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Въведение 
 
Понятието интелектуална собственост е тясно свързано с понятието 
патентна система. Патентната система възниква в резултат на 
спонтанната реакция на обществото за закрила на човешката 
изобретателност и основно на икономическите преимущества, които 
дава тя. Но възникването на патентната система е един дълъг и 
сложен процес. 12 –13 век в Европа е налице една изключително 
консервативна икономическа среда – добре развито занаятчийство и 
гилдии на занаятчиите, които установяват че не може да се променя 
производството и тази промяна е наказуема. Чрез системата на 
привилегиите започва да се разбива примитивната система на 
гилдията за технически консерватизъм.  
Разцветът на системата на привилегиите е във Венецианската 
република. 1474 г. там се издава специален закон известен като 
“парте венециана” – първото систематизирано и поднесено като 
закон решение на Сената, в което се предвижда, че за да стане 
предмет на привилегия съответното творение то трябва да отговаря 
на 3 основни изисквания: 

- да е ново за практиката на Венецианската република; 
- да е ловко замислено; 
- да може да се използва практически за някаква полезна 

работа. 
 
Привилегията е давала право на човека, който я притежава 
единствено той в продължение на 10 год. да използва своето 
творение. Останалите са били заплашени от строги санкции. 
 
Първият съвременен закон, в който се намира решение на сблъсъка 
на интересите на изобретателите и другите производители е 
английският “Статут на монополите” приет през 1624 год. С него на 
създателите на нови технически решения се предоставя 
изключителното право само те да ги използват за 14 годишен срок 
като се забранява на други лица да използват тази новост. По 
същество това е първият патентен закон. В английската практика е 
въведено за първи път изискването всеки, който желае привилегия 
от краля да прикрепи към молбата си максимално точен чертеж или 
миниатюрен модел на своето изобретение. Това се прави с цел след 
изтичането на привилегията чрез това описание, всички да се научат 
да произвеждат същото устройство и да се разширява приложното 
поле на тази новост. 
 
Основните принципи на този закон са отразени по-късно и в 
патентните законодателства на други промишлено развиващи се 
страни. 
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1790 САЩ – в законодателството на САЩ за първи път се говори 
за предоставяне на изключителни права за ограничен срок 
от време на изобретателите върху техните изобретения.  В 
САЩ за първи път се въвежда процедура, нар. експертиза, 
при която специалисти проверяват дали изобретението за 
което се иска патент отговаря на изискванията. 

1791 Франция – френската доктрина за първи път въвежда 
понятието собственост. Законът гласи “всяко ново 
изобретение, във всички области на производството е 
собственост на своя автор” 

По-късно е приет патентния закон в Русия- 1870 г., Германия 1877, 
впоследствие и в други страни. 
 
Независимо от възприемането на някои общи основни принципи в 
отделните национални законодателства има и твърде много различия, 
главно от процедурно естество. Това поражда необходимостта от 
постигане на международна договореност за уеднаквяване на 
изискванията в националните патентни законодателства. Отговор на 
тази необходимост е приетата през 1883 г.- Парижка конвенция за 
закрила на обектите на индустриалната собственост. 
 
Парижката конвенция регламентира няколко основни положения: 

1. официално се въвежда понятието индустриална собственост, 
като в него се включват следните обекти: 

- патентите за изобретения; 
- полезните модели; 
- промишленият дизайн; 
- фабричните и търговски марки и марките за услуги; 
- наименованията за мястото на произход на изделията; 
- указанията за произход; 
- преследването на недобросъвестната конкуренция. 
2. въвежда се специална закрила на обектите на индустриалната 

собственост, която се изразява в предоставянето на 
изключително право на собственика само той да използва 
защитения обект за определен срок от време. За целта се 
издава и специален документ, наречен патент или 
свидетелство. 

3. приемат се няколко основни принципа на закрила, които всяка 
държава трябва да отрази в своето законодателство, а именно: 

- принцип на националния режим – според него всяка страна-
членка на ПК трябва да предоставя на гражданите на другите 
страни-членки същата закрила, каквато предоставя на своите 
граждани;този принцип изключва всякаква реципрочност на 
закрилата; 

- принцип на териториалност  на закрилата – според него 
правната закрила на обектите на ИдС, предоставена на 
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територията на страна-членка на има сила само на 
територията на тази страна;За да осигурят правна закрила на 
същите обекти в други страни-членки техните притежатели 
трябва да подадат заявки и да получат защитни документи във 
всяка страна поотделно. Издадените документи са независими 
както по отношение обхвата на правната закрила, така също и 
по отношение на продължителността на тяхното действие; 

- принцип на конвенционния приоритет – същността му се 
състои в това, че въз основа на редовно подадена заявка за 
закрила на определен обект на ИдС в 1 страна- членка на ПК, 
същият заявител може в определен срок от време да подаде 
заявка за закрила на същия обект във всяка страна-членка. 
Тези заявки следва да се разглеждат като подадени в същия 
ден както и първата заявка. Срокът,в който трябва да се 
подадат следващите заявки е 6 мес. за промишления дизайн и 
ТМ и 12 мес. за изобретенията и полезните модели. 

 
С приемането на ПК обаче се регламентира собствеността върху една 
част от продуктите на интелектуалния труд, тези които намират 
приложно поле в индустрията. Извън понятието индустриална 
собственост остава част от интелектуалните продукти- 
произведенията на литературата, науката и изкуството.  
За закрила на тези произведения се подписва др. конвенция през 
1886 г. наречена Бернска конвенция за закрила на произведенията 
на литературата и изкуството. В конвенцията се използва 
обобщаващият термин литературни и художествени произведения. В 
понятието литературни и художествени произведения се включват 
всички творби в областта на литературата, науката и изкуството. В 
последните години литературните и художествените произведения 
по-често се изразяват чрез обобщаващото понятие “художествена 
собственост”. 
Държавите подписали ПК и БК образуват съответно парижки съюз за 
закрила на обектите на ИдС и бернски съюз за закрила на 
произведенията на литературата и изкуството. 
Създадени са 2 международни секретариата. През 1893 г. двата 
секретариата се обединяват в едно съвместно бюро. През 1967 г. на 
Стокхолмската конференция двата съюза се обединяват и подписват 
конвенция за създаването на СОИС. Реално организацията започва 
да действа през 1970 г. 
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Парижки съюз       Бернски съюз 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+ 

• изпълнителска дейност на артисти, звукозаписи, радио и ТВ 
предавания 

• научни открития 
• всички други права, отнасящи се до интелектуалната дейност в 

производствената, научната, литературната и художествената 
област 

 
 
И така понятието интелектуална собственост включва в себе си две 
групи обекти: 

- на индустриалната собственост; 
- на художествената собственост; 

 
Освен изброените обекти на ИС съобразно конвенцията за създаване 
на СОИС, в резултат на подписани други международни 
споразумения в обхвата на понятието ИС се включват и следните др. 
обекти: 

- селекционерските постижения – новите сортове растения и 
породи животни; 

- биотехнологиите; 
- топологията на интегралните схеми; 
- програмните продукти и др. 

 
 
 
 
 

- патенти за изобретения 

- полезни модели 

- ТМ и МУ 

- Промишлен дизайн 

- Наименования и 

указания за произход 

- Преследване на НК 

Произведения на литературата, 

науката и изкуството 

 

СОИС 
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Изобретение 
  
В патентната доктрина господства разбирането, че трябва да се 
прави разлика между общото понятие изобретение и 
патентоспособно изобретение/т.е. такова което отговаря на 
критериите предвидени в съответния нормативен акт и може да 
получи закрила/.  
В литературата няма единно мнение за понятието изобретение. Това, 
което се споделя от всички автори е че изобретението е идея, 
концепция, резултат на творческа дейност. За работна дефиниция 
ще приемем, че изобретението представлява техническо решение на 
задача. Можем да го характеризираме като решение, защото посочва 
средствата и начините за постигане на конкретен резултат.Тези 
средства принадлежат към областта на техниката, схваната в най-
широк смисъл. 
Нормативно закрилата на изобретенията в България е уредена в 
Закона за патентите от 1993 г. , посл. промени 2006г.  
Според този закон документ за изключително право /патент/ може 
да получи всяко изобретение, което отговаря кумулативно на 3 
критерия: 

- да е ново; 
- да има изобретателска стъпка; 
- да е промишлено приложимо. 

 
Съществуват и материални блага, които не се считат за изобретения. 
Според законовите разпоредби те могат да бъдат разделени на 5 
групи: 

- открития, научни теории и математически методи; 
- резултати от художествено творчество; 
- планове, правила и методи за интелектуална дейност, за игри 

или за делова дейност; 
- компютърни програми; 
- представяне на информация. 

