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Настоящата част от Насоките е насочена специално към проверката на 
международни марки. За допълнителна информация относно нормалните 
аспекти на процедурата, моля, направете справка и с други свързани части от 
Насоките (проверка, възражение, отмяна или заличаване и др.). 
 
 
1 Въведение 
 
Целта на настоящата част от Насоките е да обяснят как на практика връзката 
между марката на Общността (МО) и Протокола относно Мадридската спогодба 
за международна регистрация на марките („Мадридски протокол“ или МП) засяга 
процедурите и стандартите на проверка (експертиза) и възражение (опозиция) в 
OHIM. Параграф 2 се отнася до задачите на OHIM като служба на произход, 
тоест до „изходящи международни заявки“. Параграф 3 се отнася до нейните 
задачи като посочена служба, тоест до „входящи“ международни регистрации, 
посочващи ЕС (МР). Параграф 4 се отнася до преобразуване, трансформация и 
замяна. 
 
Насоките нямат за цел и не могат да добавят или изваждат от съдържанието на 
новия Дял XIII от РМО и правила 102—126 от РПРМО. OHIM също е обвързана от 
разпоредбите на Мадридския протокол и Общите регламенти (ОР). Може да се 
направи справка с Наръчника за международната регистрация на марки, 
публикуван от СОИС, тъй като Насоките нямат за цел да повтарят посоченото в 
него. 
 
 
2 OHIM като служба на произход 
 
Задачите на OHIM като служба на произход включват предимно: 
 
• проверка и препращане на международни заявки; 
• проверка и препращане на последващи посочвания; 
• разглеждане на известия за недостатъци, издадени от СОИС; 
• уведомяване на СОИС относно определени факти, засягащи основната 

марка, по време на петгодишния период на зависимост; 
• препращане на някои искания за промени в международния регистър. 
 
 
2.1 Проверка и препращане на международни заявки 
 
Член 146 от РМО 
Правило 102, параграф 3 от РПРМО 
 
Международните заявки, подадени в OHIM, са предмет на: 
 
• плащане на таксата за разглеждане; 
• наличието на основна регистрация (основни регистрации) или заявка 

(заявки) за МО („основна марка (основни марки)“); 
• идентичност между международната заявка и основната марка (основни 

марки); 
• правилно попълнен формуляр ММ2 или ЕМ2; 
• правомощие за подаване на международна заявка чрез OHIM. 
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2.1.1 Идентифициране на международни заявки 
 
Международна заявка може да се идентифицира в базата данни на OHIM чрез 
основния номер на (З)МO, последван от окончание _01 (например 
012345678_01), ако става въпрос за първа международна заявка. Последващите 
заявки въз основа на същата основна МО или заявка за МО се идентифицират с 
_02, _03, и т.н. Международните заявки въз основа на повече от една МО или 
заявка за МО се идентифицират чрез номера на по-старата МО или заявка за 
МО. 
 
При получаване на международна заявка проверителят изпраща обратна 
разписка на заявителя, в която посочва номера на досието. 
 
 
2.1.2 Такси 
 
2.1.2.1 Такса за разглеждане 
 
Член 147, параграф 5 и член 150 от РМО 
Член 2, параграф 31 от РТМО 
Правило 103, параграф 1, правило 104 от РПРМО 
 
Международната заявка се счита за подадена само ако е платена таксата за 
разглеждане от 300 EUR. 
 
Таксата за разглеждане трябва да се плати на OHIM по един от приетите начини 
за плащане (за подробности вж. Насоките, Част А, Общи правила, Раздел 3, 
Плащане на такси, разходи и ставки, параграф 2, Начини за плащане). 
 
Ако заявителят избере да основе международната заявка върху МО, след като тя 
бъде регистрирана, заявката за МР се счита за получена на датата на 
регистриране на МО; следователно таксата за разглеждане става дължима на 
датата на регистриране на МО. 
 
Използваният начин за плащане може да бъде съобщен на OHIM чрез 
отбелязване на съответните полета във формуляр ЕМ2 или чрез посочване на 
тази информация в писмо, придружаващо формуляра ММ2. 
 
Ако в хода на проверката на международната заявка проверителят констатира, 
че таксата за разглеждане не е платена, проверителят уведомява заявителя и го 
приканва да я плати в рамките на два месеца. Ако плащането се извърши в 
рамките на двумесечния срок, определен от OHIM, датата на получаване, която 
OHIM съобщава на СОИС, е датата, на която OHIM получи плащането. Ако в 
рамките на определения от OHIM двумесечен срок все още не е извършено 
плащане, OHIM уведомява заявителя, че счита международната заявка за 
неподадена, и закрива досието. 
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2.1.2.2 Международни такси 
 
Всички международни такси трябва да се платят директно на СОИС. Никоя от 
платимите директно на СОИС такси не се събира от OHIM. Всички подобни такси, 
платени по погрешка на OHIM, се възстановяват на платеца. 
 
Ако заявителят използва формуляри ЕМ2, трябва да се подаде таблица за 
изчисляване на таксите (приложение към формуляр ММ2 на СОИС) на езика, на 
който международната заявка ще бъде предадена на СОИС. Друг вариант е 
заявителят да приложи копие от плащането на СОИС. Въпреки това OHIM не 
проверява дали е приложена таблицата за изчисляване на таксите, дали е 
правилно попълнена, или сумата на международните такси е правилно 
изчислена. Всеки въпрос относно сумата на международните такси и свързаните 
с тях начини на плащане следва да се отправя към СОИС. На уебсайта на СОИС 
има калкулатор за таксите. 
 
 
2.1.3 Формуляри 
 
Член 147, параграф 1 от РМО 
Правило 83, параграф 2, буква б) и правило 103, параграф 2, буква а) от РПРМО 
 
Задължително е използването на един от официалните формуляри. 
Официалният формуляр е или формуляр ММ2 на СОИС, достъпен на английски, 
френски или испански език, или формуляр ЕМ2 на OHIM (адаптиран от OHIM 
ММ2), който е достъпен на всички официални езици на ЕС. Заявителите не може 
да използват други формуляри или да променят съдържанието и оформлението 
на формулярите. Въпреки това, както формуляр ММ2 на СОИС, така и формуляр 
ЕМ2 на OHIM, са достъпни във формат .doc, което позволява въвеждането на 
необходимото количество текст под всяка точка. 
 
Ако заявката бъде подадена на език, който не е част от езиците по Мадридския 
протокол (английски, френски, испански), заявителят трябва да посочи на кой от 
тези три езика ще бъде изпратена заявката до СОИС. Всички точки от формуляра 
трябва да се попълнят на този език; не е възможно да се избере различен език от 
този на формуляра. 
 
OHIM препоръчва да се използва формулярът ЕМ2 на OHIM. Формулярът ЕМ2 на 
OHIM на английски, френски и испански език има почти същото оформление и 
номериране, както формуляра ММ2 на СОИС, но е специално пригоден за 
областта на МО: 
 
• заявителите могат да посочат данните на плащането (точка 0.4) на OHIM в 

уводна точка 0 и броя страници (точка 0.5) на заявката; 
• определени възможности за избор са ограничени до това, което е 

приложимо за OHIM (например OHIM винаги е служба на произход (точка 1), 
а заявителят трябва да бъде гражданин на държава — членка на ЕС 
(точка 3)); 

• точка 4б е добавена с цел включване на представителя пред OHIM; 
• възпроизвеждането на марката не е необходимо да се подава в точка 7, тъй 

като OHIM използва наличното възпроизвеждане от основната МО или 
заявка за МО; 
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• в точка 10 е добавена възможността за искане на защита за същите стоки и 
услуги, съдържащи се в основната марка, чрез отбелязване на съответното 
поле; 

• тъй като не е възможно самопосочване, ЕС не е включен в списъка на 
договарящите се страни, които могат да бъдат посочени в точка 11; 

• точка 13 е отменена, тъй като OHIM удостоверява международната заявка 
по електронен път. 

 
Ако заявителят избере версия на формуляр ЕМ2 на OHIM на език, различен от 
английски, френски или испански, трябва да се попълнят следните допълнителни 
раздели от формуляра: 
 
• да се отбележат полетата в точка 0.1 за посочване на езика от МП, на който 

международната заявка ще бъде предадена на СОИС. 
• да се отбележат полетата в точка 0.2. за избор на езика, на който OHIM ще 

комуникира със заявителя по въпроси, свързани с международната заявка, 
тоест или езика, на който е подадена международната заявка, или езика, на 
който тя трябва да се предаде на СОИС (вж. член 147, параграф 1, второ 
изречение от РМО); 

• да се отбележат полетата в точка 0.3, за да се посочи или че преводът на 
списъка със стоките и услугите е включен, или че OHIM е упълномощена да 
направи превод. 

• и накрая точка А, където се посочват приложения (приложени преводи) чрез 
отбелязване на полета. 

 
Трябва да се отбележат съответните полета в точки 0.1, 0.2 и 0.3. Ако не е 
отбелязано никое от полетата в точка 0.2, OHIM комуникира със заявителя на 
езика на формуляр ЕМ2. 
 
Всички приложими полета във формуляра трябва да се попълнят според 
указанията, посочени на самия формуляр и в Наръчника за международната 
регистрация на марки, публикуван от СОИС. 
 
 
2.1.3.1 Правомощие за подаване 
 
Член 2, параграф1, точка i) от Мадридския протокол (МП) 
 
В точка 3 от официалния формуляр трябва да се даде указание за правото на 
подаване. Заявителят има правомощие да подава заявка в OHIM като служба на 
произход, ако е гражданин или има постоянен адрес или реално и сериозно 
промишлено или търговско предприятие в държава — членка на ЕС. Заявителят 
може да избере на какъв критерий (какви критерии) да основе своето 
правомощие за подаване. Например датски гражданин с постоянен адрес в 
Германия може да избере да основе правомощието си за подаване или на 
националност, или на постоянен адрес. Френски гражданин с постоянен адрес в 
Швейцария има правомощие да подава заявка само въз основа на националност 
(въпреки това, в такъв случай трябва да бъде назначен представител пред 
OHIM). Швейцарско дружество без постоянен адрес или реално и сериозно 
промишлено или търговско предприятие в държава — членка на ЕС, няма 
правомощие да подава международна заявка чрез OHIM. 
 



Международни марки 

 
Насоки за проверка в Службата, Част М, Международни марки Страница 8 
 
FINAL VERSION 1.0 DATE 01/08/2014 

Ако заявителите са няколко, всеки от тях трябва да отговаря на поне един от 
критериите за правомощие за подаване. 
 
Изразът „реално и сериозно промишлено или търговско предприятие в държава 
— членка на ЕС“ трябва да се тълкува по същия начин, както и в други случаи, 
както например в контекста на професионално представителство (вж. Насоките, 
Част А, Общи правила, Раздел 5, Професионално представителство, 
параграф 3.1.1). 
 
 
2.1.3.2 Основна марка 
 
Правило 103, параграф 2, букви в), г) и д) от РПРМО 
Правило 9, параграф 4, буква а), точки v), vii), viiа—xii) и правило 11, параграф 2 
от ОР 
 
Мадридската система е основана на изискването за заявка за основна 
национална или регионална марка или регистрация. Съгласно МП международна 
заявка може да бъде основана или на марка, която вече е регистрирана 
(„основна регистрация“), или на заявка за марка („основна заявка“) по всяко 
време от процедурата по проверка на марката. 
 
