
Лицензии 

 
Насоки за проверка в Службата, част Д, Операции във връзка с регистъра Страница 1 
 
FINAL VERSION 1.0 DATE 01/08/2014 

 
 
 

НАСОКИ ЗА ПРОВЕРКА В СЛУЖБАТА ЗА 
ХАРМОНИЗАЦИЯ ВЪВ ВЪТРЕШНИЯ 

ПАЗАР (МАРКИ И ДИЗАЙНИ) НА МАРКИ 
НА ОБЩНОСТТА 

 
 
 

ЧАСТ Д 
 
 

ОПЕРАЦИИ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕГИСТЪРА 
 
 
 

РАЗДЕЛ 3 
 
 

МАРКИ НА ОБЩНОСТТА КАТО ОБЕКТИ 
НА СОБСТВЕНОСТ 

 
 

ГЛАВА 2 
 
 

ЛИЦЕНЗИИ 
  



Лицензии 

 
Насоки за проверка в Службата, част Д, Операции във връзка с регистъра Страница 2 
 
FINAL VERSION 1.0 DATE 01/08/2014 

Съдържание 

1 Въведение ................................................................................................ 4 

1.1 Договори за лицензиране........................................................................ 4 

1.2 Предимства на регистрирането на лицензия ....................................... 5 

2 Регистрация на лицензия за МО или ЗМО ........................................... 6 

2.1 Формуляр, искания за повече от една лицензия ................................. 6 

2.2 Езици .......................................................................................................... 6 

2.3 Такси ........................................................................................................... 7 

2.4 Заявители и задължително съдържание на заявката ........................ 7 
2.4.1 Заявители ...................................................................................................... 7 
2.4.2 Задължителни обозначения относно лицензираната МО и 

лицензополучателя ...................................................................................... 7 
2.4.3 Изисквания относно лицето, което подава искането — подпис, 

доказателство за лицензията, представителство ..................................... 8 
2.4.4 Представителство ...................................................................................... 11 

2.5 Незадължителни елементи, съдържащи се в  молбата ................... 11 

2.6 Проверка на молбата за регистрация .................................................. 12 
2.6.1 Такси ............................................................................................................ 12 
2.6.2 Проверка на задължителните формални изисквания ............................. 12 
2.6.3 Проверка на незадължителните елементи .............................................. 14 

2.7 Процедура по регистрация и публикации .......................................... 15 

3 Заличаване или промяна на лицензия за МО или ЗМО .................. 16 

3.1 Компетентност, езици, представяне на молбата ............................... 16 

3.2 Лицето, подаващо искането .................................................................. 16 
3.2.1 Заличаване на лицензия ............................................................................ 17 
3.2.2 Промяна на лиценз ..................................................................................... 17 

3.3 Съдържание на искането ...................................................................... 18 

3.4 Такси ......................................................................................................... 18 
3.4.1 Заличаване на лиценз ................................................................................ 18 
3.4.2 Промяна на лицензия ................................................................................. 19 

3.5 Проверка на искането ............................................................................ 19 
3.5.1 Такси ............................................................................................................ 19 
3.5.2 Проверка от Службата ............................................................................... 19 

3.6 Регистрация и публикуване .................................................................. 20 

4 Прехвърляне на лицензия за МО или ЗМО ....................................... 20 

4.1 Определение за прехвърляне на лицензия ....................................... 20 

4.2 Приложими правила .............................................................................. 20 

5 Регистрация на лицензии за регистрирани дизайни на 
Общността ............................................................................................... 21 



Лицензии 

 
Насоки за проверка в Службата, част Д, Операции във връзка с регистъра Страница 3 
 
FINAL VERSION 1.0 DATE 01/08/2014 

5.1 Регистрирани дизайни на Общността ................................................. 21 

5.2 Множествени заявки за регистрирани дизайни на Общността ....... 21 

6 Регистрация на лицензии за международни марки ......................... 22 

  



Лицензии 

 
Насоки за проверка в Службата, част Д, Операции във връзка с регистъра Страница 4 
 
FINAL VERSION 1.0 DATE 01/08/2014 

1 Въведение 
 
Членове 22, 23 и 24 от РМО 
Член 27, 32 и 33 от РПДО 
 
Регистрираните марки на общността (МО), както и заявките за марки на 
Общността (ЗМО) могат да бъдат предмет на договори за лицензиране 
(лицензии). 
 
Регистрираните дизайни на Общността (РДО), както и заявките за регистриран 
дизайн на Общността могат да бъдат предмет на лицензии. 
 
В параграфи 1—4 по-долу са разгледани лицензиите, свързани с МО и ЗМО. 
Разпоредбите в РПДО или РПРПДО, свързани с лицензиите за дизайни, са почти 
идентични с еквивалентните разпоредби съответно от РМО или РПРМО. 
Следователно следното важи mutatis mutandis за дизайни на Общността. 
Изключенията и особеностите, свързани с дизайните на Общността, са описани 
подробно в параграф 5 по-долу. Изключенията и особеностите, свързани с 
международните марки, са изложени в параграф 6 по-долу. 
 
 
1.1 Договори за лицензиране 
 
Лицензията за марка е договор, по силата на който притежателят или заявителят 
(наричан по-нататък „притежателят“) на марка (лицензодателят), запазвайки 
своята собственост, упълномощава трето лице (лицензополучателя) да използва 
марката за осъществяване на търговия съгласно сроковете и условията, 
изложени в договора. 
 
Лицензията се отнася до ситуация, в която правата на лицензополучателя върху 
МО произлизат от договорни отношения с притежателя. Съгласието или 
толерирането от страна на притежателя на използването от трета страна на 
марка не е равнозначно на лицензия. 
 