 
А от групата на патентноспособните изобретения са изрично 
изключени 4 групи обекти: 
- изобретения, чието търговско използване би нарушило обществения 
ред и добрите нрави, в т. ч. отнасящи се до: 
а) методи за клониране на хора; 
б) методи за изменение на генетичната идентичност на човешки зародиш; 
в) използване на човешки ембриони за промишлени или търговски цели; 
г) методи за модифициране на генетичната идентичност на животни, 
когато има опасност това да им причини страдания, без да има някаква 
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съществена полза от медицинска гледна точка за хора или животни, както 
и на животни, получени чрез такива методи; 
- методи за лечение на хора или животни чрез терапия или по 
хирургичен път, както и методи за диагностика, прилагани на хора или 
животни, като това не се отнася за продукти, по-специално вещества или 
състави, употребявани при тези методи; 
-  сортове растения и породи животни; 
- по същество биологични методи за произвеждане на растения и 
животни. 
 
Критерии за патентоспособност 
 
Това са изискванията, на които трябва да отговаря 1 изобретение, за 
да може да бъде патентно защитено.  
 
Новост 
Изобретението е ново, ако не е част от състоянието на техниката. А 
състоянието на техниката включва всичко, което е станало 
общодостъпно чрез писмено или устно описание, използване или 
разгласяване по какъвто и да било начин, където и да е по света, 
преди датата на подаване, съответно приоритетната дата. За да се 
опорочи новостта е необходимо и достатъчно да са разгласени 
съществените признаци на изобретението, неговата техническа 
същност, което позволява то да бъде разбрано и осъществено от 
среден специалист в областта. Не опорочават новостта 
разгласявания, които достигат до ограничен кръг лица, например 
демонстриране пред лица, задължени да го пазят в тайна. 

Има случаи на разгласяване на същността на 
изобретението без това да опорочава новостта. Разкриването на 
изобретението не влияе на новостта, когато това разкриване е 
направено в шестмесечен срок преди датата на подаване на 
заявката за изобретението, съответно преди приоритетната дата, и е 
следствие от: 
1. очевидна злоупотреба по отношение на заявителя или предходния 
притежател на правото на заявяване; 
2. излагане на изобретението на официална или официално призната 
изложба от заявителя или предходния притежател на правото на 
заявяване. Това разкриване не влияе на новостта, ако заявителят 
декларира излагането на изобретението при подаване на заявката и в 
тримесечен срок от датата на подаване на заявката представи 
доказателства за това. 

Законът не поставя никакви ограничения по време, място и 
начин, относно източниците, годни да опорочат новостта, което 
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означава, че законът изхожда от изискването за абсолютна световна 
новост. Според начина на разгласяване източниците се делят на: 

- печатни публикации, които представляват излагане на 
техническата същност на изобретението в писмена, графична 
или др. подобна,годна за сетивно възприемане  форма.Те 
опорочават новостта от момента в който станат общодостъпни; 

- устно разгласяване /чрез изнасяне на доклад/; 
- форми на открито използване на изобретението; 
- излагането по всякакъв начин на същността на изобретението 

като експонирането на мостри и др. материали. 
 
Изобретателска стъпка 
В светлината на това изискване изобретението се характеризира 
като ново стъпало в техническото развитие. Легалното определение 
на понятието се съдържа в разпоредбите на чл. 9 ЗП, който гласи 
“изобретението притежава изобретателска стъпка, ако не произтича 
по очевиден начин от състоянието на техниката за специалист в 
областта към датата на подаване на заявката” 
 
Промишлена приложимост 
На този критерий отговарят тези изобретения, чиито предмет може 
да бъде многократно възпроизвеждан или многократно използван в 
който и да е отрасъл на промишлеността или селското стопанство. 
 
 
Видове изобретения 

В зависимост от обекта, за който се отнасят, изобретенията могат 
да се разделят на: 

- изобретения за техническо устройство или изделие – 
характеризира се с определени конструктивни белези. Новостта 
ще се състои в изменение на схемата на разположение на 
отделните части, детайли, в изменение в тях или в изменение 
на взаимодействието между тях, при което се реализира 
полезен ефект; 

- изобретение за вещество – техническото решение се отнася до 
нов състав или ново съотношение на съставките; 

- изобретение за метод – методът е процес, протичащ 
последователно във времето на базата на който може да се 
осъществи определена производствена дейност. Техническото 
решение за метод сочи действията, начините на въздействие 
върху конкретни работни обекти и условията при които ще се 
извършват тези действия. 

 
В зависимост от това дали изобретението може да се използва 

самостоятелно разграничаваме: 
- основни изобретения; 
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- допълнителни изобретения – не са уредени подробно в Закона. 
Визирани са единствено в разпоредбите на чл. 32 /4/, касаещ 
състава на принудителната лицензия. Това допълнително 
изобретение също отговаря на изискванията за 
патентоспособност и е защитено с патент, но по-късно в 
сравнение с датата на издаване на патента на първото 
изобретение. Ако за първото изобретение е издаден патент, 
допълнителното може да се използва само със съгласието на 
патентопритежателя на основния патент или чрез учредяването 
на принудителна лицензия; 

- служебни изобретения- създадени са при изпълнение на 
задължения от трудови и приравнени към тях правоотношения 
или когато изобретателят е ползвал материални или финансови 
средства, осигурени от работодателя или възложителя; 

- секретни изобретения – съдържат класифицирана 
информация, по смисъла на Закона  за класифицираната 
информация, представляваща държавна тайна. 

 
Производство за издаване на патент 
 
Производството за издаване на патент се открива чрез заявление от 
изобретателя или неговия правоприемник. Ако правото на заявяване 
принадлежи на няколко лица едновременно, то се упражнява от тях 
съвместно. Отказът на едно от тях да не участва в заявяването не е 
пречка за останалите. При служебните изобретение право на 
заявяване има работодателят /ако подаде заявка в 3 месечен срок от 
датата на получаване на уведомление от изобретателя/, в противен 
случай  правото на заявяване преминава върху изобретателя. 
 
Ако няколко лица са подали независимо едно от друго заявка за 
патент за едно и също изобретение, с една и съща дата на 
подаване/съответно един и същ приоритет/ право на патент има 
всяко едно от тях. Ако са подали заявките в различно време за едно и 
също изобретение право на патент има лицето първо подало 
заявката. 
 
Заявката за патент се състои от следните документи: 

- заявление за патент – съдържа данни за самоличността на 
заявителя и представителя ако има такъв, наименованието на 
изобретението, данни за претендирания приоритет, декларация 
за лицензионна готовност; 

- описание на изобретението /в 3 екземпляра/ - трябва да 
съдържа наименованието и техническата област, за която се отнася 
изобретението; предшестващото състояние на техниката, 
доколкото е известно на заявителя, с цитиране на документите, в 
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които то е описано; ясно и пълно разкритие на техническата 
същност на изобретението и предимствата му; кратки пояснения на 
чертежите; поне един начин за осъществяване на претендираното 
изобретение, като се използват примери, когато е необходимо, и 
позоваване на чертежите, ако има такива, както и начина, по който 
изобретението може да се използва в промишлеността, когато това 
не е очевидно от описанието или естеството на 
изобретението.Смята се че описанието е пълно, когато среден 
специалист от дадена област на техниката може да реализира 
изобретението въз основа на изложеното в него; 

За дата на подаване на заявката се счита датата, на която 
заявителят е представил в патентното ведомство, документите по т.1 
и т.2; 

- претенции /в 3 екземпляра/- определят предмета, за който се 
иска закрила. Патентните претенции всъщност повтарят 
техническите характеристики на изобретението, разкрити в 
описанието, но по строго определен начин на подреждане. 
Всяка претенция се изразява в едно изречение, което се състои 
от ограничителна и характеризираща част. В ограничителната 
част се включват известните признаци на изобретението. В 
характеризиращата част се включват новите признаци. За 
всяко изобретение се формулира 1 или повече претенции като 
първата от тях е независима, а следващите са зависими; 

- чертежи /в 3 екземпляра/- не са задължителен елемент на 
заявката и се правят само, ако е необходимо да допълнят 
описанието на изобретението; 

- реферат /в 3 екземпляра/ - съдържа наименованието на 
изобретението, техническата област до която се отнася то, 
кратко изложение на това което се съдържа в описанието, 
патентните претенции и чертежите; 

- декларация за приоритет /ако има такъв/ - приоритетът може 
да бъде национален или конвенционен. При националния 
приоритет заявителят може да поиска да ползва приоритет на 
по-рано подадени от него заявки пред националното ПВ. 
Конвенционният приоритет е право на приоритет по 
международни договори, по които република България е 
страна. Под право на приоритет ще разбираме правото на едно 
лице на база редовно подадено искане за издаване на патент в 
установения от конвенцията срок да подаде искане в други 
страни-членки. Последиците от това са следните: * оценката за 
новост във всички държави, където е подадено искането за 
патент се прави към датата на първото заявяване. Тази дата се 
нарича приоритетна дата; * всички действия на разгласяване 
след приоритетната дата не нарушават новостта, ако 
последващите искания са направени в определения срок; 
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- документ за платени такси за заявяване, експертиза, 
публикация и издаване на патента. 

