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 Защитен документ, който дава правна закрила на 
патентноспособно изобретение;

 Патентът удостоверява изключителното право на 
притежателя върху изобретението;

 Патентът действа по отношение на трети лица от 
публикацията за издаването му в официалния 
бюлетин на Патентното ведомство.
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Патентоспособни са изобретенията от всички 
области на техниката, които:

 са НОВИ,
 имат ИЗОБРЕТАТЕЛСКА СТЪПКА 
 и са ПРОМИШЛЕНО ПРИЛОЖИМИ. 
 Обхват на правна закрила - определя се от 

претенциите.



 Не се считат за изобретения обектите по чл. 6, ал. 
2 и 4, доколкото се иска правна закрила за самите 
тях като такива 

 Не се издават патенти и на изключените от защита 
обекти по чл. 7 (противоречащи на морала, 
методи за лечение на хора или животни, по 
същество биологични методи за произвеждане на 
растения и животни). 
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 Подаване на заявка за патент
 Определяне на датата на подаване
 Проверка за класифицирана информация
 Проверка на формалните изисквания
 Предварителна експертиза
 Експертиза за допустимост на правната закрила
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 До 13 месец от датата на подаване в ПВ се 
подават:

 молба за проучване и експертиза
 такси за проучване и експертиза и за 

публикация 
 Публикация – извършва се непосредствено след 

изтичане на 18 месец от датата на подаване
 Възражения на трети лица – в тримесечен срок от 

публикацията
 Проучване и експертиза
 Постановяване на решение
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• Такси при заявяване
- за заявяване, патентни претенции, приоритет
- за проверка на формалните изисквания
- за предварителна експертиза и проверка на

допустимост
• За проучване и експертиза и за публикация на заявката
• Такси при издаване на патент
- за издаване
- за публикация на описанието, чертежите и претенциите
- за публикация за издаване
• Годишни такси
Таксите за заявяване, експертиза и обжалване се заплащат в
намален размер ако заявители са изобретателите, микро- и
малки предприятия, държавни или общински училища,
държавни висши училища или академични
научноизследователски организации на бюджетна
издръжка



 20 години от датата на подаване на заявката.
За поддържане действието на патента се заплащат 
годишни такси. Годишната патентна такса за всяка 
следваща патентна година се заплаща 
предварително най-късно в последния ден на 
месеца, в който изтича предходната патентна 
година.
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 Когато по заявката не е подадена молба за 
проучване и експертиза; 

 До изтичане на срока за заплащане на таксите за 
издаване и публикация на патент или на срока за 
оспорване на решенията за отказ за издаване на 
патент и прекратяване на производството по 
заявките за патент. 
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Защитен документ, който дава правна закрила на 
полезен модел, който е нов, има изобретателска 
стъпка и е промишлено приложим;

Свидетелството удостоверява изключителното 
право на притежателя върху полезния модел;

Свидетелството действа по отношение на трети 
лица от датата на публикацията за издаването му в 
официалния бюлетин на Патентното ведомство.

Обхват на правна закрила - определя се от 
претенциите.
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 Не се считат за полезни модели обектите по чл. 6, ал. 2 и 
4, доколкото се иска правна закрила за самите тях като 
такива 

 Не се регистрират като полезни модели биотехнологични 
изобретения по смисъла на чл. 7а ( продукт, състоящ се от 
или съдържащ биологичен материал, или метод, чрез 
който се получава, обработва или използва биологичен 
материал), обектите по чл. 7 (противоречащи на морала, 
методи за лечение на хора или животни, по същество 
биологични методи за произвеждане на растения и 
животни) и: 

 методи, химични съединения или тяхно използване
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 Подаване на заявка за регистрация
 Определяне на датата на подаване
 Проверка за класифицирана информация
 Проверка на формалните изисквания
 Проверка на описанието, претенциите и реферата 

и на единството на заявката
 Проверка дали не попада в изключенията
 Преценка на промишлената приложимост
 Постановяване на решение
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 В тримесечен срок от подаване на заявката, 
заявителят може да подаде молба за отлагане на 
регистрацията на полезния модел за срок до 15 
месеца от датата на подаване, съответно от датата 
на приоритета.
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• Такси при заявяване
- за заявяване, приоритет
- за проверка
• Такси при регистрация
- за регистрация
- за издаване на свидетелство за регистрация
- за публикация на описанието, чертежите, претенциите
- за публикация в Бюлетина
• Такси за продължаване на срока на регистрация
• Такси за проучване и експертиза
Таксата за заявяване, се заплаща в намален размер ако заявители
са изобретателите, микро- и малки предприятия, държавни или
общински училища, държавни висши училища или академични
научноизследователски организации на бюджетна издръжка



4+3+3 = 10 години
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 За същото изобретение, за което е подадена заявка 
за патент, заявителят може да подаде и заявка за 
регистрация на полезен модел като се позове на 
датата на подаване и на претендирания приоритет 
на заявката за патент. 

 Това право може да бъде предявено най-късно до 
изтичането на два месеца от датата на получаване 
на решението по заявката за патент. 

 Разпореждане при паралелна закрила -
разпореждането с което и да е от двете права се 
счита за разпореждане и с другото

16



 Международна заявка за патент PCT
 Заявка за европейски патент
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Благодаря!!

За въпроси и допълнителна 
информация моля направете 

справка на 
www.bpo.bg 