Член 16 от РМО 
 
РМО няма компетентността да установява единни и пълни разпоредби, 
приложими към лицензиите за МО или ЗМО. По-скоро член 16 от РМО се отнася 
до правото на държава членка, що се отнася до придобиването, валидността и 
въздействието на МО като обекти на собственост. За тази цел лицензията за МО 
в своята цялост и за цялата територия на Европейския съюз е приравнена с 
лицензията за марка, регистрирана в държавата членка, в която се намира 
седалището или постоянният адрес на притежателя или заявителя на МО. Ако 
притежателят няма седалище или постоянен адрес в държава членка, случаят се 
разглежда като лицензия за марка, регистрирана в държавата членка, в която 
притежателят има предприятие. Ако притежателят няма предприятие в държава 
членка, случаят се разглежда като лицензия за марка, регистрирана в Испания. 
 
Това обаче важи само доколкото не е предвидено друго в членове 17—24 от 
РМО. 
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Член 16 от РМО е ограничен до действието на лицензията като обект на 
собственост и не обхваща договорното право. Член 16 от РМО не урежда 
приложимото право или валидността на договора за лицензиране, което 
означава, че свободата на страните по договора да предоставят договора за 
лицензиране на дадено национално право не се засяга от РМО. 
 
 
1.2 Предимства на регистрирането на лицензия 
 
Член 22, параграф 5, член 23, параграфи 1 и 2 и член 50, параграф 3 от РМО 
 
Не е задължително да се подава заявка за вписване в Регистъра, когато е налице 
споразумение за лицензия. Освен това, когато страна по производството пред 
Службата трябва да докаже използване на марка на Общността, ако тя е 
използвана от лицензополучател, не е необходимо лицензията да е вписана в 
Регистъра, за да се счита, че използването е със съгласието на притежателя в 
съответствие с член 15, параграф 2 от РМО. Въпреки това такава регистрация 
има някои предимства. 
 
а) С оглед на разпоредбата по член 23, параграф 1 от РМО по отношение на 

трети страни, които може да са придобили или вписали в Регистъра права 
върху марка, несъвместими с регистрираната лицензия, 
лицензополучателят може да използва правата, предоставени само по 
силата на тази лицензия: 

 
• ако лицензията е вписана в регистъра на МО, или 

 
• при липсата на регистрация на лицензията — ако третата страна е 

придобила такива права след датата на който и да е от правните 
документи, посочени в членове 17, 19 и 22 от РМО (като например 
прехвърляне, вещно право или предишен лиценз), знаейки за 
съществуването на лицензията; 

 
б) В случай че лицензията за МО е вписана в Регистъра, отказът или 

частичният отказ от тази марка от страна на нейния притежател се вписва в 
Регистъра само ако притежателят докаже, че е уведомил 
лицензополучателя относно своето намерение за отказ. 

 
Следователно притежателят на лицензия, която е регистрирана, има 
правото да бъде информиран предварително от притежателя на марката 
относно неговото намерение да се откаже от марката; 

 
в) В случай че лицензията за марка на Общността е вписана в регистъра, 

Службата нотифицира лицензополучателя най-малко шест месеца преди 
изтичане на регистрацията, че наближава срокът на изтичане на 
регистрацията. Службата нотифицира и лицензополучателя относно всяка 
загуба на права и за изтичането на регистрацията, ако е приложимо. 

 
г) Регистрирането на лицензии и промяната и/или заличаването им са важни 

за поддържане на истинността на регистъра, особено в случай на 
производства inter partes. 
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2 Регистрация на лицензия за МО или ЗМО 
 
Член 22, параграф 5 от РМО 
Правила 33 и 34, правило 84, параграф 3, буква й) от РПРМО 
 
И ЗМО, и МО могат да бъдат предмет на регистрация на лицензия. 
 
Заявката за регистрация на лицензия трябва да отговаря на следните 
изисквания. 
 
2.1 Формуляр, искания за повече от една лицензия 
 
Правило 83, параграф 1, буква д) и правило 95, букви а и б) от РПРМО 
 
Силно препоръчително е молбата за регистрация на лицензия за МО да се 
подава във формуляра на Службата за заявка за вписване. Формулярът е 
достъпен безплатно на официалните езици на Европейския съюз. Може да бъде 
изтеглен от уебсайта на OHIM. 
 
Може да се използва всяка езикова версия на този формуляр, при условие че е 
попълнен на един от езиците, посочени в параграф 2.2 по-долу. Това се отнася 
по-специално до списъка със стоки и услуги и/или територията. 
 
Правило 31, параграф 7 и правило 33, параграф 1 от РПРМО 
 
Може да се подаде едно искане за регистрация на лицензия по отношение на две 
или повече регистрирани МО или ЗМО само ако съответният регистриран 
притежател или лицензополучателят са едни и същи, а договорите съдържат 
еднакви условия, ограничения и понятия във всеки един от случаите (вж. 
параграф 2.5 по-долу). 
 
 
2.2 Езици 
 
Правило 95, буква а) от РПРМО 
 
Искането за регистрация на лицензия за заявка за МО може да се подаде на 
първия или втория език на ЗМО. 
 
Правило 95, буква б) от РПРМО 
 
Молбата за регистрация на лицензия за регистрирана МО трябва да се подаде на 
един от петте езика на Службата, а именно английски, френски, немски, 
италиански или испански. 
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2.3 Такси 
 
Член 162, параграф 2, букви в) и г) от РМО 
Правило 33, параграф 1 и параграф 4 от РПРМО 
Член 2, параграф 23 от РТМО 
 
Счита се, че заявката за регистрация на лицензия не е подадена, докато не бъде 
платена таксата. Сумата на тази такса е 200 EUR за всяка МО, за която е 
подадено искане за регистрация на лицензия. 
 
Въпреки това, ако са поискани няколко регистрации на лицензии в едно искане и 
съответният регистриран притежател и лицензополучателят са едни и същи, а 
условията по договора са еднакви във всички случаи, таксата се ограничава до 
максимум 1000 EUR. 
Същата максимална сума е приложима, когато са подадени заявки за няколко 
регистрации на лицензии едновременно, при условие че е било възможно да се 
подадат с едно искане и ако съответният регистриран притежател и 
лицензополучателят са едни и същи във всички случаи. Освен това условията на 
договора трябва да са еднакви. Например не може да се подава изключителна 
лицензия и неизключителна лицензия в едно и също искане, дори ако те са 
между едни и същи страни. 
 
