка за регистрация или 
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• всички съответни искания са подадени в един ден. 
 
В искането може да се посочи, че за три от тези шест дизайна лицензията е 
изключителна, без това да оказва влияние на таксите, които трябва да се платят. 
 
Пример 2: от множествена заявка за десет дизайна пет се лицензират за един и 
същ лицензополучател. Предоставена е лицензия и за друг дизайн, който не се 
съдържа в тази множествена заявка. Таксата е 1000 EUR, при условие че: 
 
• всички шест лицензии са включени в една заявка за регистрация или всички 

съответни искания са подадени в един ден; и 
• притежателят на дизайн на Общността и лицензополучателят са едни и 

същи във всичките шест случая. 
 
 
12 Международни регистрации 
 
В тази част от Насоките се разглеждат особеностите при проверка на 
международни регистрации, посочващи Европейския съюз и произлизащи от 
заявки, подадени в международното бюро на Световната организация за 
интелектуална собственост (наричани по-нататък „международни регистрации“ и 
„международно бюро“) съгласно Женевския акт от 02/07/1999 г. от Хагската 
спогодба относно международните регистрации на дизайни. 
 
 
12.1 Общ преглед на хагската система 
 
12.1.1 Хагската спогодба и Женевският акт 
 
Хагската спогодба е международна система за регистрация, която позволява 
получаване на закрила за дизайни в редица държави и/ или международни 
организации като Европейския съюз или Африканската организация за 
интелектуална собственост посредством единна международна заявка, подавана 
в международното бюро. Съгласно Хагската спогодба единната международна 
заявка заменя цяла поредица от заявки, които в противен случай би трябвало да 
се подадат в различни национални служби за интелектуална собственост или 
междуправителствени организации. 
 
Хагската спогодба се състои от три отделни международни договора: Лондонския 
акт (1934 г.), чието приложение е замразено от 01/01/2010 г., Хагския акт (1960 г.) 
и Женевския акт (1999 г.). Всеки акт включва различен набор от независими една 
от друга правни разпоредби. 
 
Международните регистрации, посочващи Европейския съюз, се управляват от 
Женевския акт. 
 
За разлика от Мадридския „протокол, свързан с Мадридската спогодба относно 
международната регистрация на марки“ нито Женевският акт, нито РПДО 
предвиждат процедури по преобразуване или трансформиране на международна 
регистрация в дизайни на Общността или национални дизайни, или в посочване 
на държави членки, страни по хагската система, нито предвиждат замяна на 
дизайни на Общността или национални дизайни от международна регистрация, 
посочваща въпросната договаряща се страна. 
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12.1.2 Процедура по подаване на международни заявки 
 
12.1.2.1 Особености 
 
Друга разлика с мадридската система е, че Женевският акт нито позволява, нито 
изисква международната регистрация да се основава на по-рано подаден дизайн 
на Общността или национален дизайн. OHIM може да бъде само „посочена 
служба“, но не и „служба на произход“. Следователно международните заявки 
трябва да се подават директно в международното бюро (член 106б от РПДО). 
 
Женевският акт и Общите регламенти съгласно акта от 1999 г. и от 1960 г. по 
Хагското споразумение („ОР“) съдържат конкретни правила, които е възможно да 
се различават от правилата, приложими към „преки подавания“ на дизайни на 
Общността, тоест заявки, подадени директно в OHIM или в централната служба 
за индустриална собственост на държава членка или, за държавите от Бенелюкс, 
в Службата за интелектуална собственост на Бенелюкс (BOIP) (вж. 
параграф 2.2.1 по-горе). Тези конкретни правила се отнасят по-специално до 
правото на подаване на международна заявка, съдържанието на 
международната заявка, такси, отлагане на публикуване, броя на дизайни, които 
могат да се включат в множествена заявка (до 100), представяне пред 
международното бюро и използваните езици (международната заявка трябва да 
бъде на английски, френски или испански език). 
 