 
Заявката може да се отнася само до 1 изобретение или до група 
изобретения, свързани в общ изобретателски замисъл или група 
изобретения, между чийто технически характеристики съществува 
връзка. Когато не е спазено изискването за единство на заявката 
патентното ведомство предлага на заявителя в 3 мес срок да раздели 
заявката. За останалите заявки се ползва приоритета на първата. 
 
Заявката се счита за подадена в деня на получаването от ПВ на 
заявлението за патент и описанието на изобретението. 
 
Експертиза на заявката: 
 
В света са възприети 3 системи на експертиза:  

- проверочна – включва 2 фази: формална и материална 
експертиза.  

През етапа на формална експертиза се проверява дали заявката 
отговаря на формалните изисквания, предвидени в закона /набор 
от документи, платени такси/. Ако заявката не отговаря на 
изискванията експертизният отдел дава срок на заявителя да 
отстрани недостатъците. Ако недостатъците не бъдат отстранени в 
срок производството по заявката се прекратява. 
През етапа на материална експертиза се проверява дали 
изобретението отговаря на критериите за патентоспособност. Ако 
се установи, че изобретението не отговаря на някой от критериите 
ПВ уведомява заявителя да внесе промени в заявката и ако той не 
го стори взема решение за отказ за издаване на патент. Ако се 
установи, че е налице патентно способно изобретение ПВ 
уведомява заявителя и го приканва да плати годишните патентни 
такси до вземането на решението за издаване на патент и таксата 
за текущата патентна година, заедно с таксата за издаване на 
патент и таксата за публикация на издадения патент. 
- система на отложена експертиза – при нея след 

преминаването на формалната експертиза провеждането на 
материалната се отлага във времето за определен срок, в който 
заявителят трябва да поиска извършването на материалната 
експертиза. Ако той не стори това заявката се счита за 
оттеглена; 

- регистрационна система – не се провежда материална 
експертиза. Патент може да получи всяко лице стига заявката 
му да е надлежно оформена 
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В Република България с приетите промени през 2006 г. за 
изобретенията бе възприета система на отложена експертиза, 
включваща следните стъпки: 
  
1. Проверка за наличие на класифицирана информация 
В едномесечен срок от датата на подаване на заявката, когато 
заявител е български гражданин с постоянен адрес в Република 
България или юридическо лице със седалище в Република България, 
МО и МВР проверяват дали заявката съдържа класифицирана 
информация по смисъла на Закона за защита на класифицираната 
информация.След което в тримесечен срок определят нивото на 
класификация за сигурност. 
Ако след изтичането на 3 месечния срок в Патентното ведомство не е 
получено становище за нивото на класификация за сигурност, счита 
се, че заявката не е заявка за секретен патент. Когато заявката е 
била подадена като заявка за секретен патент и след проверката по 
компетентните органи не са определили ниво на класификация за 
сигурност, Патентното ведомство уведомява заявителя, че заявката 
не съдържа секретно изобретение, и изисква изричното му съгласие 
тя да се разглежда по общия ред. В случай че такова съгласие не бъде 
получено в тримесечен срок, заявката се счита за оттеглена. 
 
2. Проверка на формалните изисквания 
В едномесечен срок от подаването на заявката /или от изтичането на 
срока за установяване на наличие на класифицирана информация/ 
патентното ведомство извършва проверка за това дали заявлението 
съдържа необходимата информация, дали са налице една или повече 
претенции; чертежи, реферат, пълномощно/ако заявителят подава 
заявката чрез представител по индустриална собственост/, документ за 
платени такси. Ако се констатират недостатъци на заявителя се 
предоставя 3 мес. Срок за отстраняването им. Ако той не отговори в този 
срок  се взима решение за прекратяване на производството по завяката. 
 
3. Предварителна експертиза и експертиза за допустимост на 
правната закрила 
В тримесечен срок от проверката на формалните изисквания 
извършва предварителна експертиза, която цели да установи дали 
описанието е направено пълно и точно, дали претенциите отговарят 
на описанието и дали заявката се отнася само до едно изобретение. 
След което се извършва порверка дали изобретението не се отнася до 
обект, попадащ в обхвата на обектите, които не се считат за 
изобретения или  на патентоспособните изобретения, изрично 
изключени от закрила. Ако се констатират недостатъци на заявителя се 
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предоставя 3 мес. Срок за отстраняването им. Ако той не отговори в този 
срок  се взима решение за прекратяване на производството по завяката. 
 
4. Молба за проучване и експертиза 
До изтичането на 13 месеца от датата на подаване на заявката, 
съответно от приоритетната дата, заявителят може да подаде молба 
за проучване и експертиза. Когато по заявката не е подадена такава 
молба и/или не са заплатени сътоветните таксите, тя може да се 
трансформира в заявка за регистрация на полезен модел по молба на 
заявителя, подадена до изтичане на 15 месеца от приоритетната й 
дата. Ако такава молба не бъде подадена, заявката се счита за 
оттеглена и на заявителя се изпраща съобщение. 
 
5. Публикация на заявката 
За заявката, по която е подадена молба и са заплатени таксите, се 
извършва публикация в официалния бюлетин на Патентното 
ведомство непосредствено след изтичането на 18-ия месец от датата 
на подаване. 
 
6. Възражения от трети лица 
В тримесечен срок от публикацията за заявката всяко лице може да 
направи писмени възражения относно патентоспособността на 
заявеното изобретение, подкрепени с доказателства. 
 
7. Проучване и експертиза 
По всяка заявка, по която е подадена молба и са заплатени таксите 
експерт от експертизния отдел проучва състоянието на техниката и 
изготвя доклад за проучването, както и писмено становище относно 
патентоспособността на изобретението. Докладът, становището и 
писмените възражения, ако има такива, се изпращат на заявителя не 
по-късно от 6 месеца от изтичането на срока за подаване на 
възражения. В тримесечен срок от получаването им заявителят може 
да внесе промени в заявката и да направи коментар на становището 
и постъпилите възражения. 
Когато в становището е установено, че изобретението не е 
патентоспособно и заявителят не отговори в срок, не отстрани 
недостатъците или възрази неоснователно, се взема решение за отказ 
за издаване на патент. 
Когато се установи, че заявеното изобретение е патентоспособно, 
експертът от експертизния отдел изпраща писмено съобщение за 
заплащане на такси. Решение за издаване на патент се взема, когато 
таксите са заплатени. Ако таксите не бъдат заплатени, заявката се 
счита за оттеглена. 
В официалния бюлетин на Патентното ведомство се прави публикация за 
издаване на патент непосредствено след изтичането на три месеца от 



 13

вземане на решението. В едномесечен срок от публикацията се издава 
патент и се публикуват описанието, претенциите и чертежите към 
патента. 
 
Трансформация 
Заявителят може да подаде молба за трансформация на заявката за 
патент в заявка за регистрация на полезен модел като 
трансформираната заявка запазва датата на подаване и датата на 
приоритета на първоначално подадената заявка за патент, която се 
счита за оттеглена. 
 
Документът, който се издава за закрила на изобретението се 
нарича патент. Патентът има доказателствено значение в 3 насоки: 

- заявеното техническо решение притежава признаците на 
изобретение и отговаря на критериите, предписани в закона; 

- удостоверява правото на авторство върху изобретението; 
- удостоверява изключителното право на собственика върху 

защитеното изобретение. 
Съдържанието на изключителното право, включва следните 
правомощия: - право на използване на изобретението; - забрана 
трети лица да използват изобретението без съгласието на собственика 
на изключителното право; - право на разпореждане с патента. 
 
Изключителното право на използване включва следните действия: 

- право да се произвеждат с търговска цел материални обекти, в 
които е инкорпорирано изобретението; 

- предлагане за продажба; 
- търговия с предмета на изобретението, включително внос; 
- използване по предназначение на предмета на изобретението; 
- прилагане на патентования метод; 

 
Правото на разпореждане с патента включва възможностите за 
учредяването на лицензии, продажба или други сделки с патента 
като използването му като особен залог или обезпечение при 
кредитиране. 
При продажба на патента е налице отчуждаване на собственост 
върху изобретението. Това е акт на покупко-продажба вследствие на 
което е налице нов патентопритежател.  
 
На изключителното право на собственика на патента съответства 
задължението на всички трети лица да се въздържат от действия, 
които пречат на осъществяването на съдържанието на правото. 
Трети лица нямат право без разрешение от страна на собственика да 
произвеждат продукта, да го предлагат за продажба, търговия, вкл. 
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внос, съхраняване в склад с цел предлагане, продажба или 
използване. 
 