Щом бъде платена съответната такса, тя не се възстановява, ако заявката за 
регистрация на лицензия бъде отхвърлена или оттеглена. 
 
 
2.4 Заявители и задължително съдържание на заявката 
 
2.4.1 Заявители 
 
Член 22, параграф 5 от РМО 
 
Искане за регистрация на лицензия може да се подаде в Службата от: 
 
а) притежателя на МО, или  
 
б) притежателя на МО съвместно с лицензополучателя, или 
 
в) лицензополучателя. 
 
Формалните условия, на които  трябва да отговаря това искане, зависят от 
неговия подател. Препоръчително е да се използва първата или втората от тези 
опции, тъй като те позволяват по-бързо и по-гладко разглеждане на искането за 
регистрация на лицензията. 
 
 
2.4.2 Задължителни обозначения относно лицензираната МО и 

лицензополучателя 
 
Правило 31, правило 33, параграф 1 от РПРМО 
 
Искането за регистрация на лицензия трябва да съдържа следната информация: 
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Правило 31, параграф 1, буква а) и правило 33, параграф 1 от РПРМО 
 
а) номера на регистрацията на въпросната МО. Ако искането се отнася до 

няколко МО, трябва да се посочи всеки един от номерата; 
 
Правило 1, параграф 1, буква б), правило 31, параграф 1, буква б) и правило 33, 
параграф 1 от РПРМО 
 
б) името, адреса и националността на лицензополучателя и държавата, в 

която той има постоянен адрес, седалище или търговско предприятие; 
 
Правило 1, параграф 1, буква д), правило 31, параграф 2 и правило 33, 
параграф 1 от РПРМО 
 
в) ако лицензополучателят определи представител, следва да се посочат 

името и идентификационният номер на представителя, определен от 
Службата. Ако представителят още не е получил идентификационен номер, 
трябва да се посочи адресът на търговската дейност. 

 
 
2.4.3 Изисквания относно лицето, което подава искането — подпис, 

доказателство за лицензията, представителство 
 
Правило 79 и правило 82, параграф 3 от РПРМО 
 
Изискванията относно подписа, доказателството за лицензия и 
представителството варират в зависимост от лицето, което подава искането. Ако 
в електронно съобщение има изискване за подпис, обозначаването на името на 
подателя се счита за равно на подпис. 
 
 
2.4.3.1 Искане, подадено само от притежателя на МО 
 
Правило 1, параграф 1, буква б), правило 33, параграф 1 от РПРМО 
 
Когато се подава искане само от притежателя на МО, то трябва да бъде 
подписано от притежателя на МО 
 
Не е необходимо доказателство за лицензия. 
 
Службата не уведомява лицензополучателя, че е подадено искане за 
регистрация на лицензия. Тя обаче уведомява лицензополучателя, когато 
лицензията е вписана в Регистъра. 
 
Ако лицензополучателят подаде декларация в Службата, с която възразява 
срещу регистрацията на лицензията, Службата предава декларацията на 
притежателя на МО само за сведение. Службата не предприема допълнителни 
действия относно декларацията, а регистрира лицензията. След регистрацията 
на лицензията всеки лицензополучател, който не е съгласен с регистрацията, 
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може да използва процедурата за подаване на искане за заличаване или 
промяна на лицензията (вж. параграф 3 по-долу). 
 
Службата не взема под внимание дали страните, въпреки че са сключили 
договор, са се споразумели да го регистрират в Службата. Всеки спор относно 
това, дали и по какъв начин лицензията ще бъде регистрирана, е въпрос, който 
трябва да се разреши между въпросните страни съгласно правилата на 
съответното национално право (член 16 от РМО). 
 
 
2.4.3.2 Съвместно подадено искане от притежателя на МО и лицензополучателя 
 
Когато искането е подадено съвместно от притежателя на МО и неговия 
лицензополучател, то трябва да бъде подписано от притежателя на МО и от 
лицензополучателя. 
 
В такъв случай подписът и на двете страни представлява доказателство за 
лицензията. 
 
Ако е налице формален недостатък относно подписа на лицензополучателя или 
относно представителя, искането се приема, при условие че би било допустимо, 
ако е било подадено само от притежателя на МО. 
 
Същото важи и в случаите, когато има недостатък във връзка с подписа на 
притежателя на МО или относно неговия представител, но искането би била 
допустимо, ако е било подадено само от лицензополучателя. 
 
 
2.4.3.3 Искане, подадено само от лицензополучателя 
 
Искането може да се подаде и само от лицензополучателя. В такъв случай то 
трябва да бъде подписано от лицензополучателя. 
 
В допълнение към това трябва да се представи доказателство за лицензията. 
 
 
2.4.3.4 Доказателство за лицензията 
 
Налице са достатъчно доказателства за лицензията, ако искането за регистрация 
на лицензията е придружено с някое от следните доказателства: 
 
• Декларация, че притежателят на МО е съгласен с регистрацията на 

лицензията, подписана от притежателя на МО или неговия представител. 
 

Съгласно правило 31, параграф 5, буква а) от РПРМО за достатъчно 
доказателство се счита, ако искането за регистрация на лицензията е 
подписано и от двете страни. Този случай вече е разгледан в 
параграф 2.4.3.2 по-горе. 

 
• Споразумението за лицензия или извадка от него с техните подписи, в която 

са обозначени страните и МО, която се лицензира. 
 

Достатъчно е да се представи споразумението за лицензия. В много случаи 
страните по споразумението за лицензия не желаят да разкриват всички 
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данни, които може да съдържат поверителна информация относно 
лицензионните възнаграждения или други условия на лицензията. В тези 
случаи е достатъчно да се представи само част или извадка от 
споразумението за лицензия, стига то да съдържа данни за самоличността 
на лицата, които са страни по споразумението за лицензия, фактът, че 
въпросната МО е предмет на лицензия и подписите и на двете страни. 
Всички други елементи могат да се пропуснат или почернят. 