Заявителят може да избере да основе своята международна заявка на няколко 
марки, при условие че той е заявителят/притежателят на всички основни ЗМО и 
МО, дори ако обхванатите стоки и услуги са различни, макар че съдържат 
идентични марки. 
 
Всички основни ЗМО или МО трябва да са получили дата на подаване и да бъдат 
в сила. 
 
Международният заявител трябва да е идентичен с притежателя на 
МО/заявителя на ЗМО. Международната заявка не може да се подава от 
лицензополучател или свързано дружество на притежателя на основната марка 
(основните марки). Недостатъците в това отношение могат да се преодолеят 
чрез прехвърляне на основната марка на заявителя на международна заявка или 
чрез отбелязване на промяна на името, ако е приложимо (вж. Насоките, Част Д, 
Операции във връзка с Регистъра, Раздел 3, Марки на Общността като обекти на 
собственост, Глава 1, Прехвърляне). В случай на много притежатели или 
заявители в основната (основните) МО или ЗМО, международната заявка трябва 
да се подаде от същите лица. 
 
Възпроизвеждането на марката трябва да бъде идентично. Особено внимание 
следва да се обръща на следното: 
 
• Точка 7, буква в) от официалния формуляр трябва да бъде отбелязана, ако 

марката е със стандартни символи (словна марка). 
 
• Точка 8, буква а) от официалния формуляр предвижда възможността за 

предявяване на иск относно цвета. Ако основната (основните) МО или ЗМО 
съдържа(т) обозначение за цветове, същото обозначение трябва да се 
включи и в международната заявка (вж. Насоките, Част Б, Проверка, Раздел 
2, Формалности, параграф 11). Ако основната (основните) МО или ЗМО е/са 
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цветна (цветни), но не съдържа(т) обозначение за цветове, заявителят 
може да избере да обозначи цветовете за международната заявка. 

 
• Ако основната марка е: 
 

○ марка за цвят или комбинация от цвят сама по себе си, 
○ триизмерна марка, 
○ звукова марка, и/или 
○ колективна марка, 

 
международната заявка трябва да е същата, а точка 7, буква г) или точка 9, 
буква г) трябва да бъде отбелязана. Ако основната марка е звукова марка, 
на СОИС се предава само графичното представяне, тоест нотите, тъй като 
СОИС не приема електронни звукови файлове. 

 
• Ако основната марка съдържа описание, същото описание може да бъде 

включено в международната заявка (точка 9, буква д)). Въпреки това, в 
международната заявка не може да се добавя описание на марката, ако 
основната марка (основните марки) не съдържа(т) такова. 

 
• Може да се включи декларация за отказ от отговорност дори ако основната 

марка (основните марки) не съдържа(т) такова (точка 9, буква ж)). 
 
• СОИС изисква транслитерация в латински символи, ако марката съдържа 

символи, различни от латинските. Ако не е предоставена транслитерация, 
СОИС посочва наличието на недостатък, който заявителят трябва 
незабавно да отстрани. Това важи за всички видове марки, а не само 
словните. 

Списъкът със стоки и услуги трябва да е идентичен на списъка, съдържащ се в 
основната марка (основните марки), или по-стеснен от него в деня на подаване 
на международната заявка. 
 
• Заявителят трябва да посочи списъка със стоките и услугите по клас 

(точка 10). 
 
• Списъкът може да бъде ограничен и за някои посочени страни. 
 
Ако заявителят не предостави превод на езика на СОИС, който е избрал 
(английски, френски или испански), а вместо това упълномощи OHIM да 
предостави превода или да използва един от наличните за основната марка 
(основните марки), неговото мнение няма да бъде поискано относно превода. 
 
 
2.1.3.3 Претенция за приоритет 
 
Ако бъде предявена претенция за приоритет по смисъла на точка 6 от 
официалния формуляр, трябва да се посочат службата на по-ранното подаване, 
номерът на подаване (ако е наличен) и датата на подаване. Не следва да се 
подават документи за приоритет. Когато по-ранното подаване, за което е 
предявено право на приоритет в международна заявка, не се отнася за всички 
стоки и услуги, следва да се посочат тези, за които се отнася. Ако бъде 
предявена претенция за приоритет от няколко по-ранни подавания с различни 
дати, следва да се посочат стоките и услугите, за които се отнася по-ранното 
подаване. По принцип проверителят не оспорва валидността на претенцията, тъй 
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като в повечето случаи или основната МО или заявка за МО е първото подаване, 
за което е предявена претенция за приоритет, или приоритетът на по-ранната 
марка вече е предявен и проверен във връзка с основната МО или заявка за МО. 
Въпреки това, ако има документални доказателства, че претенция за приоритет е 
предявена за право, което не е обект на първо подаване, проверителят 
възразява срещу това и изисква премахване на претенцията за приоритет. 
 
 
2.1.3.4 Посочени договарящи се страни 
 
Международната заявка, подадена в OHIM, се ръководи изключително от 
Мадридския протокол. Могат да се посочват само договарящите се страни, които 
са страни по протокола, независимо дали те също са обвързани от Мадридската 
спогодба. 
 
 
2.1.3.5 Подпис 
 
Правило 9, параграф 2, буква б) от ОР 
 
Подписът в точка 12 от официалния формуляр е незадължителен, тъй като 
данните се препращат до СОИС само по електронен път, а не като оригинален 
документ или копие от формуляра, изпратено по факс. 
 
 
2.1.3.6 Формуляр за посочване на САЩ 
 
Ако са посочени Съединените американски щати, трябва да се приложи 
надлежно попълнен и подписан формуляр ММ18 на СОИС (вж. точка 11, бележка 
под линия **). Този формуляр, съдържащ декларацията за намерението за 
използване на марката, е наличен само на английски език и трябва да се подаде 
на този език, независимо от езика на международната заявка. 
 
 
2.1.4 Проверка на международната заявка от OHIM 
 
Член 147 от РМО 
Правило 103, параграф 2, правило 104 от РПРМО 
Член 3, параграф 1 от МП 
 
Ако при проверката на международната заявка бъдат установени недостатъци, 
OHIM приканва заявителя да ги отстрани в рамките на един месец. По принцип 
този кратък срок следва да позволи на OHIM да препрати международната заявка 
на СОИС в рамките на два месеца от датата на получаването ѝ и по този начин 
да запази тази дата като дата на международната регистрация. 
 
Проверителите могат да се опитат да отстранят някои малки недостатъци или да 
поискат разяснения по телефона, за да ускорят процеса. 
 
Ако недостатъците не бъдат отстранени, OHIM уведомява заявителя, че отказва 
да препрати международната заявка на СОИС. Таксата за разглеждане не се 
възстановява. 
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Това не пречи на подаването на друга международна заявка на по-късна дата. 
 
Веднага щом OHIM бъде удовлетворена от редовността на международната 
заявка, тя я предава на СОИС по електронен път с изключение на документи като 
таблицата за изчисляване на таксите или ММ18, които се предават като 
сканирани прикачени файлове. Електронното предаване съдържа 
удостоверението от службата на произход, посочено в член 3, параграф 1 от МП. 
 
 
2.1.5 Недостатъци, констатирани от СОИС 
 
Правило 11, параграф 4, правила 12 и 13 от ОР 
 
Ако СОИС установи нередности в заявката, праща известие за установени 
нередности, което се препраща както до заявителя, така и до OHIM като служба 
на произход. OHIM или заявителят трябва да отстранят нередностите в 
зависимост от тяхното естество. Нередностите, свързани с плащането на 
международни такси, трябва да се отстранят от заявителя. Всички посочени в 
правило 11, параграф 4 от ОР (Общите регламенти) нередности трябва да се 
отстранят от OHIM. 
 
Ако съществуват нередности в класификацията със стоки и услуги, в указанието 
за стоките и услугите или и в двете, заявителят не може да представи своите 
аргументи пряко на СОИС. Вместо това те трябва да се съобщят посредством 
OHIM. В такъв случай OHIM препраща на СОИС съобщението на заявителя точно 
така, както го е получила, тъй като OHIM не използва нито опцията по 
правило 12, параграф 2 от ОР за изразяване на различно мнение, или тази по 
правило 13, параграф 1 от ОР за отправяне на предложение за отстраняване на 
нередностите. 
 
 
2.2 Последващи посочвания 
 
Член 149 от РМО 
Правило 1, точка xxvi bis) и правило 24, параграф 2 от ОР 
Член 2, параграф 1, точка ii) от МП 
Правило 83, параграф 2, буква б), правило 105, параграф 1, букви а), в) и г) и 
правило 105, параграфи 2 и 4 от РПРМО 
 
В рамките на Мадридската система притежателят на международна регистрация 
може да разшири обхвата на защитата на регистрацията. Има специална 
процедура, наречена „последващо посочване в регистрация“, с която обхватът на 
международната регистрация се разширява, за да включи други членове от 
Мадридския съюз, които до този момент не са били посочени или за които 
предишната регистрация вече не е в сила. 
 
За разлика от международните заявки не е необходимо последващите 
посочвания да се подават посредством службата на произход, а пряко на СОИС. 
Прякото подаване на СОИС е препоръчително с цел ускоряване на процедурата. 
 
Когато МП се прехвърля на лице, което няма право да прави последващо 
посочване посредством OHIM, заявката за това последващо посочване не може 
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да се подава посредством OHIM, а вместо това посредством СОИС или 
съответната служба на произход (за повече информация относно правото на 
подаване вж. параграф 2.1.3.1 по-горе). 
 
Последващи посочвания може да се правят едва след подаване на 
първоначална международна заявка, която е достигнала международна 
регистрация. 
 
Последващите посочвания не са предмет на плащане на такса за разглеждане за 
OHIM. 
 
Последващите посочвания трябва да се подават чрез официалния формуляр: 
формуляр ММ4 на СОИС на английски, френски или испански език или формуляр 
ЕМ4 на OHIM на останалите езици на ЕС. Няма конкретен формуляр на OHIM на 
английски, френски и испански език, тъй като не са необходими специални 
посочвания за OHIM на тези езици; следователно формуляр ММ4 на СОИС е 
достатъчен. 
 
Таблицата за изчисляване на таксите (приложение към формуляр ММ4 на СОИС) 
трябва да бъде подадена на езика, на който международното посочване ще бъде 
предадено на СОИС. Като друг вариант заявителят може да приложи копие от 
плащането в СОИС. Въпреки това OHIM не проверява дали е приложена 
таблицата за изчисляване на таксите, дали е правилно попълнена или дали 
сумата на международните такси е правилно изчислена. Всеки въпрос, свързан 
със сумата на международните такси и свързаните с тях начини на плащане, 
следва да се отправя към международното бюро. На уебсайта на СОИС има 
калкулатор за таксите. 
 
Във формулярите ММ4 или ЕМ4 указанията трябва да са ограничени до 
указания, свързани със заявителя и неговото правомощие да подава заявки, 
указания, свързани с представителя, списъка със стоките и услугите и 
посочването за допълнителните договарящи се страни по Мадридския протокол. 
Тези указания трябва да се направят по същия начин, както и във формуляра 
ММ2. Единствената разлика в правото на подаване на заявка е, че последващото 
посочване може да се подаде в OHIM, ако международната регистрация се 
прехвърля на лице, което е гражданин на държава — членка на ЕС, или има 
постоянен адрес или търговско предприятие в ЕС (OHIM като „служба на 
договарящата се страна на притежателя“). 
 
