
Новини

Приети са изменения в Закона за марките и географските означения /ЗМГО/, публикувани в 
ДВ бр.19 от 9.03.2010 г.  Някои от измененията са в сила от 10.06.2010г. , а основните промени 
ще влязат в сила от 10.03.2011г.  

С въведените изменения, правния режим и практика по националните марки, се уеднаквяват с 
тези на Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар /ОНІМ/, администриращо марката 
на Общността. 

Новите промени засягат основни принципи в марковото законодателство, в резултат на което 
съществено се изменя системата за закрила на търговски марки в България. Въвежда се т.нар. 
„опозиционна система” за регистрация на марките.

Промените могат да бъдат представени по категории, както следва: 

І. Промени, засягащи общите положения в ЗМГО. 

• Разписани са подробно данните, които ще се съдържат в Държавния регистър 
на марките и Държавния регистър на географските означения, водени в Патентното ведомство.

•  Досиетата на марки и ГО ще се поддържат от Патентното ведомство, освен на 
хартиен и на електронен носител;

• Отменя се Регистърът на общоизвестните марки по досегашния чл.5а, поради 
отпадането на чл.50б от ЗМГО. 

• Искане за обявяване на марка за общоизестна и ползваща се с известност, при 
отпадането на чл.50б от ЗМГО, ще се извършва в рамките на процедура  по опозиция или 
процедура по заличаване.

ІІ. Промени относно материално-правните норми за регистрация на марки.

• Добавя  се  ново абсолютно основание   за  отказ  за  регистрация  на  марка  (чл.11  т.9 
ЗМГО),  съгласно  което  няма  да  се  регистрира  марка,  която  съдържа  отличителни  знаци,  
емблеми  или  гербове,  различни  от  обявените  в  чл.  6  ter  на  Парижката  конвенция,  но 
представляващи особен обществен интерес.

• Добавя се ново абсолютно основание  за отказ за регистрация на марка (чл.11 т.12 
ЗМГО), съгласно което няма да се регистрира марка, която се състои изключително от заявено 
или регистрирано географско означение,  действащо на територията на РлБългария,  или от 
негови производни. 

• Променя се (в чл. 12, ал. 2) съдържанието на понятието „по-ранна марка”, при което за 
по-ранна марка се счита и нерегистрирана марка, която се използва в търговската дейност на 
територията на Р.България.

•       Включени са нови основания за отказ на регистрацията на марка, срещу която  е 
подадена опозиция от действителния притежател/ползвател на нерегистрирана марка. 

• Изрично се посочват лицата, които могат да подават искане за заличаване на марка  в 
различните случаи и хипотези.      



ІІІ. Промени в процедурата по регистрация на марка.

• Патентното  ведомство  ще  извършва  служебно,  единствено  Експертизата  по 
абсолютните основания за отказ на регистрация на марка (по чл. 11 от Закона). 

• Патентното ведомство няма да извършва служебно (както до сега) Експертизата (по 
чл.12 от Закона) за наличие на по-ранни права за сходни или идентични марки на трето лице. 

• След положителна експертиза по чл.11 ЗМГО, Патентното ведомство ще публикува  
заявената  марка  в  Официалния  си  бюлетин,  предоставяйки  възможност  за 
опозиция/възражение от заинтересовани лица срещу регистрацията на заявената марка.

• Обект  на  публикация  ще  бъдат,  както  марки,  заявени  по  национален  ред  пред 
Патентното ведомство на Р.България, така и марки заявени за международна регистрация (с  
посочване на България) по реда на Мадридската спогодба, пред СОИС (Световна организация 
по интелектуална собственост).  

• Лицата,  имащи  право  да  подадат  опозиция/възражение  срещу  заявена  марка,  на 
основание  по-ранни  свои  права,  са:  (а)притежателите  на  по-ранни  регистрирани  марки, 
(б)лицензополучателите по изключителна лицензия за по-ранни марки, и (в)действителните 
притежатели  на  нерегистрирана  марка,  която  се  използва  в  търговската  дейност  на 
територията на България. 

• Лицата,  имащи  право  да  подадат  опозиция/възражение  срещу  заявена  марка,  на 
основание  абсолютните  основания  за  отказ  (по  чл.11  от  ЗМГО)  са  всички  лица,  които 
разполагат с информация в тази насока.

•  Опозиция срещу марка, заявена по национален ред, ще може да бъде подавана в 3-
месечен срок от публикация на заявката в Официалния бюлетин на Патентното ведомство.

• Опозиция  срещу марка,  заявена  по  международен  ред,  ще  може  да  бъде  подавана 
между 6-тия и 9-тия месец от публикация на заявката в Официалния бюлетин на Патентното 
ведомство.

• Опозициите  ще се  разглеждат  от  състави на  Отдела  по  Опозиции  при  Патентното 
ведомство, състоящи се от трима експерти. 

• Отделът по опозициите, ще предоставя 3-месечен срок за Споразумение, на заявителя 
и опонента. В случай, че страните се споразумеят, Опозицията се прекратява и Патентното 
ведомство  регистрира  заявената  марка  при  условията  на  Споразумението.  В  случай  че  
страните  не  се  споразумеят,  Отделът  по  Опозиции  разглежда  аргументите  на  заявителя  и 
опонента и се произнася с Решение. 

• При влязло в  сила  Решение на отдела по опозиции,  и  в  зависимост  от решението,  
заявителя на марката получава или решение за регистрация, или отказ за нейната регистрация. 
Решението може да бъде обжалвано по съдебен ред. 

• Реда за оформяне, подаване и разглеждане на Опозиции от Патентното ведомство, ще 
бъде разписан в специална за това Наредба към ЗМГО. 

• По реда на новата «опозиционна система», Патентното ведомство ще разглежда заявки 
за  марки подадени след 10.03.2011 г.,  както и всички заявки подадени преди тази дата,  за 
които не е направена публикация на заявката в Официалния бюлетин на Патентно ведомство.

ІV. Промени в сроковете 

• Срокът за заплащане на таксите за заявяване се намалява от три на един месец. След 
изтичане на 1-месечния срок,  таксите могат да бъдат платени с  глоба (в двоен размер)  в  
рамките на следващия 1-месечен срок.
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• Намалява се срокът за отстраняване на недостатъци по заявката от три на два месеца;

• Сроковете за възражение срещу опозицията е двумесечен, а за становище на лицата 
подали опозицията е едномесечен.

• Удължени са сроковете за вземане на решения от Одела по Спорове на Патентното 
ведомство, по искания за отмяна и заличаване на регистрирани марки.
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