 
• Незаверена декларация за лицензия, изготвена според пълния 

международен образец на СОИС за искане за вписване на лицензия 
(наличен в приложението към Съвместната препоръка относно лицензиите, 
приета от Асамблеята на Парижкия съюз и от Генералната асамблея на 
СОИС, провела се от 25/09/2000 до 03/10/2000 г.). Формулярът трябва да 
бъде подписан както от притежателя на МО или неговия представител, така 
и от лицензополучателя или неговия представител. Той може да бъде 
намерен на: 

 
http://www.wipo.int/export/sites/www/about-ip/en/development_iplaw/pdf/pub835a.pdf. 

 
Достатъчно е да се подаде незаверена декларация за лицензия според 
образеца на СОИС. 

 
Оригиналните документи стават част от досието и следователно не могат да 
бъдат върнати на лицето, което ги е подало. Достатъчни са обикновени 
фотокопия. Не е нужно оригиналът или копието да бъдат заверени или 
легализирани. 
 
Правило 95, букви а) и б) и правило 96, параграф 2 от РПРМО 
 
Доказателството за лицензията трябва да бъде: 
 
а) на езика на Службата, който е станал език на производството за 

регистрация на лицензията, вж. параграф 2.1 по-горе; 
 
б) на всеки официален език на Европейския съюз, различен от езика на 

производството; в такъв случай Службата може да поиска превод на 
документа на език на Службата да бъде подаден в рамките на определен от 
Службата период. 

 
Ако подкрепящите документи не бъдат подадени нито на официален език на 
Европейския съюз, нито на езика на производството, Службата може да изиска 
превод на езика на производството или на някой от езиците на Службата, по 
избор на заявителя на вписването. Службата поставя срок от два месеца, 
считано от датата на нотифициране на това съобщение. Ако преводът не бъде 
представен в рамките на този срок, документът не се взема под внимание и се 
счита за неподаден. 
 
 

http://www.wipo.int/export/sites/www/about-ip/en/development_iplaw/pdf/pub835a.pdf
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2.4.4 Представителство 
 
Членове 92, параграф 2 и  93, параграф 1 от РМО 
 
Важат общите правила относно представителството (вж. Насоките, част А, Общи 
правила, Раздел 5, Професионално представителство). 
 
Ако заявителят на вписването няма постоянен адрес, нито седалище, нито 
реално и сериозно промишлено или търговско предприятие в рамките на 
Европейския съюз и е подал искането самостоятелно, неспазването на 
изискването за представителство води до необработване на молбата. 
Заявителят на вписването се нотифицира под формата на писмо с информация и 
всички платени такси се възстановяват. Тогава заявителят на вписването е 
свободен да подаде нова молба. 
 
 
2.5 Незадължителни елементи, съдържащи се в  молбата 
 
Правило 34 от РПРМО 
 
В зависимост от естеството на лицензията искането за регистрация може да 
съдържа искането за регистриране на лицензията заедно с други обозначения, а 
именно посочените в подточки а)—д) по-долу. Тези обозначения могат да бъдат 
индивидуални или във всякаква комбинация, за една лицензия (например 
изключителна лицензия с ограничение във времето) или за няколко лицензии 
(например една изключителна лицензия за А по отношение на държава членка Х 
и друга за В по отношение на държава членка Y). Те се вписват в Регистъра от 
Службата само ако от самото искане за регистрация на лицензията е видно, че 
това е необходимо. Без такова изрично искане Службата не вписва в Регистъра 
никое от подадените обозначения, съдържащи се в споразумението за лицензия, 
например като доказателство за лицензията. 
 
Въпреки това, ако е необходимо в Регистъра да се впишат едно или повече 
обозначения, трябва да се посочат следните данни: 
 
Правило 34, параграф 1, буква в) и параграф 2 от РПРМО 
 
а) Ако регистрацията на лицензия е ограничена само до някои от заявените 

стоки или услуги, трябва да се посочат стоките и услугите, за които е 
предоставена лицензия. 

 
Правило 34, параграф 1, буква г) и параграф 2 от РПРМО 
 
б) Ако искането е за регистриране на лицензия като териториално ограничена 

лицензия, в него трябва да се посочва тази част от Европейския съюз, за 
която се предоставя лицензията. Една част от Европейския съюз може да 
се състои от една или няколко държави членки или от една или няколко 
административни области в държава членка. 
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Член 22, параграф 1 от РМО 
Правило 34, параграф 1, буква а) от РПРМО 
 
в) Ако е подадено искане за регистрация на изключителна лицензия, в 

искането за регистрация трябва да се подаде декларация за тази цел. 
 
Правило 34, параграф 1, буква д) от РПРМО 
 
г) Ако е подадено искане за регистрация на лицензия, предоставена за 

ограничен период от време, трябва да се посочи датата на изтичане на 
лицензията. В допълнение може да се посочи датата, на която лицензията е 
влязла в сила. 

 
Правило 34, параграф 1, буква б) от РПРМО 
 
д) Ако лицензията е предоставена от лицензополучател, чиято лицензия вече 

е вписана в регистъра на МО, в молбата за регистрация може да се посочи, 
че това е подлицензия. Подлицензията не може да се отбелязва, без първо 
да се отбележи първоначалната лицензия. 

 
 
2.6 Проверка на молбата за регистрация 
 
2.6.1 Такси 
 
Правило 33, параграф 2 от РПРМО 
 
Ако изискваната такса не е получена, Службата уведомява заявителя на 
вписването, че счита искането за неподадено, понеже не е платена съответната 
такса. Въпреки това може да се подаде нова молба по всяко време, при условие 
че още отначало бъде платена правилната такса. 
 