 
12.1.2.2 Отлагане на публикуване 
 
Международна заявка може да съдържа искане за отлагане на публикуването на 
дизайна или всички дизайни, които се съдържат в множествена заявка. 
Женевският акт не допуска искане за отлагане на публикуване само за някои от 
дизайните, съдържащи се в множествена заявка (член 11 от Женевския акт). 
 
Периодът на отлагане на публикуване за множествена заявка, посочваща 
Европейския съюз, е 30 месеца от датата на подаване или, в случай на 
претендиран приоритет — от датата на приоритета. Заявката се публикува в края 
на този 30-месечен период, освен ако притежателят не подаде в международното 
бюро искане за по-ранно публикуване (член 11 от Женевския акт). 
 
Описаната в параграф 6.2.5 по-горе процедура не се прилага, тъй като Службата 
не е отговорна за публикуването на международни регистрации, посочващи 
Европейския съюз. 
 
 
12.1.2.3 Такси 
 
За международна заявка, посочваща Европейския съюз, трябва да се платят три 
такси 6, а именно: 
 
• основна такса 
• такса за публикуване 

                                                
6 Вж. www.wipo.int/hague/en/fees 
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• индивидуална такса за обозначаване, тоест 62 EUR на дизайн, 
конвертирани в швейцарски франкове (член 106в от РПДО; член 1а към 
приложението към РТДО; правило 28 от ОР). 

 
 
12.1.3 Проверка, извършвана от международното бюро 
 
Когато получи международна заявка, международното бюро проверява дали тя 
отговаря на предвидените официални изисквания, например тези, свързани с 
качеството на репродукциите на промишления дизайн (промишлените дизайни) и 
плащането на необходимите такси. Заявителят се уведомява за всяка нередност, 
която трябва да се отстрани в рамките на предвидения тримесечен срок, в 
противен случай се счита, че заявителят се е отказал от международната заявка. 
 
Ако международната заявка отговаря на предвидените официални изисквания, 
международното бюро я вписва в международния регистър и (освен ако не е 
поискано отлагане на публикуването) публикува съответната регистрация в 
Бюлетина за международни дизайни. Публикуването се извършва по електронен 
път на уебсайта на Световната организация за интелектуална собственост 
(„СОИС“) и съдържа всички данни, свързани с международната регистрация, 
включително възпроизвеждането на дизайна (дизайните). 
 
Международното бюро нотифицира международната регистрация до всички 
посочени служби, давайки им възможността да откажат закрила на 
материалноправни основания. 
 
 
12.2 Ролята на Службата като посочена служба 
 
По-долу е обяснено по какъв начин Службата разглежда международните 
регистрации от нотифицирането им от международното бюро до окончателното 
вземане на решение за приемане или отказване на посочване на Европейския 
съюз. 
 
Основните стъпки пред Службата като посочена служба са: 
 
• получаване на международната регистрация, посочващи Европейския съюз; 
• проверка на основанията за отхвърляне на заявки за регистрация; 
 
 
12.2.1 Получаване на международната регистрация, посочваща 

Европейския съюз 
 
Комуникациите между Службата и международното бюро се извършват по 
електронен път (член 47, параграф 3 от РПРПДО). 
 
 
12.2.2 Основания за отхвърляне на заявки за регистрация 
 
Щом в Службата се получи нотификация от международното бюро относно 
международната регистрация, посочваща Европейския съюз, се прилагат 
изложените в дял XI, буква a) от РПДО и член 11а от РПРПДО (проверка на 
основанията за отказ) правила. 
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12.2.2.1 Спазване на определението за дизайн, обществен ред и морал 
 
Международна регистрация не може да се отхвърля въз основа на 
несъответствие с официалните изисквания, тъй като тези официални 
изисквания трябва да се считат за удовлетворени след проверка от 
международното бюро. 
 