Последващо посочване може да се използва и за разширяване на обхвата на МР 
с цел увеличаване на обхванатите от по-ранно посочване стоки и/или услуги.  
Списъкът със стоки и услуги може да бъде същият, както в международната 
регистрация (точка 5, буква а) от официалния формуляр) или по-ограничен 
(точка 5, букви б) или в)). Не може бъде по-обширен от обхвата на защита на 
международната регистрация дори и ако тя е обхваната от основната марка. 
 
Например МР за класове 18 и 25, посочваща Китай за клас 25, впоследствие 
може да бъде разширена, за да обхване Китай за клас 18; въпреки това същата 
МО не може да бъде разширена впоследствие, за да обхване Китай за клас 9, 
тъй като този клас не е обхванат от международната регистрация, макар и да е 
обхванат от основната марка. 
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В рамките на тези ограничения могат да бъдат представени различни списъци за 
различни договарящи се страни, посочени впоследствие. 
 
Марката трябва да бъде същата, както и в първоначалната международна 
регистрация. 
 
Последващите посочвания трябва да бъдат на същия език, както в 
първоначалната международна заявка, в противен случай OHIM ще откаже да 
препрати последващото посочване. 
 
Ако заявката не е на английски, френски или испански език, заявителят трябва да 
отбележи точка 0.1 във формуляр ЕМ4 на OHIM и да отбележи езика, на който 
последващото посочване трябва да се предаде на СОИС. Този език може да 
бъде различен от езика на международната регистрация. Точки 0.2 и 0.3 относно 
превода на списъка със стоките и услугите и езика на кореспонденцията между 
заявителя и OHIM също трябва да се попълнят. 
 
Ако притежателят/заявителят го изисква, последващото посочване може да 
влезе в сила след приключване на дадено производство, а именно отбелязване 
на промяна или отмяна или заличаване по отношение на въпросната МР, или 
подновяване на МР. 
 
 
2.3 Нотифициране на факти относно основната регистрация 
 
Членове 44 и 49 от РМО 
Правило 106, параграф 1, букви а), б) и в), правило 106, параграфи 2, 3 и 4 от 
РПРМО 
 
Ако в рамките на пет години от датата на международната регистрация 
основната марка (основните марки) спре (спрат) да съществува(т) изцяло или 
частично, международната регистрация се отменя до същата степен, тъй като тя 
е „зависима“ от марката. Това се получава не само в случай на „централна атака“ 
от трета страна, но и ако срокът на основната марка (основните марки) изтече 
поради действието или бездействието на притежателя. 
 
За МО това обхваща случаи, в които или изцяло, или частично (само за някои 
стоки и услуги): 
 
• една или повече ЗМО, на /които е основана МР, бъдат оттеглени, счетени 

за оттеглени или отхвърлени; 
• една или повече ЗМО, въз основа на /които МР са отказани, не са 

подновени, отхвърлени или обявени за недействителни от OHIM или при 
насрещен иск в производства по нарушение от съд в областта на МО. 

 
Ако горепосоченото се случи в резултат на решение (на OHIM или съд в областта 
на МО), решението трябва да бъде окончателно. 
 
Ако горепосоченото се случи в рамките на петгодишния период, OHIM трябва да 
уведоми СОИС по съответния ред. 
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OHIM трябва да се увери, че международната заявка всъщност е регистрирана 
преди СОИС да бъде уведомена, че срокът на действие на основната МО е 
изтекъл. 
 
СОИС също трябва да бъде уведомена в определени случаи, в които е започнато 
производство преди изтичането на петгодишния срок, но не е взето окончателно 
решение по него в рамките на този период. Това уведомление трябва да се 
изпрати веднага след изтичането на петгодишния период. Възможните случаи са: 
 
• висящ отказ от основната (основните) ЗМО на абсолютни основания 

(включително произлизащите обжалвания пред апелативните състави или 
ОС/Съда на ЕС); 

• висящо производство по възражение (включително произлизащи 
обжалвания пред Съставите или ОС/Съда на ЕС); 

• висящо производство за отмяна или заличаване пред OHIM (включително 
произлизащи обжалвания пред Съставите или ОС/Съда на ЕС); 

• насрещен иск в производства по нарушение срещу МО съгласно Регистъра 
на МО, който е висящ пред съд в областта на МО. 

 
Щом бъде взето окончателно решение или производството се прекрати, трябва 
да се изпрати допълнително уведомление до СОИС, в което се посочва дали и в 
каква степен основните марки са спрели да съществуват или са останали 
валидни. 
 
Ако в рамките на пет години от датата на международната регистрация 
основните МО или ЗМО са разделени или частично прехвърлени, СОИС също 
трябва да бъде уведомена за това. Въпреки това в тези случаи това не оказва 
влияние върху валидността на международната регистрация. Целта на 
нотификацията е просто да се отбележи броят на марките, въз основа на които е 
регистрирана МР. 
 
OHIM не уведомява СОИС за други промени в основните марки. Ако 
заявителят/притежателят желае да впише същите промени в международния 
регистър, той следва да го заяви отделно (вж. параграф 2.4 по-долу). 
 
 
2.4 Препращане на промени, засягащи международната марка 
 
Правило 107 от РПРМО 
 
Международният регистър се съхранява в СОИС. Възможните промени, изброени 
по-долу, може да се вписват едва когато марката е регистрирана. 
 
OHIM не обработва искания за подновяване или плащания на такси за 
подновяване. 
 
По принцип повечето промени, свързани с международни регистрации, могат да 
се подават или пряко на СОИС от регистрирания притежател на международната 
регистрация, или чрез службата на произход. Въпреки това някои заявки за 
промени могат да се подават от друга страна и чрез друга служба, както е 
посочено по-долу. 
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2.4.1 Случаи, когато заявки за промени могат да се препращат без 
проверка 

 
Правило 20, правило 20 bis и правило 25, параграф 1 от ОР 
 
Следните заявки за промени, свързани с международна регистрация, могат да се 
представят на OHIM като „служба на договарящата се страна на притежателя“: 
 
• формуляр ММ5 на СОИС: промяна в собствеността, или цялостна, или 

частична, подадена от регистрирания притежател на МР (според 
терминологията на МО това съответства на прехвърляне); 

• формуляр ММ6 на СОИС: ограничаване на списъка със стоките и услугите 
за всички договарящи се страни или част от тях; 

• формуляр ММ7 на СОИС: отказ на една или повече договарящи се страни 
(не всички); 

• формуляр ММ8 на СОИС: пълна или частична отмяна или заличаване на 
международната регистрация; 

• формуляр ММ9 на СОИС: промяна в името или адреса на притежателя; 
• формуляри ММ13/ММ14 на СОИС: нова лицензия или изменение на 

лицензия, подадена от регистрирания притежател на МР; 
• формуляр ММ15 на СОИС: за отмяна или заличаване на вписването на 

лицензия; 
• формуляр ММ19 на СОИС: ограничаване на право на разпореждане на 

притежателя, за което е подадена заявка от регистрирания притежател на 
МР (според терминологията на МО това отговаря на вещно право, 
принудително изпълнение, мярка за правоприлагане или производство по 
несъстоятелност, предвидени в членове 19, 20 и 21 от РМО). 

 
Тези заявки, подадени в OHIM от притежателя на МР, просто се препращат към 
СОИС без допълнителна проверка. Не са приложими разпоредбите на РМО и 
РПРМО относно съответните производства. По-специално, приложимите езикови 
правила са тези съгласно ОР и не се налага плащане на такса в OHIM. 
 
Тези молби могат да се подават само чрез OHIM, ако тя е службата на произход 
или ако тя придобива компетентност във връзка с притежателя в резултат на 
прехвърлянето на международната регистрация (вж. правило 1(xxvi bis) от ОР). 
Това условие обаче не се разглежда от OHIM, защото тя просто ще препрати 
искането, което е можело да бъде подадено директно в СОИС. 
 
Не се използват възможностите, предоставени в правило 20, параграф 1, 
буква а) от ОР, които позволяват на службата на договарящата се страна на 
притежателя по свое решение да уведоми международното бюро относно 
ограничението в правото на притежателя на разпореждане по своя инициатива. 
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2.4.2 Случаи, когато молбите за промени се препращат след проверка 
 
Правило 20, параграф 1, буква а), правило 20bis, параграф 1 и правило 25, 
параграф 1, буква б) от ОР 
Правило 120 от РПРМО 
 
Общите регламенти предвиждат, че молбите за отбелязване на промяна в 
собствеността, лицензията или ограничаването на правото на разпореждане на 
притежателя могат да се подават само директно в СОИС от притежателя на 
международната регистрация. На практика би било невъзможно да се впише 
промяна в собствеността или лицензията в СОИС, ако: 
 
• оригиналният притежател вече не съществува (сливане, смърт), или 
• притежателят или не си сътрудничи със своя лицензополучател, или (което 

е още по-вероятно) е бенефициер по мярка за правоприлагане. 
 
Поради тези причини новият притежател, лицензополучател или бенефициер на 
правото на разпореждане няма друг избор, освен да подаде своята заявка в 
службата на договарящата се страна на притежателя. СОИС регистрира тези 
заявки без съществена проверка въз основа на това, че са предадени от тази 
служба. 
 
За да се избегне превръщането на трето лице в собственик или притежател на 
международна регистрация, е наложително OHIM да провери всички заявки, 
представени от всяко лице, различно от притежателя на МР, с цел да се увери, 
че има доказателства за прехвърлянето, лицензията или друго право, съгласно 
предвиденото в правило 120 от РПРМО. OHIM се ограничава до проверка на 
доказателството за прехвърляне, лицензията или друго право, а правило 31, 
параграф 1 и параграф 5 от РПРМО и съответните части от Насоките на OHIM 
относно прехвърлянията, лицензиите, вещните права, принудителното 
изпълнение и производствата по несъстоятелност са приложими по аналогия. 
Ако не бъде представено доказателство, OHIM отказва да препрати заявката в 
СОИС. 
 
Решението подлежи на обжалване. 
 
Във всички други аспекти правилата съгласно РМО и РПРМО не са приложими. 
По-специално заявката трябва да бъде на един от езиците на СОИС и в 
съответния формуляр на СОИС, като не се дължи такса на OHIM. 
 
 
3 OHIM като посочена служба 
 
3.1 Преглед 
 
Считано от 01/10/2004 г. всяко лице, което е гражданин на държава — страна по 
Мадридския протокол, или има постоянен адрес или търговско предприятие в нея 
и който е притежател на национална заявка или регистрация в тази държава 
(„основна марка“) може, посредством националната служба, в която е подадена 
заявка или регистрирана основната марка („служба на произход“), да подава 
международна заявка или последващо посочване, в които може да посочи 
Европейския съюз. 
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След като е прегледала класификацията и проверила определени формални 
изисквания (включително плащане на такси), СОИС публикува МР в 
Международен вестник, издава сертификата за регистрация и уведомява 
посочените служби относно международната регистрация. OHIM получава 
данните от СОИС изключително в електронен формат. 
 