2.6.2 Проверка на задължителните формални изисквания 
 
Правило 33, параграф 3 от РПРМО 
 
Службата проверява дали искането за регистрация на лицензията отговаря на 
формалните изисквания, посочени в параграф 2.4 по-горе (указание за 
номера(та) на МО, необходимата информация относно лицензополучателя, 
представителя на лицензополучателя, ако е приложимо). 
 
Валидността на споразумението за лицензия не се проверява. 
 
Член 93, параграф 1 от РМО 
Правила 33 и 76, и правило 77 от РПРМО 
 
Службата проверява дали искането за регистрация на лицензията е надлежно 
подписано. Ако то е подписано от представителя на лицензополучателя, може да 
се изисква разрешение от Службата или в контекста на производство inter partes 
— от другата страна по това производство. В такъв случай, ако не е представено 
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разрешение, производството продължава така, както ако не е назначен 
представител. Ако искането за регистрация на лицензия е подписано от 
представителя на притежателя, който вече е определен за представител на 
въпросната МО, изискванията, свързани с подписа и разрешенията, са 
изпълнени. 
 
Членове 92, параграф 2 и  93, параграф 1 от РМО 
 
Проверката включва дали заявителят на вписването (т.е. притежателят на МО 
или лицензополучателят) е длъжен да бъде представляван пред Службата (вж. 
параграф 2.4.4 по-горе). 
 
Правило 33, параграф 3 от РПРМО 
 
Службата уведомява заявителя на вписването в писмена форма относно всички 
недостатъци в искането. Ако недостатъците не бъдат отстранени в рамките на 
определения в това съобщение срок, който обикновено е два месеца от датата 
на нотификацията, Службата отхвърля искането за регистрация на лицензия. 
 
Ако искането е подадено съвместно от притежателя на МО и лицензополучателя, 
Службата комуникира с притежателя на МО и изпраща копие на 
лицензополучателя. 
 
Ако лицензополучателят е изготвил и подписал искането, на него не се 
разрешава да оспорва съществуването или обхвата на лицензията. 
 
Ако искането за регистрация на лицензията е подадено само от притежателя на 
МО, Службата не уведомява лицензополучателя за искането за вписване. 
Проверката на доказателството за лицензията се извършва ex officio. Службата 
пренебрегва всяка декларация или твърдение в лицензията относно 
съществуването или обхвата на лицензията или неговата регистрация; 
лицензополучателят не може да възразява срещу регистрирането на лицензията. 
 
Правило 33, параграф 3 от РПРМО 
 
Ако искането е подадено от лицензополучателя въз основа на копие от 
лицензионния договор и ако Службата има основателни съмнения относно 
истинността на документите, тя изпраща писмо на лицензополучателя, в което го 
приканва да опровергае тези съмнения. Тогава лицензополучателят се ангажира 
да докаже, че лицензията съществува, тоест той трябва да убеди Службата 
относно истинността на документите и тяхното съдържание. В такъв случай 
Службата може в обхвата на своите правомощия на проверка ex officio (член 76, 
параграф 1 от РМО) да прикани притежателя на МО да представи наблюдения. 
Ако притежателят претендира, че документите са фалшифицирани, това е 
достатъчно за Службата да отхвърли регистрацията на лицензия, освен ако 
лицензополучателят не представи окончателна заповед от Съда на държава — 
членка на ЕС, в негова полза. Ако съмненията не могат да се опровергаят, 
регистрацията на лицензията се отхвърля. В такъв случай процедурата винаги 
остава ex parte дори и ако притежателят на МО е изслушан; той не е страна по 
производството. 
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2.6.3 Проверка на незадължителните елементи 
 

Правило 34 от РПРМО 
 
Ако се изисква лицензията да се регистрира по един от следните начини: 
 
• изключителна лицензия, 
• временна лицензия, 
• териториално ограничена лицензия, 
• лицензия, ограничена до определени стоки или услуги, или 
• подлицензия, 
 
Службата проверява дали са посочени данните, предвидени в параграф 2.4 по-
горе. 
 
Правило 34, параграф 1 и параграф 2 от РПРМО 
 
Що се отнася до указанието „изключителна лицензия“, Службата приема само 
този израз и никакви други формулировки. Ако „изключителна лицензия“ не е 
изрично посочена, Службата счита лицензията за неизключителна. 
 
Ако от молбата за регистрация е видно, че тя се отнася до лицензия, ограничена 
до определени стоки или услуги, обхванати от МО, Службата проверява дали 
стоките и услугите са правилно групирани и дали са действително обхванати от 
МО. 
 
Правило 34, параграф 1, буква б) от РПРМО 
 
Що се отнася до подлицензия, Службата проверява дали тя е предоставена от 
лицензополучател, чиято лицензия вече е вписана в Регистъра. Службата 
отхвърля регистрацията на подлицензия, ако основната лицензия не е вписана в 
Регистъра. Службата обаче не проверява валидността на молбата за 
регистрация на подлицензия като изключителна лицензия, когато основната не е 
изключителна, нито проверява дали основният лицензионен договор изключва 
предоставянето на подлицензи. 
 
От лицензодателя зависи да се увери, че не сключва и не регистрира 
несъвместими договори, и да заличава или променя вписвания, които вече не са 
валидни. Например, ако е регистрирана изключителна лицензия без ограничение 
на стоките и територията, а е подадено искане за регистрация на друга 
изключителна лицензия, Службата регистрира втора лицензия, макар и двете 
лицензии да изглеждат несъвместими на пръв поглед. Трябва да се допусне, че 
вторият лицензионен договор е съвместим с първия лицензионен договор или 
още от самото начало (а вписването просто не посочва с точност територията 
или стоките), или след промяна в договорната ситуация, която не е отразена в 
Регистъра на марките на Общността. 
 