В своята проверка Службата се ограничава до две основания за отхвърляне на 
заявки за регистрация (член 11а от РПРПДО). Международната заявка се 
отхвърля, ако дизайнът не отговаря на определението в член 3, буква а) от РПДО 
или ако противоречи на обществения ред или общоприетите принципи на морала 
(член 9 от РПДО) (вж. параграф 4 по-горе). 
 
Проверката на основанията за отхвърляне на заявки за регистрация на 
международни регистрации се извършва така, все едно промишленият дизайн 
(промишлените дизайни) е заявен (са заявени) директно в Службата. Сроковете и 
други общи процедурни аспекти, от които въпросната проверка зависи, са същите 
както приложимите в случай на заявки за дизайн, подадени директно в Службата 
(вж. Въведение, параграф 1.2.3 и параграф 4.3 по-горе). 
 
 
12.2.2.2 Срокове 
 
Службата трябва да уведоми международното бюро за всеки отказ на закрила в 
рамките на шест месеца от публикуването на международната регистрация на 
уебсайта на СОИС (член 11а, параграф 1 от РПРПДО). 
 
Трябва да се посочат мотивите за предварителния отказ и основанията за него и 
да се даде възможност на притежателя на международна регистрация да бъде 
изслушан (член 106д, параграфи 1 и 2 от РПДО). 
 
По този начин в рамките на два месеца от датата на получаване на 
нотификацията за временен отказ от страна на притежателя на международната 
регистрация на него се дава възможността да се откаже от международната 
регистрация, да ограничи регистрацията до един или някои от дизайните за 
Европейския съюз или да представи съображения (член 11а, параграф 2 от 
РПРПДО). 
 
Международното бюро препраща нотификацията за временен отказ на 
притежателя (или на неговия представител пред СОИС, ако е приложимо). 
Притежателят трябва лично да отговори на Службата или, ако е приложимо, чрез 
своя представител (вж. параграф 12.2.2.4 по-долу). 
 
Относно удължаване на сроковете вж. Въведение, параграф 1.2.3. 
 
 
12.2.2.3 Езици 
 
Международната заявка трябва да бъде на английски, френски или испански език 
(правило 6, параграф 1 от ОР). Вписването и публикуването на международната 
регистрация съдържат указание за езика, на който международното бюро е 
получило международната заявка (правило 6, параграф 2 от ОР). На практика 
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езикът може да се установи от продуктовото означение (INID код 54): първият 
използван в продуктовото означение език е езикът, на който международната 
заявка е получена от Международното бюро. Дадените на останалите два езика 
обозначения са преводи, осигурени от Международното бюро (правило 6, 
параграф 2 от ОР). 
 
Езикът, на който международната заявка е получена в международното бюро, е 
първият език на посочването на ЕС и следователно става език на производството 
по проверка (член 98, параграф 1 и параграф 3 от РПДО). 
 
Следователно във всички съобщения до международното бюро Службата ще 
използва езика, на който е подадена международната регистрация. 
 
Ако притежателят желае да използва различен език на Службата, той трябва да 
представи превод на езика, на който е подадена международната регистрация, в 
рамките на един месец от датата на подаване на оригиналния документ (член 98, 
параграф 3 от РПДО; член 8, параграф 1 от РПРПДО). Ако не бъде получен 
превод в рамките на този срок, оригиналният документ се счита за неполучен от 
Службата. 
 
 
12.2.2.4 Професионално представителство 
 
Ако представителството е задължително съгласно член 77, параграф 2 от РПДО 
(вж. параграф 2.5 по-горе), притежателят може да бъде приканен да посочи в 
рамките на два месеца професионален представител пред Службата съгласно 
член 78, параграф 1 от РПДО (член 11а, параграф 3 от РПРПДО). 
 
Ако притежателят не посочи представител в рамките на указания срок, Службата 
отказва закрила за международната регистрация (член 11 а, параграф 4 от 
РПРПДО). 
 