OHIM идентифицира международни регистрации, посочващи ЕС, чрез техния 
регистрационен номер в СОИС, предшестван от буквата „W“, следвана от 0 в 
случай на нова МР (например W01 234 567), и цифрата 1 в случай на 
последващо посочване (например W10 987 654). Последващите посочвания на 
ЕС за същата МР се идентифицират чрез W2, W3 и др. Въпреки това, при 
търсене онлайн в базите данни на СОИС, следва да не се изписва буквата „W“. 
 
OHIM разполага с 18 месеца, за да уведоми СОИС относно всички основания за 
отказ на посочването на ЕС. 18-месечният период започва на датата, на която 
OHIM е уведомена за посочването. 
 
Ако СОИС получи поправки, които засягат самата марка, стоките и услугите или 
датата на посочване, зависи от OHIM да вземе решение дали 18-месечният 
период трябва да започне да тече от новата дата на нотифициране. Ако 
корекцията е нанесена само на част от стоките и услугите, новият срок важи само 
за тази част, а OHIM ще трябва отново да публикува МР в Бюлетина за МО и да 
стартира отново срока за подаване на възражение само за тази част от стоките и 
услугите. 
 
Основните задачи, изпълнявани от OHIM като посочена служба, са: 
 
• първо повторно публикуване на МР, посочващи ЕС; 
• изготвяне на доклади от търсене в Общността; 
• проверка на формални изисквания, включително претенции за приоритет; 
• проверка на абсолютни основания; 
• проверка на възражения срещу МР; 
• разглеждане на съобщения от СОИС, свързани с промени в МР. 
 
3.2 Професионално представителство 
 
Член 92, параграф 2 и член 93 от РМО 
 
По принцип не е необходимо притежателят на МР да назначава представител 
пред OHIM. 
 
Притежателите извън ЕС обаче са задължени да бъдат представлявани: а) във 
връзка с временен отказ; б) във връзка с подаване на претенции за старшинство 
директно пред OHIM или в) във връзка с възражение срещу претенция за 
старшинство (вж. Насоките, Част А, Общи правила, Раздел 5 Професионално 
представителство и членове 92 и 93 от РМО). 
 
Ако притежателят на МР, който не е от ЕС, е назначил представител пред СОИС, 
присъстващ в поддържаната от OHIM база данни на представителите, този 
представител автоматично се счита за представител на притежателя на МР пред 
OHIM. 
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Ако притежателят на МР, който не е от ЕС, не е назначил представител или е 
назначил представител пред СОИС, който не присъства в поддържаната от OHIM 
база данни на представителите, всички уведомления за временен отказ или 
възражение съдържат покана за назначаване на представител в съответствие с 
членове 92 и 93 от РМО. Във връзка с особеностите на представителството във 
всяко от производствата пред OHIM вж. параграфи 3.3.3, 3.4 и 3.6.6 по-долу. 
 
 
3.3 Първо повторно публикуване, търсене и формални 

изисквания 
 
3.3. Първо повторно публикуване1 
 
Член 152 от РМО 
 
След като бъдат получени, МР незабавно се публикуват в част М.1 от Бюлетина 
за МО, освен ако не липсва вторият език. 
 
Публикацията се ограничава до библиографски данни, представянето на марката 
и номерата на класове и не включва реалния списък със стоки и услуги. Това 
означава по-специално, че OHIM не превежда международни регистрации или 
списъка със стоките и услугите. В публикуването се включват и първият, и 
вторият език на МР, както и препратка към публикацията на МР в Официалния 
вестник на СОИС, с която може да се направи справка за допълнителна 
информация. За повече данни се прави справка с Бюлетина за МО на уебсайта 
на OHIM. 
 
Международната регистрация има действието на публикувана заявка за МО, 
считано от датата на своето първо повторно публикуване. 
 
 
3.3.2 Търсения 
 
Член 155 от РМО 
 
Както и при пряко подадените заявки за МО, OHIM изготвя доклад от търсене в 
Общността за всяка МО, в който се цитират сходни МО и МР, посочващи ЕС. 
Собствениците на по-ранните марки, цитирани в доклада, получават писмо от 
наблюдението съгласно член 155, параграф 4 от РМО. В допълнение към това, 
при поискване от международния притежател, OHIM изпраща МР на участващите 
национални служби, които да проведат национални търсения (вж. Насоките, 
Част Б, Проверка, Раздел 1, Производства). 
 
Искането за национално търсене може да се подаде пряко в OHIM. 
Притежателите на МР, посочващи ЕС, трябва да подават молби за национално 
търсене и да платят съответната такса в рамките на период от един месец от 
момента, в който СОИС уведоми OHIM относно посочването. Ако плащането на 
таксата за търсене е просрочено или липсва, се счита, че искането за 
национално търсене не е подадено и в такъв случай се изготвя само докладът от 
търсенето в Общността. 

                                                           
1 МР се публикуват първо в Международен вестник, а след това се „публикуват повторно“ от OHIM. 
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Плащане може да се извърши чрез всякакви средства, приети от OHIM (за 
подробности вж. Насоките, Част А, Общи правила, Раздел 3, Плащане на такси, 
разходи и ставки, параграф 2). 
 
Докладите от търсенето се изпращат директно на притежателя на МР или, ако 
той е назначил представител пред СОИС, на този представител, независимо от 
местоположението му. От притежателя не се изисква да назначава представител 
пред СОИС с единствената цел да получава доклад от търсенето или да подава 
искане за национално търсене. 
 
 
3.3.3 Проверка на формалните изисквания 
 
Проверката на формалните изисквания, извършвана от OHIM във връзка с МР, е 
ограничена до случаи, в които е посочен втори език, в които заявката е за 
колективна марка и в които има претенции за приоритет. OHIM не преглежда 
класификацията със стоки и услуги, извършена от СОИС. 
 
 
3.3.3.1 Езици 
 
Член 119, параграфи 3 и 4 от РМО 
Правило 96, параграф 1, правила 112 и 126 от РПРМО 
Правило 9, параграф 5, буква ж), точка ii) от ОР 
 
Правило 9, параграф 5, буква ж), точка ii) от ОР и правило 126 от РПРМО 
изискват от заявителя на международна заявка, посочваща ЕС, да посочи втори 
език, различен от първия, избран от четирите оставащи езика на OHIM, като 
отбележи съответното поле в раздела на договарящите се страни от формуляри 
ММ2/ММ3 или ММ4 на СОИС. 
Съгласно правило 126 от РПРМО езикът на подаване на международната заявка 
е езикът на производството по смисъла на член 119, параграф 4 от РМО. Ако 
избраният от притежателя на международна регистрация език в писмените 
производства не е езикът на международната заявка, притежателят трябва да 
предостави превод на този език в рамките на един месец от подаването на 
оригиналния документ. Ако преводът не бъде получен в рамките на този срок, 
оригиналният документ се счита, че не е получен от OHIM. 
 
Вторият език, посочен в международната заявка, е вторият език по смисъла на 
член 119, параграф 3 от РМО, тоест е възможен език на производството по 
възражение, анулиране или недействителност пред OHIM. 
 
Ако не е посочен втори език, проверителят издава временен отказ за защита и 
дава на притежателя два месеца от датата, на която OHIM е издала временния 
отказ съгласно правило 112 от РМО, да отстрани недостатъка. Ако притежателят 
на МР е длъжен да бъде представляван в производства пред OHIM, но неговият 
представител не присъства в поддържаната от OHIM база данни на 
представителите, нотификацията за временен отказ или възражение съдържа 
покана за притежателя да назначи представител в съответствие с членове 92 и 
93 от РМО. Това уведомление се вписва в международния регистър, публикуван 
в Официален вестник, а притежателят на МР се уведомява за това. Отговорът на 
временния отказ трябва да се адресира до OHIM. 
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Ако притежателят на МР отстрани недостатъка и спази изискването за 
назначаване на представител пред OHIM, ако е приложимо, в рамките на 
предвидения срок, се пристъпва към повторна публикация на МР. 
 
Ако недостатъкът не бъде отстранен и/или ако не бъде назначен представител 
(ако е приложимо), OHIM потвърждава отказа на притежателя на МР. 
Притежателят има два месеца, в рамките на които да повдигне възражение. Щом 
решението стане окончателно, OHIM уведомява СОИС, че временният отказ е 
потвърден. 
 
 
3.3.3.2 Колективни марки 
 
Членове 66 и 67 от РМО 
Правило 43 и правило 121, параграфи 1, 2 и 3 от РПРМО 
 
В системата на МО има само два вида марки: индивидуални и колективни (за 
повече подробности вж. Насоките, Част Б, Проверка, Раздел 2, Формалности). 
 
Формулярът на международна заявка съдържа едно указание, съчетаващо 
колективни марки, сертификатни марки и гаранционни марки. Следователно, ако 
МР, посочваща ЕС, е основана на национална сертификатна марка, гаранционна 
марка или колективна марка, тя се идентифицира като колективна марка пред 
OHIM; това предполага плащане на по-високи такси. 
 
Условията, приложими към колективни марки на Общността, важат и за МР, 
посочващи ЕС като колективна марка. 
 
Според правило 121, параграф 2 от РМО притежателят трябва да представи 
правилата, ръководещи марката, пряко на OHIM, в рамките на два месеца след 
датата, на която Международното бюро е уведомило OHIM относно посочването. 
Ако дотогава не бъдат представени правилата относно използването или ако те 
съдържат недостатъци, или ако притежателят не спази изискванията по член 66, 
проверителят издава временен отказ за защита и дава на притежателя два 
месеца от деня, в който OHIM издаде временния отказ съгласно правило 121, 
параграф 3 от РПРМО, за да отстрани недостатъка. Ако притежателят на МР е 
задължен да бъде представляван в производства пред OHIM, но неговият 
представител не присъства в поддържаната от OHIM база данни на 
представителите, нотификацията за временен отказ или възражение съдържа 
покана за притежателя да назначи представител в съответствие с членове 92 и 
93 от РМО. Това уведомление се вписва в международния регистър, публикуван 
в Официален вестник, а притежателят на МР се уведомява за това. Отговорът на 
временния отказ трябва да се адресира до OHIM. 
Ако притежателят на МР отстрани недостатъка и спази изискването за 
назначаване на представител пред OHIM (ако е приложимо) в рамките на 
предвидения срок, се пристъпва към регистриране на международната марка. 
 
Ако недостатъкът не бъде отстранен и/или ако не бъде назначен представител 
(ако е приложимо), OHIM потвърждава отказа на притежателя на МР и 
предоставя двумесечен срок за подаване на жалба. Щом решението стане 
окончателно, OHIM уведомява СОИС, че отказът е потвърден. 
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Когато в отговор на временния отказ бъдат подадени елементи, които убеждават 
OHIM, че основната марка е сертификатна или гаранционна, а притежателят на 
МР не може да бъде притежател на колективна марка на Общността, OHIM 
проверява посочването като индивидуална марка. Притежателят на МР се 
уведомява по съответния ред и също така му се възстановява разликата в евро 
между таксите за индивидуално посочване на ЕС и за колективно посочване. 
 