Страните обаче се насърчават редовно и бързо да актуализират цялата 
информация в Регистъра посредством заличаване или промяна на 
съществуващите лицензии (вж. параграф 3 по-долу). 
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Член 22, параграф 1 от РМО 
Правило 33, параграф 3 и правило 34 от РПРМО 
 
Ако данните, посочени в параграф 2.5, липсват, Службата приканва заявителя на 
вписването на регистрацията на лицензията да подаде допълнителната 
информация. Ако заявителят на вписването не отговори на това съобщение, 
Службата не взема под внимание горепосочените обозначения и регистрира 
лицензията, без да ги посочва. Заявителят на вписването се нотифицира за това 
чрез решение, което може да бъде обжалвано. 
 
 
2.7 Процедура по регистрация и публикации 
 
Правило 33, параграф 4 от РПРМО 
 
Що се отнася до ЗМО, лицензията се посочва в досиетата, съхранявани от 
Службата във връзка с въпросната заявка за марка на Общността. 
 
Правило 84, параграф 3, буква й) и правило 85, параграф 2 от РПРМО 
 
Когато марката е регистрирана, лицензията се публикува в Бюлетина за марките 
на Общността и се посочва в Регистъра на марките на Общността. 
 
Правило 84, параграф 5 от РПРМО 
 
Службата нотифицира и двете страни за вписването на лицензията в досиетата, 
съхранявани от Службата. Когато и двете страни са определили общ 
представител, този представител се нотифицира. 
 
Член 22, параграф 5 от РМО 
Правило 84, параграф 3, буква й) и правило 85, параграф 2 от РПРМО 
 
Що се отнася до МО, Службата вписва лицензията в Регистъра на марките на 
Общността и я публикува в Бюлетина за марките на Общността. 
 
Ако е приложимо, във вписването в Регистъра се споменава, че лицензията е: 
• изключителна лицензия. 
• временна лицензия, 
• териториално ограничена лицензия, 
• подлицензия, или 
• лицензия, ограничена до определени стоки или услуги, обхванати от МО. 
 
Посочват се само тези конкретни факти. Следните данни не се публикуват: 
 
• периодът на валидност на временна лицензия, 
• територията, обхваната в териториално ограничен договор, 
• стоките и услугите, обхванати от частична лицензия. 
 



Лицензии 

 
Насоки за проверка в Службата, част Д, Операции във връзка с регистъра Страница 16 
 
FINAL VERSION 1.0 DATE 01/08/2014 

Достъп до тази информация може да се получи чрез проверка на досиетата (вж. 
Насоките, част Д, Операции във връзка с регистъра, раздел 5, Проверка на 
досиета). 
 
Лицензиите се публикуват в част В.4 от Бюлетина. 
 
Правило 84, параграф 5 от РПРМО 
 
Службата уведомява заявителя на вписването относно регистрацията на 
лицензията. Когато искането за регистрация на лицензията е подадено от 
лицензополучателя, Службата уведомява и притежателя на МО относно 
вписването. 
 
 
3 Заличаване или промяна на лицензия за МО или ЗМО 
 
Правило 35, параграф 1 от РПРМО 
 
Регистрацията на лицензия се заличава или променя по искане на 
заинтересована страна, тоест заявителя или притежателя на МО или 
регистрирания лицензополучател. 
 
Службата отхвърля заличаването, прехвърлянето и/или промяната на лицензия 
или подлицензия, ако основната лицензия не е вписана в регистъра. 
 
 
3.1 Компетентност, езици, представяне на молбата 
 
Член 133 от РМО 
Правило 35, параграфи 3, 6 и 7 от РПРМО 
 
Приложими са параграфи 2.1 и 2.2. по-горе. 
 
Силно препоръчително е искането за заличаване на лицензия да се подава във 
формуляра за заявка за вписване. Формулярът е достъпен безплатно на 
официалните езици на Европейския съюз. Може да бъде изтеглен от уебсайта на 
OHIM. Страните по производството могат да използват и международния образец 
№ 1 Молба за промяна/заличаване на лицензия на СОИС , който може да се 
изтегли от http://www.wipo.int/export/sites/www/about-
ip/en/development_iplaw/pdf/pub835a.pdf, или формуляр със сходно съдържание и 
формат. 
 
3.2 Лицето, подаващо искането 
 
Правило 35, параграф 1 от РПРМО 
 
Искането за заличаване или промяна на регистрацията на лицензия може да се 
подава от: 
 
а) заявителя или притежателя на МО съвместно с лицензополучателя,  
 

http://www.wipo.int/export/sites/www/about-ip/en/development_iplaw/pdf/pub835a.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/about-ip/en/development_iplaw/pdf/pub835a.pdf
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б) заявителя или притежателя на МО, или 
 
в) регистрирания лицензополучател. 
 
 
3.2.1 Заличаване на лицензия 
 
Правило 35, параграф 4 от РПРМО 
 
В случай на съвместно искане, подадено от заявителя или притежателя на МО и 
лицензополучателя, или на искане, подадено от лицензополучателя, не се 
изисква доказателство за заличаване на лицензията, тъй като това предполага 
декларация от лицензополучателя с неговото съгласие за заличаване на 
регистрацията на лицензията. Ако искането за отмяна е подадено само от 
заявителя или притежателя на МО, то трябва да бъде придружено с 
доказателство за това, че регистрираната лицензия вече не съществува, или с 
декларация от лицензополучателя, че той е съгласен със заличаването. 
 
Ако регистрираният лицензополучател подаде искането за заличаване сам, 
заявителят или притежателят на МО не се уведомяват относно тази молба. 
Всички подадени от притежателя наблюдения се препращат до 
лицензополучателя, но не възпрепятстват заличаването на лицензията. 
Параграф 2.4.3.1 е приложим mutatis mutandis. 
 
Ако притежателят на МО твърди, че е извършена измама от страна на 
лицензополучателя, трябва да предостави окончателно съдебно решение в 
подкрепа на своите твърдения. Всъщност не е в задълженията на Службата да 
извършва разследване по този въпрос. 
 
Ако едновременно са подадени искания за няколко лицензии, възможно е да се 
заличи индивидуално някоя от тях. В такъв случай се създава нов номер на 
вписване по отношение на заличената лицензия. 
 