 
12.2.2.5 Отказ и ограничаване 
 
Ако притежателят се откаже от международната регистрация или я ограничи до 
един или няколко промишлени дизайна за Европейския съюз, той трябва да 
уведоми международното бюро за това посредством процедура по вписване 
съгласно член 16, параграф 1, точки iv и v) от Женевския акт. Притежателят може 
да уведоми Службата, като представи съответното заявление (член 11а, 
параграф 6 от РПРПДО). 
 
 
12.2.2.6 Предоставяне на закрила 
 
Ако Службата не открие основания за отказ на закрила или ако предварителният 
отказ бъде оттеглен, Службата трябва незабавно да уведоми за това 
международното бюро. 
 
 
12.2.2.7 Отказ 
 
Ако притежателят не представи удовлетворителни за Службата съображения в 
рамките на посочения срок, Службата потвърждава своето решение за отказ на 
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закрила за международната регистрация. Ако отказът се отнася само за някои 
дизайни, съдържащи се в множествена международна регистрация, Службата 
отхвърля регистрацията само по отношение на тези дизайни (член 11, 
параграф 3 от РПРПДО).  
 
РПДО или РПРПДО не съдържат правна разпоредба, която позволява на 
заявител да поиска изменение на дизайн, за да преодолее възражение, свързано 
с международна регистрация. От друга страна заявителят може да се откаже от 
посочване на Европейския съюз, като се обърне директно към СОИС, която 
уведомява за това Службата.  
 
Притежателят на международната регистрация разполага със същите средства 
за правна закрила, които би имал, ако е подал въпросния промишлен дизайн 
(въпросните промишлени дизайни) директно в Службата. Произтичащата 
процедура се извършва само на равнището на Службата. Притежателят трябва 
да повдигне пред Апелативните състави жалба срещу решение за отказ на 
закрила в рамките на срока и съгласно условията, предвидени в членове 55—60 
от РПДО и членове 34—37 от РПРПДО (член 11а, параграф 5 от РПРПДО). 
Международното бюро изобщо не участва в тази процедура. 
 
Щом решението за отказ или приемане на международната регистрация стане 
окончателно, на международното бюро се изпраща окончателно уведомление, в 
което се посочва, че дизайнът (дизайните) е/ са окончателно отказан(и). 
 
Ако окончателният отказ се отнася само до някои от дизайните, които се 
съдържат в множествена заявка, в уведомлението до международното бюро се 
посочва кои дизайни са отказани и кои — приети. 
 
 
12.3 Ефекти от международните регистрации 
 
Ако Службата не нотифицира отказ в рамките на шест месеца от публикуването 
на международната регистрация на уебсайта на СОИС или ако нотификацията за 
предварителен отказ бъде оттеглена, международната регистрация има същия 
ефект, както ако е подадена в Службата и регистрирана от нея, считано от датата 
на регистрацията, предоставена от международното бюро, както се посочва в 
член 10, параграф 2 от Женевския акт (член 106а, параграф 2 от РПДО). 
 
Международните регистрации може да са предмет на производства по 
недействителност при същите условия и процедурни правила, както „преките 
подавания“ (член 106е от РПДО; вж. Насоките, Проверка на искания за 
заличаване на дизайни). Тъй като езикът на подаване на международна 
регистрация, посочваща Европейския съюз, задължително е език на Службата, 
на същия език трябва да се подаде и декларацията за недействителност срещу 
такава международна регистрация. 
 
Службата незабавно уведомява притежателя или неговия представител относно 
подадено искане за обявяване на недействителност. Притежателят трябва да 
отговори незабавно на Службата или, ако е приложимо, посредством 
представител, който е от списъка на Службата съгласно член 78 от РПДО (вж. 
параграф 2.5 по-горе). 
 
Ако Службата обяви действието на международната регистрация за 
недействително на територията на Европейския съюз, тя трябва да уведоми 
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международното бюро за своето решение веднага щом последното стане 
окончателно (член 106е, параграф 2 от РПДО; член 71, параграф 3 от РПРПДО). 
 