Ограничения на патентното право. Действието на патента не се 
разпростира върху: 
-    използване на патентованото изобретение за нетърговски цели с 
оглед на лични потребности, ако не нанася значителни материални 
щети на патентопритежателя; 
- използване на изобретението за експериментални или 
научноизследователски цели, свързани с предмета на патентованото 
изобретение; 
-   еднократно непосредствено приготвяне на лекарство в аптека по 
лекарска рецепта; 
-   използването на изобретението в чужди наземни, морски или 
въздушни превозни средства, които временно или случайно навлизат 
на територията на страната, при условие, че изобретението е 
използвано изключително за нуждите на тези превозни средства. 
-   провеждане на необходими изследвания и изпитвания с цел 
подаването на заявление за разрешение за пускане на пазара на 
генеричен лекарствен продукт за хуманна употреба или на генеричен 
ветеринарномедицински продукт, както и върху всякакво друго 
действие, свързано с последващи практически изисквания във 
връзка с подаване на заявлението. 
 
Друга специфична ситуация, при която може да се говори за 
ограничение на правата на патентопритежателя е  възникването на 
статута на преждеползвател и послеползвател. Статутът на 
преждеползвател възниква когато трето лице добросъвестно използва 
изобретението или е направило подготовка за използването му преди 
датата на подаването на заявката за патент. Законът дава право на 
това лице да продължи да използва изобретението и след тази дата в 
същия обем.  
Въпрос: Използването на изобретението от преждеползвател 
нарушава ли новостта, след като е направено преди датата на 
подаването на заявката. Кои са случаите при които това няма 
да се случи. 
 
Статутът на послеползвател възниква, когато патентът е прекратил 
своето действие, поради факта, че в определения от закона срок 
/най-късно в последният ден от месеца, в който изтича предходната 
патентна година, трябва да се плати предварително таксата за 
следващата/ не е платена годишната патентна такса. 
Патентопритежателят може да запази правата си, ако в срок от 6 
месеца  след изтичане на първоначалния срок за плащане, плати 
таксата в увеличен размер. 
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Всъщност се явява един срок от 6 месеца, в който е напълно 
възможно едно лице да започне да използва изобретението, 
считайки, че патентът е прекратил действието си. Послеползвател е 
лице, което след прекратяване на действието на патента е използвало 
изобретението или е направило необходимата подготовка за това. 
Това лице може да продължи да използва изобретението в същия 
обем и след възстановяването на действието на патента. 
Правото на прежде и послеползване могат да се осъществяват само в 
предприятието, в което е осъществено фактическото използване или 
подготовка, без да се разширява обема на ползване. 
 
Срокът на действие на патента е 20 години, считано от датата 
на подаване на заявката. Изключителното право върху 
изобретението, предоставено с патент, не се разпростира върху 
действия със защитения с патент продукт, който е бил пуснат на 
пазара на територията на Европейското икономическо пространство 
от притежателя или с негово съгласие. 
 
За поддържането на патента се плащат годишни патентни такси. 
Годишните такси се плащат за всяка патентна година 
предварително. При условие, че заявителят или патентопритежателят 
изразят лицензионна готовност за предоставяне на изобретението за 
ползване годишните патентни такси се намаляват с 50%. 
 
Нарушения на патента 
Всяко използване на изобретението, което влиза в обхвата на 
патентната закрила и е извършено без съгласието на 
патентопритежателя е нарушение.  
 
Прекратяване на действието на патента 
Патентът прекратява действието си при: 

• изтичане на срока, за който е издаден; 
• отказ на патентопритежателя - от датата на получаване в 

Патентното ведомство на писмено заявление от 
патентопритежателя. Отказът от патент на един от 
съпритежателите не прекратява действието на патента, който 
остава в притежание на останалите; 

• неплащане на такси за поддържане на патента в сила - от 
датата на изтичане на срока за заплащане на таксата в удвоен 
размер. 

В тези случаи патентът прекратява дестйвието си от датата, на която 
е настъпило събитието. 
Патентът се обявява за недействителен, когато: 

• изобретението е непатентоспособно; 
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• не е разкрита достатъчно ясно и пълно същността на 
изобретението; 

• патентопритежателят не е имал право на патент, което е 
установено с влязло в сила съдебно решение; 

С обявяването на недействителността патентът загубва действието си 
от датата на подаването на заявката. 
 
Видове патенти 
 
Основен патент – този термин не се използва по правило в 
патентните закони. Неговият смисъл и необходимостта от 
въвеждането му в професионалната литература е породено от 
нуждата: 

- да се обозначи, че патентната закрила се отнася до едно изцяло 
самостоятелно изобретение; 

- да се отграничи това изобретение от изобретения, които нямат 
самостоятелен характер, а само допълват, усъвършенстват 
други изобретения. 

Допълнителен патент – издава се за изобретение, което доразвива 
или усъвършенства изобретение, за което вече е издаден основен 
патент. Като правило допълнителният патент се издава на 
притежателя на основен патент, и независимо кога е издаден 
действието му се прекратява в момента, в който се прекрати 
действието на основния патент. В някои страни се прави разлика 
между допълнителен патент и патент за усъвършенстване, като се 
изхожда от тезата, че допълнението към изобретението не е 
задължително да води до неговото усъвършенстване и обратно – 
може да е налице усъвършенстване на изобретението, което да не е 
негово допълнение. 
Зависим патент – се нарича патентът за изобретение, което не може 
да бъде използвано без да се използва друго вече патентно защитено 
изобретение. Зависимият патент се издава за изобретение, което е 
изцяло самостоятелно, то не допълва, не доразвива, не 
усъвършенства друго изобретение. Неговото използване обаче 
изисква използването на друго изобретение, което е вече защитено с 
патент. В този смисъл използването на едното изобретение е в 
зависимост от възможността неговият патентопритежател да може 
да използва другото защитено с патент изобретение. За тази цел е 
необходимо разрешението на другия патентопритежател, което води 
до нуждата от сключване на лицензионен договор. Ако при 
предложени разумни условия не се получи разрешение за 
използването на изобретението патентните законодателства 
предвиждат възможността за предоставянето на принудителна 
лицензия. 
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Патенти – аналози – след като е подадена заявка или е получен 
патент за изобретение, за същото изобретение могат да се подадат 
заявки и да се получат патенти във всяка една държава с патентно 
законодателство. Така получените патенти в различните държави за 
едно и също изобретение се наричат патенти-аналози, а цялата 
съвкупност от патенти аналози се нарича патентна фамилия. 
Основният патент в страната на произхода се нарича патент майка. 
Броят на патентите аналози от една страна характеризира 
значимостта на защитеното с тях изобретение /колкото повече са те, 
толкова по-важно е то/, а от друга страна географското им 
разпределение дава възможност да се правят изводи за патентната 
политика на притежателя на изобретението. 
Секретни патенти – издават се за изобретения, които съдържат 
класифицирана информация, представляваща държавна тайна. По 
отношение на секретните патенти следва да отбележим няколко 
важни момента: 

- за секретността на изобретението се произнасят патентните 
отдели на МО и МВР; 

- засекретяването на патента няма връзка с това къде е 
създадено изобретението – дали в системата на военно-
промишления комплекс или от самостоятелен изобретател; 

- достъпът до секретните патенти е строго ограничен – за тях не 
се правят дори публикации в официалния бюлетин на ПВ, 
освен на номера на съответния документ; 

- използването на изобретението може както да е свързано с 
отбраната и сигурността на страната, така и да има и 
гражданско предназначение; 

- патентопритежателят не може да използва свободно своето 
изобретение или ако има такава възможност това става само с 
разрешението на компетентните органи по засекретяването. 
Обикновено като възможности за използване на секретните 
патенти се предвиждат форми на използване на изобретението 
от заинтересованите държавни органи чрез: * покупко-
продажба на патента; * закупуване на лицензия за патента, 
като се предвижда и възможността за предоставяне на 
принудителна лицензия; * експроприация на патента от 
държавата. Разсекретяването на патентите става от същите 
органи, които са ги засекретили на базата на периодични 
преразглеждания на решенията за засекретяване. 
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Полезен модел 
 

В специализираната литература се нарича още малко 
изобретение. Това до голяма степен разкрива неговата родствена 
връзка с изобретението. В сравнително малко страни в света 
патентното право познава този обект на закрила. Такива са 
Германия, Полша, Япония, Китай.  
Правната закрила на полезните модели се е наложила поради 
строгите изисквания за патентоспособност , които се предявяват към 
изобретенията. От друга страна, държавите, които осигуряват 
закрила на този обект на ИС го правят в стремежа си от режима на 
правото/т.е. от възможността да получат закрила/ да се обхванат и 
възползват резултати от техническо творчество и на по-ниско ниво.  
Основните различия в правната уредба на ПМ в сравнение с 
изобретенията са: 

- по-леките изисквания спрямо степента на творчество; 
- по-леката процедура за получаване на защитен документ; 
- по-краткия срок на действие на изключителното право.  