Вписването в регистъра на лицензиите, които са ограничени във времето, тоест 
временни лицензи, не изтича автоматично, а вместо това трябва да се заличи от 
Регистъра. 
 
 
3.2.2 Промяна на лиценз 
 
Правило 35, параграф 6 от РПРМО 
 
В случай на съвместно искане от заявителя или притежателя на МО и 
лицензополучателя не се изисква допълнително доказателство за промяната на 
лицензията. 
 
Ако искането е подадено от заявителя или притежателя на МО, доказателство за 
промяната на лицензията се изисква само ако промяната, за което е подадено 
искане за вписване в Регистъра, е от такъв характер, който би накърнил правата 
на регистрирания лицензополучател, произлизащи от лицензията. Такъв би бил 
случаят например, ако трябва да се промени името на лицензополучателя, ако 
изключителната лицензия трябва да стане неизключителна или ако лицензията 
трябва да стане ограничена по отношение на своя териториален обхват, 
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периода, за който е предоставена, или стоките и услугите, към които е 
приложима. 
 
Ако искането е подадено от регистрирания лицензополучател, доказателство за 
промяната на лицензията се изисква само ако промяната, за която е подадено 
искане за вписване в Регистъра, е от такъв характер, който би разширил правата 
на регистрирания лицензополучател, произлизащи от лицензията. Такъв би бил 
случай например, ако неизключителна лицензия трябва да стане изключителна 
или ако регистрирани ограничения на лицензията по отношение на нейния 
териториален обхват, на периода, за който е предоставена или на стоките или 
услугите, към които е приложима, трябва да се заличат напълно или частично. 
 
Ако е необходимо доказателство за промяната на лицензията, достатъчно е да 
се представи някой от посочените по-горе в параграф 2.4.3.4 документи, 
отговарящ на следните изисквания: 
 
• Писменото съгласие трябва да бъде подписано от другата страна по 

лицензионния договор и да се отнася до регистрацията на поисканата 
промяна на лицензията; 

 
• В искането за промяна/заличаване на лицензия трябва да се посочва 

начинът, по който е променена лицензията; 
 
• Копието или извадката от споразумението за лицензията трябва да бъде от 

променената лицензия. 
 
 
3.3 Съдържание на искането 
 
Правило 26 и правило 35 от РПРМО 
 
Приложим е параграф 2.4, при условие че данните относно лицензополучателя 
не трябва да се посочват освен в случай на промяна на името на регистрирания 
лицензополучател. 
 
Параграф 2.5 е приложим, ако е подадено искане за промяна на обхвата на 
лицензията, например ако лицензията стане временна лицензия или ако е 
променен географският обхват на лицензията. 
 
 
3.4 Такси 
 
3.4.1 Заличаване на лиценз 
 
Член 162, параграф 2 от РМО 
Правило 35, параграф 3 от РПРМО 
Член 2, параграф 24 от РТМО 
 
Искането за заличаване на регистрацията на лицензията не се счита за 
подадено, докато не бъде платена необходимата такса, възлизаща на 200 EUR 
за всяка МО, за която е подадено искане за заличаване. Ако едновременно или в 
рамките на едно и също искане са подадени едновременно няколко искания за 
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заличаване и ако съответният заявител или притежател на МО и 
лицензополучателят са едни и същи във всеки един от случаите, таксата се 
ограничава до максимум 1000 EUR. 
 
Щом съответната такса е платена, таксата не се възстановява, ако искането бъде 
отхвърлено или оттеглено. 
 
 
3.4.2 Промяна на лицензия 
 
Правило 35, параграф 6 от РПРМО 
 
Промяната на регистрация на лицензия не подлежи на такса. 
 
 
3.5 Проверка на искането 
 
3.5.1 Такси 
 
Правило 35, параграф 3 от РПРМО 
 
Ако изискваната такса за молбата за заличаване на лицензия не е платена, 
Службата уведомява заявителя на вписването, че искането се счита за 
неподадено. 
 
 
3.5.2 Проверка от Службата 
 
Правило 35, параграф 2 и параграф 4 от РПРМО 
 
Що се отнася до задължителните елементи на искането, параграф 2.6.2 е 
приложим mutatis mutandis, включително по отношение на доказателството за 
лицензията, доколкото такова се изисква. 
 
Службата уведомява заявителя на вписването за всякакви недостатъци, като 
определя срок от два месеца. Ако недостатъците не бъдат отстранени, Службата 
отхвърля молбата за заличаване или промяна. 
 
Правило 35, параграф 6 и правило 84, параграф 5 от РПРМО 
 
Параграф 2.6.3 е приложим, доколкото промяната на лицензията би засегнала 
нейния характер или нейното ограничение до част от стоките и услугите, 
обхванати от МО/ЗМО. 
 
Регистрацията на заличаването или промяната на лицензията се съобщава на 
лицето, подало искането; ако искането е подадено от лицензополучателя, 
заявителят или притежателят на МО получава копие от това съобщение. 
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3.6 Регистрация и публикуване 
 
Правило 84, параграф 3, буква у), правило 85, параграф 2 от РПРМО 
 
В случай на регистрирана МО създаването, заличаването или промяната се 
вписват в Регистъра на марките на Общността и се публикуват в Бюлетина за 
марките на Общността под С.4. 
 
В случай на заявка за МО заличаването или промяната на лицензия се отразяват 
в досиетата на въпросната заявка за МО. Когато регистрацията на МО бъде 
публикувана, не се правят публикации по отношение на лицензиите, които са 
отменени, а в случай на промяна на лицензията променените данни се 
публикуват под С.4. 
 