 
3.3.3.3 Претенции за старшинство 
 
Претенции за старшинство, подадени заедно с посочването 
 
Член 153, параграф 1 от РМО 
Правило 9, параграф 3, буква г), правило 9, параграф 7, правило 108, 
правило 109, параграфи 1, 2, 3 и 4 от РПРМО 
Правило 9, параграф 5, буква ж), точка i), правило 21 bis от ОР 
 
При посочване на ЕС в международна заявка или последващо посочване 
заявителят може да претендира старшинство на по-ранна марка, регистрирана в 
държава членка. Тази претенция трябва да се представи чрез прилагане на 
формуляр ММ17 към международната заявка или последващо посочване, който 
за всяка претенция следва да включва: 
 
• държавата — членка на ЕС, в която е регистрирано по-ранното право; 
• регистрационния номер; 
• датата на подаване на съответната регистрация. 
 
Не съществува разпоредба, еквивалентна на правило 8, параграф 2 от РПРМО, 
приложима към пряко подадени заявки за МО. 
 
Към формуляр ММ17 следва да не се прилагат удостоверения или документи в 
подкрепа на претенции за старшинство, тъй като те не се прехвърлят на OHIM от 
СОИС. 
Претенциите за старшинство, представени заедно с международната заявка или 
последващото посочване, се проверяват по същия начин, както претенциите за 
старшинство, представени със заявка за марка на Общността. За повече 
информация вж. Насоките, Част Б, Проверка, Раздел 2, Формалности. 
Ако е необходимо да се подаде документация в подкрепа на претенцията за 
старшинство или ако претенцията съдържа недостатъци, проверителят праща 
писмо за установен недостатък и дава на притежателя на МР два месеца, в които 
да отстрани недостатъка. Ако притежателят на МР е длъжен да бъде 
представляван в производства пред OHIM, но неговият представител пред СОИС 
не присъства в поддържаната от OHIM база данни на представителите, 
притежателят също се приканва да назначи представител пред OHIM. 
 
Ако претенцията за старшинство бъде приета от OHIM, се уведомяват 
въпросните служби за ИС. Не е необходимо да се уведомява СОИС, тъй като не 
се изисква промяна в международния регистър. 
Ако недостатъкът не бъде отстранен и/или ако не бъде назначен представител 
(ако е приложимо), правото на старшинство се загубва съгласно правило 109, 
параграф 2 от РПРМО. Притежателят на МР може изиска вземане на решение, 
което може да се обжалва. След като решението стане окончателно, OHIM 
уведомява СОИС за всяка загуба, отхвърляне или прекратяване на правото на 
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старшинство или за всяко оттегляне на претенцията за старшинство. Тези 
промени се отбелязват в международния регистър и се публикуват от СОИС. 
 
 
Претенции за старшинство, подавани пряко пред OHIM 
 
Член 153, параграф 2 от РМО 
Правило 110, параграфи 1, 2, 4, 5 и 6 от РПРМО 
Правило 21а, параграф 2 от ОР 
 
Притежателят на МР може да претендира старшинство и на по-ранна марка, 
регистрирана в държава членка, директно пред OHIM след публикуването на 
окончателното приемане на МР. Ако притежателят на МР е задължен да бъде 
представляван в производства пред OHIM, но неговият представител не 
присъства в поддържаната от OHIM база данни на представителите, OHIM 
приканва притежателя да назначи представител в съответствие с членове 92 и 
93 от РМО. 
 
Отговорът на писмото за установени недостатъци трябва да се адресира до 
OHIM. 
 
Всяка претенция за старшинство, представена в интервала между подаването на 
международната заявка и публикуването на окончателното приемане на МР, се 
счита за получена от OHIM на датата на публикуване на окончателното приемане 
на МР и следователно ще бъде разглеждана от OHIM след тази дата. 
 
Ако е необходимо да се подаде документация в подкрепа на претенцията за 
старшинство или ако претенцията съдържа недостатъци, проверителят издава 
писмено искане за информация и дава на притежателя на МП два месеца, в 
които той да отстрани недостатъка. Ако притежателят на международната 
регистрация е задължен да бъде представляван в производства пред OHIM, но 
неговият представител не присъства в поддържаната от OHIM база данни на 
представителите,  от притежателя се изисква да назначи представител пред 
OHIM. 
 
Ако претенцията за старшинство бъде приета от OHIM, тя уведомява СОИС, 
която отбелязва този факт в международния регистър и го публикува. 
 
Въпросните служби за ИС се уведомяват съгласно правило 110, параграф 6 от 
РПРМО. 
 
Ако недостатъкът не бъде отстранен и/или не бъде назначен представител (ако е 
приложимо), правото на старшинство се отказва и на притежателя на МР се 
предоставят два месеца, в които да подаде жалба. В такива случаи СОИС не се 
уведомява. Същото важи, ако лицето, предявило претенцията за старшинство, се 
откаже от нея. 
 
 
3.4 Абсолютни основания за отказ 
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Член 154, параграф 1 от РМО 
Правило 112, параграф 5 и правило 113 от РПРМО 
 
Международните регистрации, посочващи ЕС, са предмет на проверка относно 
абсолютни снования за отказ по същия начин, както и директните ЗМО (за повече 
данни, моля, направете справка с Насоките, Част Б, Проверка, Раздел 4, 
Абсолютни основания за отказ и колективни марки на Общността). 
 
Ако OHIM констатира, че марката е допустима за защита, тя изпраща на СОИС 
междинен статус на марката, в който посочва, че е извършена проверката 
ex officio, но че МР все още подлежи на възражения или наблюдения на трети 
страни. Това уведомление се вписва в международния регистър, публикуван в 
Официален вестник, а притежателят на МР се уведомява за това. 
 
Ако OHIM констатира, че марката не е допустима за защита, изпраща временен 
отказ за защита, като дава на притежателя два месеца за подаване на 
наблюдения, считано от деня, на който е изпратен временният отказ. Ако 
притежателят на международна регистрация е задължен да бъде представляван 
в производства пред OHIM, но неговият представител не присъства в 
поддържаната от OHIM база данни на представителите, нотификацията за 
временен отказ или възражение съдържа покана за притежателя също да 
назначи представител в съответствие с членове 92 и 93 от РМО. Тази 
нотификация се отбелязва в международния регистър, публикуван в Официален 
вестник, а притежателят на МР се уведомява за това. Отговорът на временния 
отказ трябва да се адресира до OHIM. 
 
Ако след повторната проверка на случая възражението бъде отменено, 
проверяващият издава на СОИС междинен статус на марката, при условие че 
срокът за възражение все още важи. 
 
Ако OHIM не е издала временен отказ преди началото на срока за възражение 
(шест месеца след повторната публикация), абсолютните основания за проверка 
се считат за приключили. Следователно OHIM изпраща междинен статут на 
марката до СОИС. 
 
Щом временният отказ бъде изпратен, последващата проверка е същата, както 
тази за преки ЗМО, прекият обмен с притежателя или неговия представител се 
извършва толкова често, колкото е необходимо. 
 
Отговорите, получени от притежателя на МР или неговия представител, не се 
разглеждат, ако и двамата се намират извън ЕС. 
 
Ако притежателят не преодолее възраженията или убеди проверителя, че те са 
неоснователни, или се въздържи от това да отговори на възражението, отказът е 
потвърждава до степента, която е посочена във временния отказ. С други думи, 
ако временният отказ се отнася само до част от стоките и услугите, само тези 
стоки и услуги ще бъдат отказани, а останалите ще бъдат приети. На 
притежателя на МР се предоставят два месеца, в рамките на които да повдигне 
възражение. 
 
Щом решението стане окончателно и при условие че отказът е пълен, OHIM 
уведомява СОИС за това, че отказът е потвърден. Ако абсолютните основания за 
отказ са само частични, съобщението до СОИС се издава, когато всички 
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останали производства (възражения) бъдат прекратени или срокът за 
възражение е приключил, без да е получено възражение (вж. точка 3.9 по-долу). 
 
 
3.5 Наблюдения на трети страни 
 
Член 40 от РМО 
Правило 112, параграф 5 от РПРМО 
 
Наблюдения на трети страни могат валидно да се подават в OHIM от датата на 
нотифициране на МР на OHIM най-рано до края на срока за възражение, ако е 
подадено такова, при условие че възражението е висящо, но не по-късно от 18-
месечния период, в който OHIM трябва да уведоми СОИС относно всички 
възможни основания за отказ (вж. параграф 3.1 по-горе). 
 
Ако бъдат получени възражения на трети страни преди OHIM да съобщи на 
СОИС резултата от проверката на абсолютните основания, които OHIM счита за 
основателни, се издава временен отказ, без да се посочват наблюденията на 
трети страни. 
 
Ако бъдат получени възражения на трети страни след издаването на временния 
отказ на абсолютни основания във връзка със стоки и услуги, различни от тези, 
за които се отнасят наблюденията, а OHIM счита наблюденията за основателни, 
се издава допълнителен временен отказ, без да се посочват наблюденията на 
трети страни. 
 
Ако бъдат получени наблюдения на трети страни след издаването на междинен 
статут на марката и OHIM ги счита за основателни, се издава временен отказ във 
връзка с наблюденията на трети страни. Наблюденията се прилагат към 
временния отказ. 
 
Процедурата по допълнителна проверка е идентична с процедурата, описана в 
Насоките, Част Б, Проверка, Раздел 1, Производства, параграф 3.1, Процедурни 
аспекти, свързани с бележки на трети лица и преглед на абсолютни основания. 
 
Ако OHIM счита наблюденията за неоснователни, просто ги препраща към 
заявителя, без да се уведомява СОИС. 
 
 
3.6 Възражение 
 
Член 156 от РМО 
Правила 114 и 115 от РПРМО 
 
3.6.1 Момент на подаване 
 
Възражения могат да се подават срещу международната регистрация между 
шестия и деветия месец след датата, на първото повторно публикуване. 
Например, ако първото повторно публикуване е на 15/02/2012 г., срокът за 
възражение започва да тече на 16/08/2012 г. и завършва на 15/11/2012 г. 
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Срокът за възражение е точно определен и не зависи от резултата от 
процедурата на абсолютни основания. Въпреки това началото на процедурата по 
подаване на възражения зависи от резултата от проверката на абсолютните 
основания, доколкото е възможно процедурата по подаване на възражения да 
бъде преустановена, ако бъде издаден отказ на абсолютни основания. 
 
Възраженията, подадени след повторното публикуване на МР, но преди началото 
на срока за възражение, се преустановяват и се считат за подаване на първия 
ден от срока за възражение. Ако възражението бъде оттеглено преди тази дата, 
таксата за възражение се възстановява. 
 
За пълни данни относно процедурата по възражение, моля, направете справка с 
Насоките, Част В, Възражение, Раздел 1, Процедурни въпроси. 
 
 
3.6.2 Обратна разписка и уведомяване на международния притежател 
 
Правило 16, буква а) и правило 114, параграф 3 от РПРМО 
 
OHIM издава обратна разписка на възразяващия (опонента). Ако възражението е 
получено преди началото на срока за възражение, на възразяващия се изпраща 
писмо, с което той се уведомява, че възражението ще се счита за получено на 
първия ден от срока за възражение и че дотогава това възражение ще бъде 
поставено в състояние на изчакване. 
 
Също така OHIM изпраща за информация копие от известието за възражение на 
притежателя на МР или, ако последният е назначил представител пред СОИС и 
OHIM притежава достатъчно информация за контакт — на въпросния 
представител, независимо от местоположението. 
 