 
Като полезни модели закрила могат да получат всички обекти, които 
отговарят на критериите за закрилоспособност.  
Под ПМ ще разбираме “обект с конструктивно-технически 
особености, отнасящи се до усъвършенстване на конструкцията, 
формата или пространственото съчетание на елементите на 
изделия, инструменти, устройства ,апарати или техни части, 
материали и др. с производствено или битово предназначение.” 

 
Обектът може да е техническо устройство, изделие, част от 

такива обекти, материал, но да има определена форма и технически 
характер.Не се считат за полезни модели:  

- открития, научни теории и математически методи; 
- резултати от художествено творчество; 
- планове, правила и методи за интелектуална дейност, за игри 

или за делова дейност; 
- компютърни програми; 
- представяне на информация. 

Не се регистрират като полезни модели биотехнологични 
изобретения, методи, химични съединения, както и всички обекти, 
изключени от кръга на патентоспособните изобретения /нарушаващи 
обществения ред, методите за лечение и т.н./ 

Освен с изобретението ПМ си прилича много и с друг обект на 
ИдС – промишленият дизайн, който се дефинира като всяко ново 
външно оформление на изделието, изразяващо се в особеностите на 
формата, линиите, рисунъка и т.н. Основната разлика между тези 
два обекта е че формата на изделието при ПМ  е вследствие на 
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функциите и изменението на формата води и до изменение на 
функциите. Когато формата е само декоративна част а изделието и е 
свързана с естетическото възприятие у потребителя, т.е. не води до 
промени във функциите на изделието, тогава може да се търси 
закрила като ПД. 
 
Критерии за регистрабилност 
Това са изискванията, на които трябва да отговаря 1 полезен модел, 
за да може да бъде закрилян от патентното законодателство.  
 
Новост 
Полезният модел е нов, ако не е част от състоянието на техниката. А 
състоянието на техниката включва всичко, което е станало 
общодостъпно чрез писмено или устно описание, използване или 
разгласяване по какъвто и да било начин, където и да е по света, 
преди датата на подаване, съответно приоритетната дата. За да се 
опорочи новостта е необходимо и достатъчно да са разгласени 
съществените признаци на полезния модел, неговата техническа 
същност, което позволява той да бъде разбран и осъществен от 
среден специалист в областта. Не опорочават новостта 
разгласявания, които достигат до ограничен кръг лица, например 
демонстриране пред лица, задължени да го пазят в тайна. 

Има случаи на разгласяване на същността на полезния 
модел без това да опорочава новостта. Разкриването на 
изобретението не влияе на новостта, когато това разкриване е 
направено в 12 мес. срок /6 при изобретенията/преди датата на 
подаване на заявката за изобретението, съответно преди 
приоритетната дата, и е следствие от: 
1. заявителя или неговия праводател; 
2. трето лице в очевидна злоупотреба по отношение на заявителя или 
неговия праводател. 
 
Изобретателска стъпка 
Счита се, че полезният модел има изобретателска стъпка, ако лице с 
обичайни знания и умения в областта не може лесно да го осъществи въз 
основа на състоянието на техниката. 
 
Промишлена приложимост 
На този критерий отговарят тези изобретения, чиито предмет може 
да бъде многократно възпроизвеждан или многократно използван в 
който и да е отрасъл на промишлеността или селското стопанство. 
 

Процедурата за получаване на закрила върху полезен модел 
включва слединте стъпки: 



 20

- подаване на заявка за полезен модел. Заявката за регистрация 
на полезен модел се подава в Патентното ведомство и съдържа: 

o заявление за регистрация; 
o описание на полезния модел; 
o чертежи, когато са необходими; 
o претенции; 
o реферат; 
o документ за платена такса за заявяване и проверка. 

За дата на подаване на заявката се счита датата на получаване в 
Патентното ведомство на: 
1. заявление за регистрация с име и адрес на заявителя и наименованието 
на полезния модел, за който се иска регистрация; 
2. описание на полезния модел; 
3. чертежи, когато са необходими; 
4. една или повече претенции. 
 

- проверка на формалните изисквания – в  едномесечен срок от 
датата на подаване на заявката се извършва проверка дали 
полезният модел съдържа класифицирана информация, след което 
и дали са налице необходимите документи; 

- процедура по регистрация - За всяка заявка, която отговаря на 
формалните изисквания, експерт от експертизния отдел в 
тримесечен срок проверява дали: описанието е направено пълно и 

точно, дали претенциите отговарят на описанието. След което 
се извършва порверка дали полезният модел не се отнася до 
обект, попадащ в обхвата на обектите, които не се считат за 
полезни модели или на полезните модели, изрично изключени 
от закрила. Ако се констатират недостатъци на заявителя се 
предоставя 3 мес. Срок за отстраняването им. Ако той не отговори в 
този срок  се взима решение за прекратяване на производството по 
завяката. Когато в резултат на проверката не се констатират 
несъответствия или несъответствията са отстранени, заявителят се 
поканва да заплати в едномесечен срок такса за регистрация, такса 
за издаване на свидетелство за регистрация, такса за публикация на 
описанието, чертежите, претенциите и реферата и такса за 
публикация в Официалния бюлетин на Патентното ведомство. Ако 
таксите не бъдат заплатени, заявката се счита за оттеглена. Когато 
таксите бъдат заплатени, в 14-дневен срок се взема решение за 
регистрация на полезния модел и се извършва вписване в 
Държавния регистър на полезните модели. В едномесечен срок от 
вписването на полезните модели в Държавния регистър се прави 
публикация в Официалния бюлетин на Патентното ведомство. В 
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едномесечен срок от публикацията се издава свидетелство за 
регистрация на полезния модел и се публикуват описанието, 
чертежите, претенциите и реферата. 

- проучване състоянието на техниката - Заявителят може да подаде 
молба за проучване състоянието на техниката, като заплати такса за 
проучване. В срока на действие на регистрацията на полезния 
модел всяко лице може да подаде молба за проучване състоянието 
на техниката, като заплати такса за проучване. 

 
За същото изобретение, за което е подадена заявка за патент, заявителят 
по време на процедурата 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 до 
изтичането на два месеца от датата на получаване на решението по 
заявката за патент. 
 
В тримесечен срок от подаване на заявката заявителят може да подаде 
молба за отлагане регистрацията на полезния модел за срок до 15 месеца 
от датата на подаването, съответно от датата на приоритета. 
 
Документът за закрила на полезния модел се нарича свидетелство и е със 
срок на действие 4 години от датата на подаване на заявката. Той може да 
бъде продължен за два последователни периода от по три години. 
Общият срок на закрила не може да надхвърля 10 години от датата на 
подаване на заявката. 
 
Документът гарантира изключителното право на собственика върху 
полезния модел. Съдържанието на изключителното право, включва 
следните правомощия: - право на използване на полезния модел; - 
забрана трети лица да използват полезния модел без съгласието на 
собственика на изключителното право; - право на разпореждане със 
свидетелството. 
 
Изключителното право на използване включва следните действия: 

- право да се произвеждат с търговска цел материални обекти, в 
които е инкорпориран полезният модел; 

- предлагане за продажба; 
- търговия с предмета на полезния модел, включително внос; 
- използване по предназначение на предмета на полезния модел; 

 
Правото на разпореждане със свидетелството включва 
възможностите за учредяването на лицензии, продажба или други 
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сделки с него като използването му като особен залог или обезпечение 
при кредитиране. 
При продажба на свидетелството е налице отчуждаване на 
собственост върху изобретението. Това е акт на покупко-продажба 
вследствие на което е налице нов патентопритежател.  
 
Когато е издаден патент и е регистриран полезен модел, разпореждането 
с което и да е от двете права се счита и за разпореждане с другото. Когато 
едното от правата е възникнало преди другото, разпореждането с него 
има действие и по отношение на по-късно възникналото право. 
 
Прекратяване на действието на свидетелството за полезен модел 

 

Регистрацията прекратява действието си при: 
1.изтичане на съответния срок; 
2.отказ на притежателя - от датата на получаване на писмената декларация 
за отказ. 
В тези случаи свидетелството прекратява дестйвието си от датата, на 
която е настъпило събитието. 
 
Заличаване на регистрацията 

Регистрацията се заличава по искане на всяко лице, когато: 
1. полезният модел не отговаря на изискванията за регистрация; 
2. полезният модел попада в кръга от обекти, които не се считат за 
полезни модели или са изрично изключени от закрила; 
3. не е разкрита достатъчно ясно и пълно същността на полезния модел, 
така че лице с обичайни знания и умения в областта да може да го 
осъществи;  
4. когато притежателят не е имал право на заявяване, което е установено с 
влязло в сила съдебно решение /По молба на лицето, което има право на 
заявяване, полезният модел може да се регистрира на негово име без 
прекратяване действието на регистрацията/ 
 
Заличаването на регистрацията на полезния модел има действие от датата 
на подаване на заявката. 
Когато основанията за заличаване се отнасят само до част от претенциите, 
заличаването е частично. Обхватът на закрила се ограничава чрез внасяне 
на съответни промени в претенциите, описанието и чертежите. 
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Промишлен дизайн 
 

Категорията дизайн се утвърждава в специализираната литература в 
края на 19, началото на 20 век, след като 1851 год. за първи път се 
споменава “грозотата на промишлените изделия” на изложение в 
Лондон.  
 