 
4 Прехвърляне на лицензия за МО или ЗМО 
 
4.1 Определение за прехвърляне на лицензия 
 
Член 22, параграф 5 от РМО 
 
Лицензията, отнасяща се до ЗМО или МО, може да се прехвърля. Прехвърлената 
лицензия се различава от подлицензията, доколкото първият лицензополучател 
губи всички свои права по силата на лицензията и бива заменен с нов 
лицензополучател, докато в случай на подлицензия остава в сила първата 
лицензия. По подобен начин прехвърлената лицензия се различава от промяна в 
името на притежателя, когато не се предполага промяна в притежателя (вж. 
Насоките, част Д, раздел 3, Търговските марки на Общността като обекти на 
собственост, глава 1, Прехвърляне). 
 
 
4.2 Приложими правила 
 
Правило 33, параграф 1 от РПРМО 
 
Процедурата за регистрация на прехвърляне на лицензия следва същите 
правила, както регистрацията на лицензия, посочена в параграфи 2 и 3 по-горе. 
 
Правило 33, параграф 1 и параграф 4 от РПРМО 
Член 2, параграф 23, буква б) от РТМО 
 
Прехвърлянето на лицензия подлежи на плащането на такса. Параграф 2.3 по-
горе е приложим mutatis mutandis. 
 
Доколкото съгласно правилата се изисква декларация или подпис на заявител на 
МО или притежател на МО, тяхното място заема декларация или подпис на 
регистрирания лицензополучател (първия лицензополучател) 
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5 Регистрация на лицензии за регистрирани дизайни на 
Общността 

 
Членове 27, 32 и 33 и член 51, параграф 4 от РПДО 
Членове 24, 25, 26, член 27, параграф 2 от РПРПДО 
Приложения № 18 и 19 от РТДО 
 
Правните разпоредби, съдържащи се в РПДО, РПРПДО и РТДО относно 
лицензиите, са еквивалентни на съответните разпоредби в РМО, РПРМО и 
РТМО. 
 
Следователно и правните принципи, и процедурата за регистрация, заличаване 
или промяна на лицензии за марки са приложими mutatis mutandis към дизайните 
на Общността, освен следните изключения и особености. 
 
 
5.1 Регистрирани дизайни на Общността 
 
В правото в областта на дизайните на Общността не съществува изискване 
относно използването, което да предотвратява възникването на въпроса дали 
използването от лицензополучател е използване със съгласието на притежателя 
на правото. 
 
В РПДО и РПРПДО съществува изискване да бъдат обозначени продуктите, в 
които дизайнът е предназначен да бъде включен или използван. 
 
Частична лицензия само за някои продукти, в които е предназначен да бъде 
включен дизайнът, не е възможна. Не е възможно да се регистрира лицензия за 
регистриран дизайн на Общността само за част от продуктите, които той 
обхваща. 
 
Службата пренебрегва всякакви подобни ограничения в обхвата на лицензията, а 
лицензията се регистрира така, както ако не е имало ограничение. 
 
 
5.2 Множествени заявки за регистрирани дизайни на 

Общността 
 
Член 37 от РПДО 
Член 24, параграф 1 от РПРПДО 
 
Заявката за регистриран дизайн на Общността може да бъде под формата на 
множествена заявка, съдържаща няколко дизайна. 
 
За целите на правното действие на лицензиите, както и на процедурата по 
регистриране на лицензии, индивидуалните дизайни, съдържащи се в 
множествена заявка, се разглеждат по начина, по който се разглеждат отделни 
заявки, и това важи и след регистриране на дизайните, съдържащи се в 
множествената заявка. 
 
С други думи всеки дизайн, съдържащ се в множествена заявка, може да се 
лицензира независимо от останалите. 
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Незадължителните обозначения относно вида на лицензията и процедурата за 
тяхната проверка, посочена по-горе в параграфи 2.5 и 2.6.1 (с изключението на 
лицензия, ограничена до някои продукти, което не е възможно), са приложими 
към всеки един от индивидуалните дизайни, съдържащи се в множествена заявка 
поотделно и индивидуално. 
 
Приложения № 18 и 19 от РТДО 
 
Таксата от 200 EUR за регистриране на лицензия, прехвърляне на лицензия или 
заличаване на лицензия важи за един дизайн, а не за множествена заявка. 
Същото важи и за тавана от 1000 EUR в случай на подаване на множествени 
заявки. 
 
Пример 1: от множествена заявка за 10 дизайна се лицензират 6 дизайна в полза 
на един и същ лицензополучател. Таксата е 1000 EUR, при условие че в един и 
същ ден бъде подадена една заявка или няколко заявки за регистрирането на 
тези 6 лицензии. В молбата може да се посочва, че за три от тези шест дизайна 
лицензията е изключителна, без това да повлиява на таксите, които трябва да се 
платят. 
 
Пример 2: от множествена заявка за 10 дизайна 5 дизайна се прехвърлят на един 
и същ лицензополучател. Лицензия се предоставя и за друг дизайн, който не се 
съдържа в тази множествена заявка. Таксата е 1000 EUR, при условие че: 
 
• е подадено само едно искане за регистриране на тези 6 лицензии или са 

подадени няколко искания в един и същ ден, и 
• притежателят на дизайн на Общността и лицензополучателят са едни и 

същи във всичките 6 случая. 
 
 
6 Регистрация на лицензии за международни марки 
 
Мадридската система позволява вписването на лицензии за международна 
регистрация. Всички заявки за вписване на лицензия следва да се подават на 
формуляр ММ13 или директно в Международното бюро от вписания притежател, 
или чрез службата на вписания притежател, или чрез службата на страна по 
договора, по отношение на която е предоставена лицензия, или чрез службата на 
лицензополучателя. Лицензополучателят не може да подава искането директно в 
международното бюро. Не следва да се използва формулярът на Службата за 
заявка за вписване. 
 
Подробна информация относно вписването на лицензии може да бъде намерена 
в раздели Б.II.93.01—99.04 от Наръчника за международната регистрация на 
марки съгласно Мадридската спогодба и протокол (www.wipo.int/madrid/en/guide/). 
За допълнителна информация относно международните марки вж. Насоките, 
част М. 

http://www.wipo.int/madrid/en/guide/
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