 
3.6.3 Такси 
 
Член 156, параграф 2 от РМО 
Правило 54 от РПРМО 
 
Възражението се счита за направено едва след плащане на таксата за 
възражение. Ако не може да се установи, че таксата е платена в рамките на 
периода за възражение, възражението не се счита за направено. 
 
Ако възразяващият не е съгласен с тази констатация, той има право да изиска 
вземане на официално решение относно загуба на права. Ако OHIM реши да 
потвърди констатацията, и двете страни се уведомяват за това. Ако 
възразяващият обжалва решението, OHIM издава временен отказ на СОИС, 
макар и не цялостен, с единствената цел да се спази 18-месечния срок. Ако 
решението стане окончателно, временният отказ се отменя. В противен случай 
процедурата по възражение започва по обичайния ред. 
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3.6.4 Проверка на допустимостта 
 
Член 92, параграф 2 от РМО 
Правило 17 и правило 115 от РПРМО 
 
OHIM проверява дали възражението е допустимо и дали съдържа данните, 
изисквани от СОИС. 
Ако възражението се счита за недопустимо, OHIM уведомява притежателя на МР 
за това и в СОИС не се изпраща временен отказ въз основа на възражение. 
 
Относно производствата по възражение вж. Насоките, Част В, Възражение, 
Раздел 1, Процедурни въпроси. 
 
3.6.5 Език на производството 
 
Член 119, параграф 6 от РМО 
Правило 16, параграф 1 от РПРМО 
 
Възраженията (подобно на исканията за отмяна или заличаване) трябва да се 
подават на езика на международната регистрация (първия език) или на втория 
език, който притежателят на международна регистрация е задължен да уточни, 
когато посочва ЕС. Възразяващият може да избере един от тези два езика като 
език на производството по възражение. Възражението може да се подаде и на 
всеки един от останалите три езика на OHIM, при условие че бъде подаден 
превод на езика на производството в рамките на един месец. 
 
OHIM използва: 
 
• езика на производството по възражение, избран от възразяващия, във 

всички съобщения, изпращани директно на страните; 
• език, на който МР е регистрирана от СОИС (първи език) във всички 

съобщения, изпратени до СОИС и получени от нея, например временния 
отказ. 

 
 
3.6.6 Представителство на притежателя на МР 
 
3.6.6.1 Обратни разписки по възражението 
 
Правило 16а от РПРМО 
 
Ако е приложимо, в обратната разписка по възражението OHIM уведомява 
притежателя на МР, че ако не назначи представител, който да отговаря на 
изискванията, предвидени в член 92, параграф 3 или член 93 от РМО, в рамките 
на един месец след получаване на съобщението OHIM ще съобщи на 
притежателя на МР за официалното изискване за назначаване на представител, 
както и крайните срокове за възражението, щом възражението бъде 
констатирано за допустимо. 
 
Ако притежателят на МР има представител пред СОИС в рамките на ЕС, който 
не присъства в поддържаната от OHIM база данни с представители, OHIM 
уведомява представителя, че ако желае да представлява притежателя на МР 
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пред OHIM, той трябва да посочи основанието за правото си да бъде 
представител (тоест дали е практикуващ юрист или професионален 
представител по смисъла на член 93, параграф 1, букви а) или б) от РМО, или 
служител — представител по смисъла на член 92, параграф 3 от РМО) (вж. също 
Насоките, Част А, Общи правила, Раздел 5, Професионално представителство). 
 
 
3.6.6.2 Нотификация за стартиране на производство по възражение 
 
Правило 18, параграф 1 от РПРМО 
 
Ако възражението е определено за допустимо и ако въпреки поканата съгласно 
параграф 3.6.6.1 по-горе притежателят на МР не назначи представител за ЕС 
преди нотифициране на възражението като допустимо, последващото 
разглеждане на досието зависи от това дали притежателят на МР е задължен 
да бъде представляван пред OHIM съгласно член 92, параграф 2 от РМО. 
 
• Ако притежателят на МР не е задължен да бъде представляван пред OHIM, 

производството продължава директно с притежателя на МР, тоест на 
притежателя на МР се изпраща нотификация относно допустимостта на 
възражението и поставените срокове за представяне на обосновка. 

 
• Ако притежателят на МР е задължен да бъде представляван пред OHIM, 

той се уведомява относно допустимостта на възражението и официално се 
приканва да назначи представител на ЕС в рамките на два месеца след 
получаване на съобщението (правило 114, параграф 4 от РПРМО), в 
противен случай МР се отхвърля с право на обжалване. Щом решението 
стане окончателно, производството по възражение се закрива, а СОИС се 
уведомява. За определянето на разходите важат обичайните правила. Това 
означава, че не се взема решение относно разходите и таксата за 
възражението не се възстановява. 

 
 
3.6.7 Временен отказ (на относителни основания) 
 
Член 156, параграф 2 от РМО 
Правило 18, правило 115, параграф 1 от РПРМО 
Член 5, параграф 1, член 5, параграф 2, букви а) и б) от МП 
Правило 17, параграф 1, буква а) и правило 2, точка v) от ОР 
 
Всяко възражение, което се счита за направено и е допустимо, води до 
изпращането на временен отказ до СОИС въз основа на висящото възражение. 
СОИС се уведомява за всяко внесено допустимо възражение в рамките на 
съответния срок посредством отделен временен отказ за всяко възражение. 
 
Временният отказ съдържа списъка със стоките и услугите, срещу които е 
насочено възражението, по-ранните права, въз основа на които е направено 
позоваване, и съответния списък със стоки и услуги, на които се основава 
възражението. 
 
Възразяващият трябва да предостави списъка със стоките и услугите, на които е 
основано възражението, на езика на производството по възражение. OHIM 
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изпраща този списък на СОИС на този език и не го превежда на езика, на който е 
направена международната регистрация. 
 
Тази нотификация се отбелязва в международния регистър, публикуван в 
Официален вестник, а притежателят на МР се уведомява за това. Тя обаче не 
съдържа краен срок, тъй като срокът за стартиране на производството се 
определя в пряката нотификация до страните, която OHIM изпраща успоредно, 
както в случай на обикновена МО. 
 
3.6.8 Преустановяване на възражение, ако има висящ временен отказ на 

абсолютни основания 
 
Правило 18, параграф 2 и правило 20, параграф 7 от РПРМО 
 
Ако възражението е подадено, след като OHIM вече е изпратила нотификация за 
временен отказ на абсолютни основания във връзка със същите стоки и услуги, 
OHIM уведомява СОИС относно временния отказ и съобщава на страните, че 
считано от датата на съобщението, процедурата по възражение се 
преустановява до издаване на окончателно решение на абсолютни основания. 
 
Ако временният отказ на абсолютни основания води до окончателен отказ от 
защита за всички стоки и услуги или за оспорваните чрез възражението, 
процедурата по възражение се закрива, без да се пристъпи към вземане на 
решение, а таксата за възражението се възстановява. 
 
Ако отказът на абсолютни основания не се запази или се запази само частично, 
процедурата по възражение се възобновява за останалите стоки и услуги. 
 
 
3.7. Отмяна или заличаване на МР или отказ от посочването 

на ЕС 
 
Ако вследствие на временен отказ на абсолютни или относителни основания 
притежателят поиска отмяна или заличаване на МР от международния регистър 
или се откаже от посочването на ЕС, досието се закрива при получаване на 
нотификацията от СОИС. Ако това се случи преди началото на състезателната 
част от производството по възражение, таксата за възражението се възстановява 
на възразяващия, тъй като това се равнява на оттегляне на ЗМО. Притежателят 
на МР трябва да подава тези молби до СОИС (или чрез службата на произход), 
използвайки официалния формуляр (ММ7/ММ8). OHIM не може да изпълнява 
функциите на посредник и не препраща тези искания до СОИС. 
 
Въпреки това отмяната или заличаването на МР по искане на службата на 
произход (поради „централна атака“ по време на петгодишния период на 
зависимост) се считат за равносилни на отхвърляне на ЗМО в успоредни 
производства съгласно правило 18, параграф 2 от РПРМО, като в такъв случай 
таксата за възражение не се възстановява. 
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3.8 Ограничения на списъка със стоките и услугите 
 
OHIM не може да съобщава ограниченията като такива на СОИС. 
 
Следователно във връзка с временен отказ на абсолютни или относителни 
основания притежателят на МР може да избере да ограничи списъка със стоките 
или услугите: 
 
• или чрез СОИС, използвайки подходящия формуляр (ММ6/ММ8) (в такъв 

случай, при условие че ограничението позволява оттегляне на 
възражението, OHIM съобщава на СОИС, че временният отказ е оттеглен), 
или 

• директно в OHIM. В такъв случай OHIM съобщава на СОИС за 
ограничението, като потвърждава временния отказ. С други думи 
регистърът на СОИС отразява временния отказ, а не ограничението като 
такова. 

 
Когато няма висящ временен отказ, всички молби за ограничения трябва да се 
подават само чрез СОИС. 
 
Ограниченията се проверяват по същия начин, по който и ограниченията или 
частичните откази на МО или заявка за МО (вж. Насоките, Част Б, Проверка, 
Раздел 3, Класификация и Насоките, Част Д, Операции във връзка с Регистъра, 
Раздел 1, Промени по регистрация). Когато чрез СОИС е подадено искане за 
ограничение и то се счита за недопустимо от OHIM, съгласно правило 27, 
параграф 5 от ОР се издава декларация за това, че ограничението няма 
действие на територията на ЕС. Тази декларация не подлежи на преглед или 
обжалване. 
 
Частичната отмяна или заличаване по искане на службата на произход (във 
връзка с „централна атака“ по време на петгодишния период на зависимост) се 
вписват от OHIM във вида, в който са. 
 
Ако ограничението бъде подадено преди началото на състезателната част от 
производствата по възражение и позволява прекратяване на производството по 
възражение, таксата за възражение се възстановява на възразяващия. 
 
3.9 Потвърждение или оттегляне на временния отказ и 

издаване на становище за предоставяне на защита 
 
Правило 113, параграф 2, буква а), правило 115, параграф 5, буква а) и 
правило 116, параграф 1 от РПРМО 
 
Ако на СОИС е изпратено една или няколко нотификации за временен отказ, 
след като всички процедури са завършени, а решенията — окончателни, OHIM 
трябва: 
 
• или да потвърди временния отказ (временните откази) на СОИС, 
 
• или да изпрати заявка за предоставяне на защита до СОИС, в която да се 

почва, че временният отказ (временните откази) е/са частично или напълно 
оттеглен (оттеглени). В заявката за предоставяне на защита трябва да се 
посочва за кои стоки и услуги е допусната марката. 
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Ако при изтичане на период за възражение МР не е била предмет на временен 
отказ, OHIM изпраща заявка за предоставяне на защита на СОИС относно всички 
стоки и услуги. 
 
Заявката за предоставяне на възражение трябва да включва датата, на която е 
публикувана МР в част М.3 от Бюлетина за МО. 
 
OHIM не издава сертификат за регистрация за МР. 
 
 
3.10 Второ повторно публикуване 
 
Член 151, параграфи 2 и 3, член 152, параграф 2 и член 160 от РМО 
Правило 116, параграф 2 от РПРМО 
 
Второто повторно публикуване от OHIM се извършва, когато, след приключване 
на всички процедури, МР е (поне частично) защитена в ЕС. 
 