Независимо от многото тълкувания на термина дизайн в 
съвременният му смисъл понятието може да се разглежда в два 
аспекта: 

- като художествено-творческа дейност, свързана с формирането 
на естетически и функционални качества на предметната 
среда. Т.е. разглеждаме дизайна като процес /на проектиране, 
изобразяване, рисуване/; 

- дизайнът като продукт, кат резултат от този художествено-
творчески процес. 

 
Като обект на интелектуална собственост дизайнът се разглежда само 
като резултат от творческия процес. 
 
Дизайнът като продукт на художествено-творческа дейност  
интегрира в себе си характеристики както на обектите на изкуството 
така и на обектите на индустриалната собственост.  
Когато дизайнът намира израз в удовлетворяване на естетически 
потребности на личността и не е свързан материалното потребление 
на човека говорим за дизайна като художествена собственост. Т.е. 
дизайн който е дело на художествените занаяти, на изкуството. В 
този смисъл дизайнът като обект на ИС може да бъде защитен като 
произведение на изкуството, с правен еквивалент АП. Отличителните 
характеристики на художествения дизайн са: 

- отличава се с оригиналност; 
- материализира се в уникален екземпляр /независимо от 

възможността за промишлено производство, ако е възможно/ ; 
- изключителното право върху художествения дизайн се 

реализира чрез конкретен материален носител /формата - АП/. 
 
Когато дизайнът е предназначен за промишлено производство, 
говорим за дизайна като обект на индустриална собственост, 
промишлен дизайн.  
Основни параметри на дизайнерското решение. Дизайът 
представлява единство от функционални, естетични и символни 
характеристики. Функционалността на дизайна се изразява в 
неговата основна потребителна полезност, т.е. тя намира израз в 
характеристики като надеждност, техническо съвършенство, 
удобство при използване и поддръжка. Под естетичност разбираме 
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допълнителната полезност на продукта. Изразява се в 
характеристика като привлекателен външен вид на изделието, 
атрактивни цветови решения. Под символичност на дизайна 
разбираме социално-икономическата ценност на дизайнерското  
решение. Кореспондира с удовлетворяване на параметри като: 
социален статус, социална принадлежност; личностен имидж. 
 
Закрилата на промишленият дизайн в БГ се осъществява чрез 
Закона за промишления дизайн, 1993 г. 
 
Под промишлен дизайн ще разбираме видимият външен вид на 
продукт или на част от него, определен от особеностите на формата, 
линиите, рисунъка, орнаментите, цветовото съчетание или 
комбинация от тях. 
За продукт се счита всяко изделие  получено по промишлен или 
занаятчийски начин, включително части предназначени за 
сглобяване в съставно изделие, комплект или композиция от изделия, 
опаковка, графични символи, печатни шрифтове, с изключение на 
КП. 
От казаното дотук можем да направим извода, че вариантите за 
регистрация на ПД са следните: 

- като ПД на самостоятелно изделие; 
- като ПД на част от съставно изделие. Част от съставно изделие 

е структурно обособен елемент, който е предназначен за 
сглобяване в това изделие и има самостоятелна търговска 
реализация – напр. волан на автомобил, фар, педал на колело, 
капачка на бутилка; 

- като комплект от изделия – това са самостоятелни, структурно 
обособени изделия, които са подчинени на единен образен или 
стилистичен принцип на външно оформление и имат общо 
предназначение като: сервиз за хранене, детска игра, мебелна 
гарнитура; 

- като композиция то изделия – това е стилистично съчетаване 
на изделия, имащи общ принцип на вътрешно оформление 
като: вътрешна украса и обзавеждане на кухня, вагон-
ресторант и други - обзавеждане за баня или офис. 

С цел да се избегне възможността конкурент да произвежда само ½ 
изделия от  комплекта или композицията и да ги продава 
самостоятелно, обикновено освен регистрация на ПД на комплекта 
или композицията се прави и регистрация на ПД на всяко изделие 
поотделно. 
 
ПД може да бъде: 

- двумерен, плоскостен; 
- триизмерен, обемен – всъщност самата форма на изделието или 

опаковката. 
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За да получи закрила като ПД едно изделие то трябва да отговаря на 
критериите за закрилоспособност, т.нар. основания за 
регистрация. За ПД те са: 

- новост – един дизайн се определя като нов, ако преди датата 
на подаване на заявката, съответно приоритетната дата, не е 
известен друг идентичен дизайн, който е станал общодостъпен 
чрез публикации, използване, регистрация или разгласяване по 
какъвто и да е друг начин, където и да е по света. В тази 
дефиниция има няколко основни момента: 

• за дата на подаване на заявката се счита датата, на която 
заявката е подадена в пълен комплект или в един минимум от 
документи, формулиран в закона /искането за регистрацията, 
името и адреса на заявителя, 1 или няколко графични или 
фотографски изображения, които ясно и пълно да разкриват 
същността на дизайна/. Тази дата е важна, защото новостта на 
дизайна ще се преценява според нея. 

• дизайните се считат за идентични, ако техните особености се 
различават само в несъществени детайли, които не влияят 
върху цялостното възприятие за тях. 

• под общодостъпност на дизайна се разбира, че същността на 
дизайна, неговите отличителни характеристики и като цяло 
дизайнерското решение  е станало обществено достояние и 1 
заинтересовано лице може да го осъществи; 

• изискването за новост на дизайна е за световна новост; 
 

Разгласяването на дизайн - обект на заявка за регистрация, не влияе 
върху новостта му, когато това разгласяване е направено в 12-
месечен срок преди датата на подаване на заявката, съответно 
датата на приоритета от: 
1. автора, неговия правоприемник или трето лице в резултат на 
информация или действие на автора или на неговия правоприемник; 
2. трето лице във вреда на автора. 
 

- оригиналност – дизайнът се счита за оригинален, ако 
цялостното впечатление, което той създава у информирания 
потребителя се различава от цялостното впечатление, което 
създава друг дизайн, който е станал общодостъпен преди 
датата на подаване на заявката за регистрация. 

 
Изрично изключени от закрила са: 

- дизайн, който противоречи на обществения ред и добрите 
нрави; 

- дизайн, чийто особеност са обусловени единствено от 
техническите или функционални характеристики на продукта; 
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- дизайн, създаден на принципа за механично свързване като 
съставна част на друг продукт, така че двата продукта да 
изпълняват функциите си. 

 
Процедура по регистрация на дизайна: 

- Формална експертиза - В двумесечен срок от представяне на 
документа за платени такси се извършва формална експертиза; 

- Публикация на заявката - всяка заявка, която отговаря на 
изискванията за формална редовност, се публикува в 
официалния бюлетин на Патентното ведомство. Публикацията 
се извършва в едномесечен срок след приключване на 
формалната експертиза и съдържа входящия номер, датата на 
подаване и приоритета, когато такъв е претендиран, данни за 
заявителя и автора, изображение на дизайн, претенция за цвят 
или цветове, класовете по Международната класификация за 
моделите и рисунките съгласно Спогодбата от Локарно и 
продуктите, в които е включен или към които е приложен 
дизайнът; 

- Възражения - в двумесечен срок от датата на публикация на 
заявката всяко лице може да подаде възражение срещу 
регистрацията на дизайна на основание критериите за 
регистрабилност. Възражението се подава в писмена форма и 
съдържа основание и мотиви. 

- Експертиза по същество - в едногодишен срок след 
изтичането на срока за подаване на възражения се извършва 
експертиза дали заявеният дизайн: 

1. е дизайн по смисъла на закона; 
2. не е изключен от закрила;  
Ако всичко е наред се взема решение за регистрация на дизайна и 
издаване на защитен документ /свидетелство/.  
 

Вследствие на регистрацията на дизайна се придобива право върху 
дизайна. То е изключително право и включва в себе си правото на 
притежателя му да използва дизайна, да се разпорежда с дизайна и 
да забранява на трети лица да го използват в търговската си дейност 
без съгласието на притежателя на правото. 
 
Използването на дизайна включва в себе си действия ,извършени по 
отношение на продукт, в който е включен дизайн от обхвата на 
правната закрила. Тези действия са следните: 

- производство;  
- предлагане и излагане на пазара; 
- внос или износ; 
- съхранение; 
- използване по друг начин – например с рекламна цел. 
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Правото на разпореждане с дизайна включва в себе си следните 
възможности: 

- правото върху дизайна да бъде прехвърлено, което е 
равносилно  на акт на покупко-продажба и представлява смяна 
на собственика на дизайна; 

- притежателят на правото да разреши използването на дизайна 
от трето лице чрез сключване на лицензионен договор; 

- притежателят да използва правото върху дизайна като обект на 
особен залог или обезпечение. 