Особеностите на процедурата, приложима при подновяване на международни 
регистрации и вписвания на промени в името, прехвърляния, отказ или 
ограничаване на някои дизайни за една или всички от обозначените договарящи 
се страни, са разгледани в Насоките, Подновяване на регистрирани дизайни на 
Общността и в параграфи 11.2.2 до 11.2.4 (членове 16 и 17 от Женевския акт; 
член 22а от РПРПДО). 
 
 
13 Регистрираният дизайн на Общността и 

разширяването  
 
Настоящият раздел се отнася до правилата, свързани с присъединяването на 
нови държави членки към Европейския съюз, и последствията от него за 
заявителите и притежателите на дизайни на Общността. 
 
На 01/05/2004 г. към Европейския съюз се присъединиха десет нови държави 
членки (Чешка република, Естония, Кипър, Латвия, Литва, Унгария, Малта, 
Полша, Словения и Словакия), две на 01/01/2007 г. (България и Румъния) и една 
на 01/07/2013 г. (Хърватия), с което броят на държавите членки достигна 28. 
 
Член 110а от РПДО съдържа разпоредби, свързани с разширяването, по 
отношение на регистрирани дизайни на Общността. Тези разпоредби бяха 
въведени в РПДО, когато ЕС беше разширен през 2004 г., и остават приложими 
за следващи разширявания. Единственото изменение в текста на РПДО е 
добавянето на имената на новите държави членки. 
 
Що се отнася до допустимостта за регистриране и валидността на дизайните на 
Общността, последствията от разширяването на Европейския съюз върху 
регистрираните дизайни на Общността са следните. 
 
 
13.1 Автоматичното разширяване на дизайна на Общността за 

териториите на новите държави членки 
 
Съгласно член 110а, параграф 1 от РПДО действието на всички права върху 
дизайна на Общността, регистрирани преди 01/05/2004 г., 01/01/2007 г. или 
01/07/2013 г., автоматично се разширява, за да обхване териториите на 
държавите членки, присъединени на тези дати (член 110а, параграф 1 от РПДО). 
 
Разширяването е автоматично в смисъл, че не е необходимо да преминава през 
административни формалности и не поражда допълнителни такси. Овен това 
срещу него може да се повдигне възражение от притежателя на дизайн на 
Общността или всяка трета страна. 
 
 
13.2 Други практически последствия 
 
13.2.1 Подаване в национални служби 
 
Считано от датата на разширяването, заявката за дизайн на Общността също 
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трябва да се подава в службата за индустриална собственост на новата държава 
членка. 
 
 
13.2.2 Професионално представителство 
 
Считано от датата на присъединяване, вече не е необходимо заявителите (както 
и други страни по производства пред Службата), чието седалище или 
местожителство е в нова държава членка, да бъдат представлявани от 
професионален представител. Считано от датата на присъединяване, 
професионалните представители от нова държава членка могат да бъдат 
включвани в списъка на професионалните представители, воден от Службата, 
съгласно член 78 от РПДО, и след това могат да представляват трети страни 
пред Службата. 
 
 
13.2.3 Първи и втори език 
 
От 01/01/2004 г. има девет нови официални езика на ЕС, а именно чешки, 
естонски, латвийски, литовски, унгарски, малтийски, полски и словенски. Два 
други езика (български и румънски) бяха добавени на 01/01/2007 г.7, а още един 
(хърватски) на 01/07/2013 г. 
 
Тези езици може да се използват като първи език само на заявки за дизайн на 
Общността, подадени на въпросната дата на присъединяване или след нея. 
 
 
13.2.4 Превод 
 
Заявки за дизайн на Общността с дата на подаване преди датата на 
присъединяване или съществуващи регистрации на дизайн на Общността не се 
превеждат, нито се препубликуват на езика на новите държави членки. Заявки за 
дизайн на Общността, подадени след датата на присъединяване, се превеждат и 
публикуват на всички официални езици на ЕС. 
 