Датата на второто повторно публикуване е началната дата на петгодишния 
период на използване и датата, от която регистрацията може да се предявява 
срещу нарушител. 
 
Считано от датата на второто повторно публикуване, международната заявка 
има същите последствия като регистрирана МО. Следователно тези последствия 
могат да влязат в сила преди да изтече 18-месечният срок. 
 
В част М.3.1 от Бюлетина за МО се публикуват само следните данни: 
 
111 Номер на международната регистрация; 
460 Дата на публикуване в Международен вестник (ако е приложимо); 
400 Дата, номер и страница на предишна публикация (предишни публикации) в 

Бюлетина за МО; 
450 Дата на публикуване на международната регистрация или последващо 

посочване в Бюлетина за МО. 
 
 
3.11 Прехвърляне на посочването на ЕС 
 
Правило 120 от РПРМО 
 
МР представлява единна регистрация за административни цели, тъй като 
представлява едно вписване в международния регистър. Въпреки това на 
практика тя е съвкупност от национални (регионални) марки що се отнася до 
материалноправните действия, а марката е предмет на собственост. Що се 
отнася до връзката с основната марка, макар че МР трябва поначало да бъде на 
името на притежателя на основната марка, впоследствие тя може да се 
прехвърли самостоятелно от основната марка. 
 
Всъщност „прехвърляне на международна регистрация“ не е нищо повече от 
прехвърляне на марката, което оказва въздействие върху една, няколко или 
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всички посочени договарящи се страни. С други думи това се равнява на 
прехвърляне на съответния брой национални (регионални) марки. 
 
Прехвърлянията не може да се представят директно на OHIM в качеството ѝ на 
посочена служба, те трябва да се подадат в СОИС или посредством службата на 
договарящата се страна на притежателя, използвайки формуляр ММ5 на СОИС. 
Щом бъде вписана от СОИС, промяната в собствеността на посочването на ЕС 
се нотифицира на OHIM и автоматично се въвежда в базата данни на OHIM. 
 
В качеството ѝ на посочена служба не е нужно OHIM да проверява 
прехвърлянето. Правило 27, параграф 4 от ОР позволява посочената служба да 
декларира пред СОИС, че що се отнася до нейното посочване, промяната в 
собствеността няма правни последици. Въпреки това OHIM не прилага тази 
разпоредба, тъй като няма правомощията повторно да проверява дали 
промяната в международния регистър е основана на доказателство за 
прехвърлянето. Освен това OHIM не проверява отново марката също и за 
наличие на потенциално отличителен характер и (член 17, параграф 4 от РМО), 
освен ако по време на етапа на проверка на отличителните основания не бъде 
подадено искане за прехвърляне. 
 
 
3.12 Недействителност, анулиране и насрещни искове 
 
Членове 51, 52 и 53, член 151, параграф 2, член 152, параграф 2, член 158 и 
член 160 от РМО 
Правило 117 от РПРМО 
 
Действието на МР, посочваща ЕС, може да се обяви за недействително; 
подаването на искане за обезсилване на действието на МР, посочваща ЕС, на 
езика на МО съответства на искане за обявяване на анулиране или 
недействителност. 
 
Няма срок за подаване на искане за обявяване на недействителност/анулиране 
със следните изключения: 
 
• искането за обявяване на недействителност на МР, посочваща ЕС, е 

допустимо само когато посочването е окончателно прието от OHIM, а 
именно когато е изпратена заявката за предоставяне на защита. 

• искането за обявяване на анулиране въз основа на неизползване на МР, 
посочваща ЕС, е допустимо само ако на датата на подаване на искането 
окончателното приемане на МР е било повторно публикувано от OHIM поне 
пет години по-рано (вж. член 160 от РМО, в който се предвижда, че датата 
на публикуването съгласно член 152, параграф 2 заема мястото на датата 
на регистрацията за целите на установяване на датата, считано от която 
марката, предмет на МР, посочваща ЕС, трябва да бъде реално използвана 
в Европейския съюз). 

OHIM проверява искането по същия начин, както ако е насочено срещу МО (за 
повече информация вж. Насоките, Част Г, Отмяна или заличаване). 
 
Ако МР, посочваща ЕС, е напълно или частично обявена в 
недействителност/отменена в резултат на окончателно решение или насрещен 
иск, OHIM уведомява СОИС в съответствие с член 5, параграф 6 от Мадридския 
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протокол и правило 19 от ОР. WIPO вписва недействителността/анулирането и я 
публикува в Международен вестник. 
 
 
3.13 Управление на такси 
 
Вследствие от определянето на нулев размер на таксата за регистрация за преки 
МО и 12/08/2009 г. като дата на нанасянето на тази промяна в таксите по 
мадридския протокол, вече няма да се възстановяват индивидуалните такси за 
МР, посочващи ЕС, с по-късна дата на посочване от горепосочената, които са 
отхвърлени с окончателно решение или чиято защита е отказана от притежателя 
на МР по отношение на ЕС преди решението за отхвърляне да стане 
окончателно съгласно член 154 и член 156 от РМО. 
 
Съгласно член 3 (последен параграф) от Регламент (ЕО) № 355/2009 на 
Комисията от 31/03/2009 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 2869/95 на 
Комисията от 13/12/1995 г., относно таксите, събирани от OHIM, посочванията на 
ЕС, за които е подадена заявка преди 18/08/2009 г., продължават да се ползват 
от възстановяване на таксата за регистрация в случай на отказ или оттегляне 
съгласно член 13 от РТМО във версията, валидна преди влизането в сила на 
Регламент (ЕО) № 355/2009 на Комисията. 
 
 
4 Преобразуване, трансформация, замяна 
 
4.1 Предварителни бележки 
 
Преобразуване или трансформация 
 
Приложими са и двете, когато МР, посочваща ЕС, загуби своето действие, но по 
различни причини: 
 
• Когато МР загуби своето действие, защото марката на произход е била 

предмет на „централна атака“ по време на петгодишния период на 
зависимост, е възможна трансформация в заявка за пряка МО. 
Трансформация не е налична, когато МР е била отменена или заличена по 
искане на притежателя или когато притежателят се е отказал частично или 
изцяло от посочването на ЕС. Посочването на ЕС все още трябва да бъде в 
сила при подаване на искане за трансформация, тоест то не трябва да е 
окончателно отказано от OHIM; в противен случай няма да остане нищо за 
трансформиране и единствената възможност ще бъде преобразуване на 
посочването. 

 
• Когато МР, посочваща ЕС, е окончателно отхвърлена от OHIM или загуби 

своето действие поради причини, независещи от основната марка, е 
достъпно само преобразуване. Преобразуването е възможно в рамките на 
предвидения срок, дори и ако междувременно МР също е отменена от 
международния регистър по искане на службата на произход, тоест чрез 
„централна атака“. 
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4.2 Преобразуване 2 
 
Членове 112 до 114 и член 159 от РМО 
Правило 24, параграф 2, буква а), точка iii) от ОР 
 
Правната възможност за преобразуване произлиза от системата на МО, която е 
пригодена така че да позволява посочване на ЕС чрез МР, която трябва да бъде 
преобразувана в заявка за национална марка, точно както и при директните МО. 
Системата на МО и Мадридската система също са пригодени така че да 
позволяват преобразуването в посочване на държави членки, които са страни по 
Мадридската система (известно като „възможност за връщане“). Малта не е 
страна по Мадридската система. 
 
Последната се препраща към СОИС като искане за последващо посочване на 
държава членка (държави членки). Този вид последващо посочване е 
единственото, което вместо да се подаде в службата на произход или директно в 
СОИС трябва да се подаде в посочената служба. 
 
За пълни данни относно преобразуването вж. Насоките, Част Д, Операции във 
връзка с Регистъра, Раздел 2, Преобразуване. 
 
 
4.3 Трансформация 
 
Член 6, параграф 3, член 9 quinquies от МП 
Член 161 от РМО 
Правило 84, параграф 1, буква р и правило 124 от РПРМО 
 
4.3.1 Предварителни бележки 
 
Трансформацията произлиза единствено от Мадридския протокол. Тя е въведена 
с цел да облекчи последствията от петгодишния период на зависимост, който 
вече е въведен от Мадридската спогодба. Ако МР бъде отменена изцяло или 
частично поради това, че основната марка е загубила своето действие, а 
притежателят подаде заявка за същата марка и същите стоки и услуги като тези в 
отменената регистрация, в службата на всяка от договарящите се страни, за 
които МР е имала действие, тази заявка се третира като подадена на датата на 
МР или, ако договарящите се страни са посочени впоследствие, на датата на 
последващото посочване; също така тя се ползва със същия приоритет, ако има 
такъв. 
 
Това подаване не се ръководи от протокола, нито СОИС има някакво участие. За 
разлика от преобразуването, трансформацията на посочване на ЕС в 
национални заявки не е възможна. Не е възможно и да се трансформира 

                                                           
2 На английски език „преобразуване“ се използва за назоваване на дадена правна разпоредба от 
системата на МО (член 112 и сл.), докато „трансформация“ се използва за назоваване на същото в 
член 9 quinquies от Мадридския протокол. На други езици се използва само една дума за 
назоваване на тези две различни правни разпоредби (например на испански „transformación“). За да 
се избегне объркване, английската дума „conversion“ (преобразуване) би могла да се използва в 
кавички, когато например е използвана испанската дума „transformación“ по смисъла на член 112 от 
РМО. 
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посочване на ЕС в посочвания на отделни държави членки. Ако ЕС е посочен, МР 
има действие в ЕС, а не в отделните държави членки сами по себе си. 
 
Посочването на ЕС все още трябва да бъде в сила при подаване на искане за 
трансформация, тоест то не трябва да е окончателно отказано от OHIM; в 
противен случай няма да остане какво да се трансформира и единствената 
възможност ще бъде преобразуване на посочването. 
 
4.3.2 Принципи и действия 
 
Член 27 от РМО 
 
След цялостна или частична отмяна или заличаване на МР, посочваща ЕС, 
по искане на службата на произход съгласно член 9 quinquies от протокола 
(тоест след „централна атака“ по време на петгодишния период на зависимост) 
притежателят може да подаде „директна“ заявка за МО за същата марка и 
същите стоки и услуги като на отменената марка. 
 
OHIM третира заявката, произлизаща от трансформацията, както ако е била 
подадена на датата на оригиналната МР или, ако ЕС е посочен след МР, на дата 
на последващото посочване; също така тя се ползва със същия приоритет, ако 
има такъв. 
 
Датата на МР или на последващото посочване не става датата на подаване на 
заявката за МО. Член 27 от РМО, който е приложим mutatis mutandis, предвижда 
ясни условия за предоставянето на дата на подаване, също предмет на плащане 
на такса за подаване на заявка в рамките на един месец. Въпреки това, датата на 
МР или на последващото посочване става датата, която определя „действието 
като на по-ранно право“ на МО за целите на търсения за наличие на приоритет, 
възражения и др. 
 
За разлика от претенциите за приоритет и старшинство (правило 9, параграф 8 
от РПРМО) не е възможно да се определи „разделена“ или „частична“ дата, при 
което едната дата да е само за стоките, които са се съдържали в МР, а датата на 
подаване на заявката за марка на Общността да бъде съответната дата за 
допълнителни стоки и услуги. В член 9 quinquies от Мадридския протокол или 
член 161 от РМО не е предвидено подобно действие на частична 
трансформация. 
 