 
Три са изключенията за използване на чужд регистриран дизайн без 
това да се счита за нарушение: 

- използване, свързано с удовлетворяване на лични потребности 
или за експериментални цели; 

- използване за целите на обучението стига тези действия да не 
вредят на нормалното използване на дизайна и да са в 
съответствие с добросъвестната търговска практика; 

- използването на дизайна в чужди наземни, морски или 
въздушни транспортни средства, които временно или случайно 
навлизат на територията на страната, и в който той се прилага 
изключително за техните нужди. 

 
И при закрилата на дизайна е предвидена специфичната ситуация 
на преждеползването. Преждеползвател е лице, което до датата на 
подаване на заявката за регистрация добросъвестно е използвало 
дизайна на територията на РБ или е направило необходимата за това 
подгтовка. Той може да продължи да използва дизайна в същия обем 
и след тази дата. 
 
Срокът на действие на регистрацията на ПД е 10 години, с 
възможност този срок да бъде подновен до три пъти за периоди от по 
5 години или максималната закрила на ПД може да бъде 25 години. 
 
Икономически характеристики на дизайна и нарушения на 
правото върху дизайн 
 
Дизайнът е един комплексен обект на ИС, който интегрира в себе си 
икономически характеристики както на обектите на ИдС така и на 
обектите на художествената собственост. 
Като художествена собственост дизайнерското решение може да 
реализира икономическия си потенциал чрез: 

- възможност за продажба на произведението на дизайна; 
- възможност за получаване на допълнително възнаграждение от 

автора на дизайна за използването на дизайна и за всяко 
следващо използване от същия вид; 
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- възможност за лицензиране, която представлява 1 
допълнителна икономическа изгода от дизайнерското решение 
чрез получаването на лицензионни постъпления; 

 
Когато 1 дизайнерско решение се защитава като ИдС 
икономическият потенциал на разработката се изразява в следното: 

- допринася за увеличаването на основната полезност на 
продукта чрез прибавянето на нови или подобряването на 
съществуващи функционални характеристики; 

- допринася за увеличаването или създаването на допълнителна 
полезност на продукта в аспекта на естетическите и символни 
характеристики; 

- допринася за увеличаване на жизнения цикъл на продукта чрез 
метода на продуктовите модификации; 

- прави възможно извличането на допълнителна печалба от 
продукта вследствие на принципа на премиалното 
ценообразуване; 

- индустриалният дизайн е средство за постигане на фирмена 
идентичност, фирмена диференциация, за създаване на 
фирмен стил. 

 
Нарушения 
 
Всяко използване на регистриран дизайн в търговската дейност без 
съгласието на носителя на правото представлява нарушение. 
Притежателят на правото може да предяви иск за нарушение. 
Исковете за нарушение могат да бъдат: 

- иск за установяване на факта на нарушението – този иск е 
установителен и обикновено се предявява в комбинация с 
другите два вида; 

- иск за преустановяване на нарушението; 
- иск за обезщетение за нанесени вреди. 

 
Лице, което в нарушение на закона произвежда, предлага, излага на 
пазара или съхранява с тези цели продукти, изработени чрез 
копиране или използване на чужд дизайн може да понесе и 
административна санкция. Тя представлява глоба или имуществена 
санкция от 500 до 5 000 лева, като продуктите независимо чия 
собственост са се изземват в полза на държавата и се унищожават. 
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Търговска марка 
 
Търговските марки като знаци за различаване на изделията на един 
производител от тези на друг са известни още от древността. С 
развитието на занаятчийското производство майсторите са 
използвали такива знаци за обозначаване на своите стоки и като 
символ на качеството. За да стимулира манифактурното 
производство държавата е закриляла правата на гилдиите и на 
майсторите върху техните знаци, чрез специални кралски декрети, 
които са предвиждали сурови санкции за нарушителите. 
 
Появата на ТМ в съвременния й вид е резултат от множество 
фактори: 

- развитието на индустриалното производство и появата на 
множество продукти; 

- развитие на транспортната система; 
- усложняване на системата за пласмент, което нарушава 

прекият контакт между производител и потребител и оттам 
възниква необходимостта производителят да обозначи своя 
продукт, а потребителят да го различи. 

 
Средата на 19 век възниква първата концепция за закрила на ТМ в 
качеството им на индикация/знак/, указващ конкретен 
производствен или търговски произход на продукт или услуга. Тази 
концепция е подчинена на принципа на специализираната закрила, 
която цели да не позволи 1 предприемач да се представи за друг и по 
такъв начин да създаде погрешна представа у потребителите за 
производствения или търговски произход на стоката или услугата. 
Принцип на специализирана закрила ще рече, че правата, 
произтичащи от защитния документ, се разпростират само върху 
използването на знака в качеството му на означение за идентични 
или сходни продукти или услуги. 
С развитието на производството обаче функциите на ТМ се 
увеличават и освен различителна, идентифицираща ,гаранционна, 
става ясно че ТМ има много голяма рекламна, конкурентна и 
стимулираща функция. Втората концепция за закрила на ТМ датира 
от началото на 20 век. В резултат на вложени огромни усилия, 
средства и време ТМ добиват значителна известност и репутация, 
които съответният предприемач би трябвало да има право да 
използва и в други области /където това е възможно/. Освен това не 
е справедливо да се позволи на другите пазарни участници да 
използват тази известност и репутация за своите стоки, независимо 
че те са извън сферата на бизнеса на притежателя на оригиналната 
индикация. 
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Тази концепция допуска закрила на знака извън функцията му да 
указва произход и се разпростира и за използването на знака за 
несходни стоки и услуги. 
 
Понятие за ТМ – според БГ ЗМГО марката е знак, който е способен 
да отличава стоките и услугите на едно лице от тези на други лица и 
може да бъде представен графично. Такива знаци могат да бъдат 
думи, имена на лица, букви, цифри, рисунки, фигури, формата на 
стоката или нейната опаковка, комбинация от цветове, звукови 
знаци, или всякаква комбинация от такива знаци. 
Най-характерната черта на марката е отличителността. Тя е присъща 
черта на знака и представлява възможността той да бъде видян, 
запомнен и да се спомни при повторно виждане. Изискването за 
графично представяне на знака е едно допълнително изясняване на 
отличителността – да може знака да въздейства на сетивата. 
 
Видове марки 
В зависимост от обекта, който се означава с тях: 

- ТМ – за стоки; 
- МУ. 

 
Според изразните средства, чрез които е осъществен знака: 

- словесни – думи от говоримия език, букви, новосъздадени 
думи; 

- образни – всякакви изображения, осъществявани с всякакви 
художествени средства /снимки, колажи, рисунки/; 

- комбинирани – съдържат  словен и образен елемент; 
- специални – обемни, звукови, цветът като такъв, обонятелни. 

 
В зависимост от титуляра на марката: 

- индивидуални – те са собственост на фл или юл. Използват се за 
означаването на стоките и услугите на техните притежатели; 

- колективни – колективната марка е притежание на сдружение 
на производители, търговци или лица, извършващи услуги, 
което е юл. Тя отличава стоките и услугите на членовете на 
сдружението от тези на други лица; 

- сертификатни – удостоверяват начина на изработване 
,качеството и др. характеристики на стоките и услугите, 
произвеждани или предлагани от лица с разрешението и под 
контрола на притежателя на марката; 

Сертификатните марки по природа са много близки до колективните, 
при които също членовете на сдружението /съответно техните стоки 
и услуги/ трябва да отговарят на определени условия, за да ползват 
колективната марка. Разликата е в това, че докато колективната 
марка може да се ползва само от леновете на сдружението, 
сертификатната марка може да се използва от всеки, който спазва 
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предварително определените норми по отношение на качеството или 
свойствата на стоките. 
 
Според отличителните характеристики на знака: 

- абсолютно неспособни на отличителност – това са знаци, 
осъществени с много изразни средства, много претрупани 
фигури, които се възприемат като украса на изделието, 
сложни, непроизносими абревиатури, родовите имена на 
продуктите; 

- присъщо отличителни; 
- знаци, които имат описателен характер – такива знаци не се 

регистрират поради две основни причини: * да не се 
монополизират обективно необходими в бранша термини като 
първо качество, двоен дестилат; * да не се регистрират знаци, 
влезли в обща употреба и станали обичайни в говоримия език 
или установената търговска практика. 

 
Критерии 
Или основанията за отказ на регистрация се делят на две основни 
групи: 

- абсолютни – касаят знака сам по себе си; 
- относителни – отнасят се за евентуални претенции на трети 

лица към този знак. 
 