 
13.3 Проверка на основанията за отхвърляне на заявки за 

регистрация 
 
Службата ограничава своята проверка на изискванията за материалноправна 
закрила само до две основания за отхвърляне на заявки за регистрация  Заявка 
се отхвърля, ако дизайнът не отговаря на дефиницията, посочена в член 3, 
буква а) от РПДО, или ако противоречи на обществения ред или общоприетите 
принципи на морала (член 9 от РПДО) (вж. параграф 4 по-горе). 
 
Заявка за регистриран дизайн на Общността не може да се отхвърля въз основа 
на никое от изброените в член 47, параграф 1 от РПДО основания за отхвърляне 
на заявки за регистрация, ако тези основания стават приложими само поради 
присъединяването на новата държава членка (член 110а, параграф 2 от РПДО). 
 

                                                
7 За ирландски вж. параграф 2.4. 
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Дали дизайн на Общността е в съответствие с член 3 от РПДО, или отговаря на 
обществения ред и добрите нрави, обикновено се оценява без справка с 
определен национален или лингвистичен контекст. 
 
Въпреки това, ако дизайнът на Общността съдържа оскърбителен словен 
елемент на език, който в резултат на присъединяването на нова държава членка 
стане официален на Европейския съюз след датата на подаване, не е приложимо 
абсолютното основание за отказ, предвидено в член 9 от РПДО. 
 
 
13.4 Имунитет срещу искания за отмяна въз основа на 

основания за недействителност, които стават приложими 
само поради присъединяването на нова държава членка 

 
13.4.1 Общ принцип 
 
Дизайни на Общността, за които е подадена заявка или са регистрирани преди 
01/05/2004 г., 01/01/2007 г. или 01/07/2013 г., не се отменят на основания за 
недействителност, които съществуват в една от държавите членки, 
присъединили се към Европейския съюз на една от тези дати, ако основанието за 
недействителност е предмет на възражение, считано от въпросната дата на 
присъединяване (член 110а, параграф 3 от РПДО). Това е израз на 
необходимостта от спазване на придобити права. 
 
Не всички основания за недействителност, предвидени в член 25, параграф 1 от 
РПДО, могат да станат „приложими само поради присъединяването на нова 
държава членка“. 
 
 
13.4.1.1 Основания за недействителност, които са приложими независимо от 

разширяването на ЕС 
 
Присъединяването на нова държава членка не оказва влияние върху 
приложимостта на следните четири основания за недействителност. 
Следователно член 110а, параграф 3 от РПДО не предлага закрила срещу 
тяхното прилагане към дизайни на Общността, за които е подадена заявка преди 
01/05/2004 г., 01/01/2007 г. или 01/07/2013 г. 
 
 
Невидимост и функционалност 
 
Невидимостта на дизайн на Общността, приложима към част от съставен 
продукт, и ограниченията, приложима към особености на дизайна, които са 
обусловени от техническата функция или изискванията за междинна връзка, са 
основания за недействителност, които трябва да се оценяват въз основа на 
самия дизайн, а не на фактически ситуации, които съществуват във всяка една 
държава членка (член 25, параграф 1, буква б) от РПДО, във връзка с член 4 и 
член 8 от РПДО). 
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Новост и оригиналност 
 
При нормални обстоятелства липсата на новост или оригиналност на дизайн на 
Общността не се повлиява от разширяването на ЕС (член 25, параграф 1, 
буква б), във връзка с членове 5 и 6 от РПДО). 
 
Оповестяването на дизайн преди датата на подаване на заявка или преди датата 
на приоритет на дизайн на Общността може да разруши неговата новост или 
оригиналност, дори ако това оповестяване се е състояло в дадена държава 
преди нейното присъединяване към ЕС. Единственото изискване е по разумен 
начин това оповестяване „да е станало известно в редовната бизнес практика на 
специализираните среди от съответния сектор, действащ в рамките на 
Общността“ (член 7, параграф 1 от РПДО). 
 