Подновяването влиза в сила от датата на подаване на трансформираната МО. 
 
 
4.3.3 Процедура 
 
Условията за позоваване на право на трансформация съгласно член 9 quinquies 
от Мадридския протокол са: 
 
• заявката да е подадена в рамките на период от три месеца от датата, на 

която МР е отменена изцяло или частично, и 
 
• стоките и услугите на произтичащата заявка всъщност са обхванати от 

списъка със стоките и услугите от посочването на ЕС. 
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Заявителят трябва да претендира това право в съответната част, предвидена 
във формуляра за електронно подаване на МО или във формуляра на заявка за 
МО. В тази част трябва да се посочи следното: 
 
1. броят МР, които са отменени изцяло или частично; 
2. датата, на която МР е отменена изцяло или частично от СОИС; 
3. датата на МР съгласно член 3, параграф 4 от МР или датата на 

териториално разширяване на ЕС, направено след МР, съгласно член 3 ter 
(2) от МР; 

4. датата на приоритет, предявена в МР, ако има такава. 
 
OHIM приканва заявителя да отстрани всички недостатъци в рамките на период 
от два месеца. 
Ако недостатъците не бъдат отстранени, правото на датата на МР или на 
териториалното разширяване, и, ако има такъв, на приоритет на МР, се губи. С 
други думи, ако окончателното решение е трансформацията да бъде отказана, 
РМО се проверява като „обикновена“ заявка. 
 
 
4.3.4 Проверка 
 
4.3.4.1 Искане за трансформация на МР, посочващи ЕС, когато не са 

публикувани подробности. 
 
Когато искането за трансформация е свързано с МР, посочваща ЕС, чиито 
подробности не са публикувани съгласно член 152, параграф 2 от РМО (с други 
думи, която не е окончателно приета от OHIM), произлизащата от 
трансформацията МО се третира като обикновена заявка за МО; тя се проверява 
спрямо класификацията, формалните изисквания и абсолютните основания и се 
публикува за целите на възражението. Няма част от правилата, която да 
позволява на OHIM да пропуска процеса на проверка. 
 
Въпреки това, понеже такъв случай предполага, че вече е съществувала МР, 
посочваща ЕС, OHIM може да се възползва от класификацията на списъка със 
стоките и услугите на отменената МР (доколкото това е в съответствие с 
правилата на OHIM), както и от докладите от търсенето в Общността, които вече 
са издадени за тази МР (тъй като датата на произлизащата заявка за МО е 
същата като датата на оригиналната МР, докладът от търсенето по дефиниция 
трябва да води до същите резултати). 
 
МО се публикува в част А от Бюлетина за МО за целите на възражението с 
допълнително поле под INID код 646, в което са посочени данните на 
трансформацията. Останалата част от процедурата е същата, както при 
подаване на обикновена МО, включително и ако вече е стартирана процедура по 
възражение срещу МО, посочваща ЕС, без да е достигнат етапът на окончателно 
решение. В такъв случай предишната процедура по възражение се закрива и 
трябва да се подаде искане за ново възражение. 
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4.3.4.2 Искане за трансформация на МР, посочващи ЕС, когато са публикувани 
подробности. 

 
Когато искането за трансформация е свързано с МР, посочваща ЕС, за която 
вече са публикувани подробности съгласно член 152, параграф 2 от РМО, 
етапите на проверка и възражение се пропускат (член 37 до 42 от РМО). 
 
Независимо от това списъкът със стоки и услуги трябва да бъде преведен на 
всички езици. Тогава МО се публикува в част Б.2 от Бюлетина за МО заедно с 
преводите, а допълнителния INID код 646 и удостоверението за регистрация се 
издават незабавно. 
 
 
4.3.5 Трансформация и старшинство 
 
Ако претенции за старшинство са били приети от OHIM и вписани от СОИС в 
досието на трансформираната МР, посочваща ЕС, не е необходимо отново да се 
претендира старшинство в МО, произлизащо от трансформацията. Това не е 
изрично предвидено в правило 124, параграф 2 от РПРМО (в буква г) се 
споменава само приоритет), но по аналогия той обхваща и старшинството с 
оглед на факта, че: 
 
• OHIM вече е приела претенциите, а СОИС ги е публикувала, 
• ако притежателят е позволил на по-ранните марки междувременно да 

загубят своето действие, той не би могъл да подаде нови претенции пред 
OHIM (едно от условията за валидна претенция за старшинство е по-
ранното право да е както регистрирано, така и в сила, когато бъде подадена 
претенцията). 

 
 
4.3.6 Такси 
 
Няма конкретна такса за „трансформация“. Заявката за МО, произлизаща от 
трансформацията на МР, посочваща ЕС, е предмет на същите такси като за 
заявка за „нормална“ МО, а именно основната такса. 
 
Основната такса за заявка за МО трябва да се плати на OHIM в рамките на един 
месец след подаването на МО за искане на трансформация с цел искането да 
отговаря на член 27 от РМО и член 9 quinquies (iii) и трансформацията да бъде 
приета. Например, ако краят на тримесечния срок за трансформация е 
01/04/2012 г., а трансформацията в заявка за МО е подадена на 30/03/2012 г., 
срокът за плащането на основната такса е 30/04/2012 г. Ако плащането бъде 
извършено след тази дата, условията за трансформацията не са спазени, 
трансформацията се отказва и датата на подаване, определена за ЗМО, ще бъде 
датата на плащането. 
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4.4 Замяна 
 
Член 157 от РМО 
Правило 84, параграф 2 от РПРМО 
Член 4 bis от МП 
Правило 21 от ОР 
 
4.4.1 Предварителни бележки 
 
Замяната (заместването) произлиза от Мадридската спогодба и Мадридския 
протокол. Марка, която е регистрирана в Службата на договаряща се страна, при 
определени условия се счита за заменена от международна регистрация на 
същата марка, без да се засягат вече придобитите права (по-ранна дата). 
Формулировката на член 4 bis, параграф 1 от МП ясно предвижда, че замяната се 
счита за автоматична, без да е необходимо притежателят да предприема каквито 
и да е действия и без да е нужно замяната да се отбелязва. Въпреки това е 
възможно OHIM да поиска да отбележи замяната в своя Регистър (правило 21 от 
ОР). Целта на тази процедура е да се гарантира, че съответната информация 
относно замяната е достъпна за трети страни в националните или регионалните 
регистри, както и в международния регистър. С други думи не е задължително, но 
би било полезно замяната да се регистрира, за да може да се направи 
позоваване на нея. 
 
Освен квалификацията, свързана с по-рано придобити права, нито Спогодбата, 
нито Протоколът съдържат повече подробности относно замяната. 
 
 
4.4.2 Принципи и последици 
 
Съгласно член 4 bis от Спогодбата и Протокола притежателят може да поиска от 
OHIM да отбележи в своя регистър, че регистрацията на МО е заменена със 
съответстваща МР. Следва да се счита, че правата на притежателя в ЕС 
влизат в сила от датата на регистрацията на по-ранната МО. Следователно в 
Регистъра за МО е включена препратка към директна МО, която е заменена с 
посочване на ЕС посредством МР и е публикувана. 
 
 
4.4.3 Процедура 
 
Искане за замяна може да се подава в OHIM от международния притежател по 
всяко време след нотификацията на посочването на ЕС от СОИС. 
 
Щом бъде получено искане за вписване на замяна, OHIM извършва официална 
проверка, като проверява дали марките са идентични, дали всички изброени в 
МО стоки и услуги са изброени в МР, посочваща ЕС, дали страните са идентични 
и дали МО е регистрирана преди посочването на ЕС. Не е необходимо МР да има 
идентичен списък със стоки и услуги: той може да бъде с по-широк обхват. 
Обхватът обаче не може да бъде по-тесен. 
 
OHIM счита за достатъчно да отбележи замяната в Регистъра, ако МР и МО 
съществуват съвместно на датата на МР. По-специално, ако посочването на ЕС 
посредством МР все още не е окончателно прието, OHIM не изчаква 
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окончателното приемане преди вписването на замяната. Зависи от 
международния притежател да реши кога да подаде искането за замяна. 
 
Ако всички условия са спазени, OHIM отбелязва замяната в Регистъра на МО и 
уведомява СОИС, че МО е заменена с МР съгласно правило 21 от ОР, 
посочвайки: 
 
• номера на МР 
• номера на МО 
• датата на заявката на МО 
• датата на регистрацията на МО 
• приоритетната дата (приоритетните дати) (ако е приложимо) 
• номера(та) на старшинство, датата (датите) на подаване и 

държавата/държавите (ако е приложимо) 
• списъкът със стоки и услуги от новата регистрация. 
 
След като замяната е вписана, МО се записва по обичайния ред в Регистъра, при 
условие че притежателят я поднови. С други думи е налице съвместно 
съществуване между заменената МО в сила и МР, посочваща ЕС.  
 
Съгласно правило 21, параграф 2 от Общите регламенти съгласно Мадридската 
спогодба и протокол СОИС вписва указанията, нотифицирани в параграф 1 от 
това правило в националния регистър, публикува ги и уведомява съответно 
притежателя, за да гарантира, че съответната информация относно замяната е 
предоставена на трети страни. Въпреки това няма задължение OHIM да 
комуникира допълнителни промени, които засягат заменената МО. 
 
 
4.4.4 Такси 
 
Искането за отбелязване на замяна е безплатно. 
 
 
4.4.5 Публикуване 
 
Правило 84, параграф 2, правило 85 от РПРМО 
 
Замяната се вписва в Регистъра на МО и се публикува в Бюлетина за МО в 
част В.3.7. 
 
 
4.4.6 Замяна и старшинство 
 
Член 4 bis, параграф 1 от МП 
 
Тъй като замяна се извършва, „без да се засягат придобити права“ по силата на 
по-ранна регистрация, OHIM включва информация относно исковете за 
старшинство, които се съдържат в заменената регистрация на МО в рамките на 
съдържанието на нотификацията, която трябва да се изпрати до СОИС съгласно 
правило 21 от ОР. 
 
 



Международни марки 

 
Насоки за проверка в Службата, Част М, Международни марки Страница 39 
 
FINAL VERSION 1.0 DATE 01/08/2014 

4.4.7 Замяна и трансформация 
 
Ако МР, която е заменила директната МО, загуби своето действие вследствие на 
„централна атака“, и при условие че условията, изложени в член 9 quinquies от 
Протокола са спазени, притежателят може да поиска трансформация на МР 
съгласно член 9 quinquies, като запази действието на замяната на МО и нейното 
действие от по-ранната дата, включително приоритет или старшинство, ако е 
приложимо. 
 
 
4.4.8 Замяна и преобразуване 
 
МР и МО следва да съществуват съвместно на датата на МР, за да бъде 
замяната валидна. Следователно, ако МР, която заменя директната МО, бъде 
окончателно отказана от OHIM (например вследствие на възражение), 
притежателят може да поиска преобразуване на посочването на ЕС и следва да 
може да запази действието от замяната на МО и нейното действие от по-ранната 
дата, включително приоритет или старшинство, ако е приложимо. 
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