 
Право на дизайн на Общността 
 
Фактът, че притежателят няма право на дизайна на Общността в резултат на 
съдебно решение, е още едно основание за недействителност, което не се 
повлиява от разширяването (член 25, параграф 1, буква в) от РПДО). Член 13 от 
РПДО не налага изискване за националност на лицето, което твърди, че има 
право на дизайна на Общността, нито изисква съдебното решение да е взето от 
съдилище, намиращо се в държава членка. 
 
 
Неправилно използване на един или повече от изброените в член 6ter от 
Парижката конвенция елементи 
 
Основанието за недействителност на неправилното използване на един или 
повече от елементите, изброени в член 6ter от Парижката конвенция, също не се 
засяга от разширяването на ЕС. Няма изискване знакът, чието използване е 
забранено, да бъде от държава членка (член 25, параграф 1, буква ж) от РПДО). 
 
 
13.4.1.2 Основания за недействителност, произлизащи от разширяването на ЕС 
 
Дизайн на Общността, за който е подадена заявка на или преди респективно 
30/04/2004 г., 31/12/2006 г. или 30/06/2013 г., не може да бъде обявен за 
недействителен въз основа на четирите основания за недействителност, 
посочени по-долу, ако някое от основанията стане предмет на възражение в 
резултат на присъединяването на нова държава членка на тези дати (член 110а, 
параграф 3 от РПДО). 
 
 
Конфликт с предишно право на дизайн, защитен в нова държава членка (член 25, 
параграф 1, буква г) от РПДО) 
 
Дизайн на Общността, регистриран преди датата на присъединяване на държава 
членка, не може да бъде обявен за недействителен въз основа на конфликт с 
предходен дизайн, който се е ползвал със закрила в новата държава членка от 
по-ранна дата от тази на подаването или приоритета на дизайна на Общността, 
но е бил оповестен на обществеността на по-късна дата. 
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Използване на предходен отличителен знак (член 25, параграф 1, буква д) от 
РПДО) 
 
Дизайн на Общността, регистриран преди датата на присъединяване на държава 
членка, не може да бъде обявен за недействителен поради използването на 
отличителен знак, който се е ползвал със закрила в новата държава членка от по-
ранна дата от тази на подаването или приоритета на дизайна на Общността. 
 
 
Неразрешено използване на творба, защитена съгласно авторско право на 
държава членка (член 25, параграф 1, буква е) от РПДО) 
 
Дизайн на Общността, регистриран преди датата на присъединяване на държава 
членка, не може да бъде обявен за недействителен поради неразрешено 
използване на произведение, защитено от авторското право на новата държава 
членка, от дата, по-ранна от тази на регистрирането или приоритета на дизайна 
на Общността. 
 
 
Закрила за символи, емблеми и гербове, различни от тези, посочени в от 
член 6ter от Парижката конвенция (член 25, параграф 1, буква ж) от РПДО) 
 
Дизайн на Общността, регистриран преди датата на присъединяване на държава 
членка, не може да бъде обявен за недействителен поради неправилно 
използване на знаци, емблеми или гербове, различни от обхванатите в член 6ter 
от Парижката конвенция, които са от особен обществен интерес за новата 
държава членка. 
 
Обществен ред и морал 
 
Дизайн на Общността, регистриран преди датата на присъединяване на новата 
държава членка, не може да бъде обявен за недействителен заради това, че 
противоречи на обществения ред или морала на територията на новата държава 
членка.   
 
 
13.4.2 Последствия от претенцията на приоритет 
 
Дизайни на Общността с дата на регистриране на или след 01.05.2004 г., 
01.01.2007 г. или 01.07.2013 г. съответно могат да се обявят за недействителни 
въз основа на четирите посочени по-горе основания. 
 
Това важи дори и ако датата на присъединяване на въпросния дизайн на 
Общността предхожда съответната дата на присъединяване. Правото на 
приоритет не защитава притежателя на дизайн на Общността от промени в 
правото, които са приложими към валидността на неговия дизайн. 
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