Абсолютните критерии са: 

- марката да бъде отличителна; 
- марката да няма описателен характер; 
- марката да не се състои изключително от знаци или означения, 

станали обичайни в говоримия език или в установената 
търговска практика в Република България; 

- марката не трябва да се състои изключително от знаци, които 
указват вида, качеството, количеството, състава, 
предназначението, стойността, географския произход, времето 
или метода на производство на стоките, начина на 
предоставяне на услугите или други характеристики на стоките 
или услугите; 

- марката да не се състои от знак, произтичащ изключително от 
формата, която произтича от естеството на самата стока; 

- марката да не е свързана с държавния суверенитет – да не 
включва гербове, знамена и т.н. на държави и 
междуправителствени организации; 

- марката да не съдържа исторически или културни паметници 
на РБ; 

- марката да не противоречи на обществения ред и морал. 
 
Относителни критерии са: 
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- марката да не е идентична или сходна на по-ранна марка, 
когато стоките и услугите заявената и на по-ранната марка са 
идентични; 

- марката да не е идентична или сходна на по-ранна марка, 
когато стоките и услугите заявената и на по-ранната марка са 
сходни. 

Тъй като поради тази идентичност или сходство с по-ранната марка 
или идентичност и ли сходство на стоките и услугите съществува 
вероятност за объркване на потребителите, включваща възможността 
за свързване. 
За по-ранна марка се счита: 

- регистрирана или заявена марка с по-ранна дата на подаване 
на заявката, съответно по-ранен приоритет; 

- марка, която е общоизвестна на територията на РБ към датата 
на подаване на заявка. 

 
Процедура пред държавен орган 
 
Тази процедура се нарича експертиза на марката, при която 
експертите на ПВ подлагат заявката за ТМ на проверка от гледна 
точка на предвидените в закона критерии за закрилоспособност. 
Експертизата се състои от следните етапи: 

- Формална експертиза -  При формалната експертиза се 
проверява дали документите са попълнени правилно, дали ТМ 
отговаря на дефиницията, дали правилно са класифицирани 
стоките и услугите, за които се иска закрила. Тази експертиза 
се извършва в двумесечен срок от представянето на документа 
за платени такси. 

- Публикация на заявката - всяка заявка, която отговаря на 
изискванията за формална редовност, се публикува в 
официалния бюлетин на ведомството. Публикацията се 
извършва в едномесечен срок след приключване на 
формалната експертиза и съдържа входящия номер, датата на 
подаване и приоритета, когато такъв е претендиран, данни за 
заявителя, вида на марката, изображението на марката, 
претенцията за цвят или цветове, класовете и списъка на 
стоките и услугите, за които е заявена. 

- Възражение срещу регистрацията на марката - В 
двумесечен срок от датата на публикация на заявката всяко 
лице може да подаде възражение срещу регистрацията на 
марката на основание критериите за регистрабилност. 
Възражението се подава в писмена форма и съдържа 
основания и мотиви; 

- Материална експертиза /експертиза по същество/. При 
етапа на материална експертиза се проверява дали заявеният 
знак не противоречи на абсолютните и относителни критерии. 
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За всяка заявка, която отговаря на изискванията за формална 
редовност, се извършва експертиза по същество. В 
едногодишен срок след изтичането на срока за подаване на 
възражения за всяка заявка се извършва експертиза по 
същество, независимо дали е постъпило възражение. Когато 
има основание за отказ на регистрацията за всички или за част 
от стоките или услугите, заявителят се уведомява, като се 
посочват всички мотиви за отказа и му се предоставя 3-
месечен срок за възражения. Когато марката съдържа елемент, 
който сам по себе си не може да бъде регистриран като марка, 
може да се изисква като условие за регистрацията на марката 
заявителят да се откаже от изключителното право върху този 
елемент. Ако заявителят не направи основателни възражения 
и/или не ограничи списъка на стоките или услугите, се взема 
решение за отказ на регистрацията. Когато се установи, че 
марката отговаря на изискванията на закона, се взема 
решение за регистрация. Марката се вписва в Държавния 
регистър на марките и на заявителя се издава свидетелство за 
регистрация в едномесечен срок. 

 
Защитния документ /свидетелството/ предоставя на неговия 

собственик изключителното право върху марката. Това изключително 
право се състои в правото на собственика да използва знака в 
търговската си дейност, да се разпорежда с него /да предоставя 
лицензии, да използва правото върху марката като особен залог или 
обект на обезпечение/ и да забранява на трети лица да го използват 
без негово съгласие. 
За използване на марката се счита: 

- поставянето на знака върху стоките или техните опаковки; 
- предлагането на стоки с този знак за продажба, пускането им 

на пазара, съхраняването им с тези цели; 
- внос или износ на стоки с този знак; 
- използването на знака в търговски книжа и реклами; 

 
Притежателят на правото върху марка не може да забрани 
използването й за стоки, които са пуснати на пазара в страната с 
тази марка от него или с негово съгласие. 
 
Срокът на действие на регистрацията е 10 години от датата на 
подаване на заявката с възможност този срок да бъде подновяван 
неограничен брой пъти за по 10 години. 
 
С цел да съхрани правата върху своята марка както и да прилага 
тези права срещу нарушители маркопритежателят трябва да 
използва своята марка. Ако в срок от 5 години от датата на 
регистрация притежателят не е започнал да използва ТМ на 
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територията на страната или използването е било прекратено за 
непрекъснат период от 5 години, регистрацията на марката може да 
бъде отменена, ако собственикът не посочи основателни причини за 
неизползването. 
 
Нарушения 
 
За нарушение на правото върху марка се счита: 

- всяко използване на марката в търговската дейност; 
- поставянето на марката върху материал предназначен за 

етикиране, опаковане, за търговски книжа, за реклама; 
- изработване на средство за възпроизвеждане на марката или 

притежаването и съхранението на такова средство, ако то 
служи за производство на стоки или материал по т.2 

 
Притежателят на правото върху марка може да предяви иск пед 
съда: 

- за установяване факта на нарушението; 
- за предотвратяване на нарушението; 
- за обезщетение за вреди. 

 
Лице, което в противоречие на разпоредбите на закона предлага, 
пуска на пазара, съхранява с тези цели стоки означени със знак 
идентичен или сходен на регистрирана ТМ носи и административно-
наказателна отговорност. Тя се изразява в глоба или имуществена 
санкция в размер на 500 до 5000 лв. 
 
Икономическа ценност на марката: 
 
Марковата ценност представлява добавената от марката стойност 
към продукта или услугата. Компонентите на марковата ценност са: 

- марковата известност; 
- марковите асоциации; 
- маркова лоялност; 

Известността означава способност на 1 купувач да разпознае 
марката или да си спомни определена марка като член на дадена 
продуктова категория. Известността обхваща два компонента: 

- разпознаване – потребителят е запознат с тази марка, виждал я 
е, чувал е за нея е тя предизвиква асоциация за определена  
продуктова категория в неговото съзнание /мерцедес-коли/; 

- запомняне на марката – изразява се в обратната връзка 
продуктова категория-марка. Запомнянето изисква по-високо 
равнище на известност /коли-мерцедес/. 

Известността създава стойност на марката: 
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- марковото разпознаване е първа стъпка в комуникацията. Това 
е базата върху която в съзнанието на потребителя ще се градят 
асоциации за марката, за свойствата на продукта; 

- разпознаването създава усещане за сигурност – при продуктите 
за ежедневна употреба познатата ТМ може да доведе до 
решение за покупка; 

- когато една ТМ е позната на потребителя той си обяснява това 
с широкото присъствие в бизнеса на собственика, че фирмата е 
на пазара от дълго време; 

- в процеса на покупка обикновено потребителят подбира група 
марки, между които да направи своя избор. Ако марката не е 
постигнала определено равнище на известност, на запомняне 
тя вероятно няма да бъде включена в обсъждания набор от 
алтернативи. 

 
Маркови асоциации – те са всичко онова, свързано с марката в 
паметта на потребителя.  
Групата маркови асоциации, организирани по определен начин, 
които се съдържат в потребителската памет определяме като имидж 
на марката. 
В зависимост от количеството информация, съдържащо се в 
асоциацията, можем да разделим марковите асоциации на: 

- маркови атрибути – това са описателни черти, които 
потребителят свързва с марката. Те биват свързани с продукта 
атрибути – марката се асоциира с определени свойства на 
продукта /Волво-дълготрайност; мерцедес – техническо 
съвършенство/ и несвързани с продукта атрибути /ценова 
информация ,информация относно външния вид на продукта/; 

- маркови ползи- клиентите не купуват свойства на продукта, те 
купуват ползи. Според мотивацията, до която се отнасят те 
биват: * функционални ползи – кореспондират със свойствата 
на продукта и се свързват с решаването на определен проблем 
/например свойството издръжливост може да се трансформира 
във функционалната поза “няма да е необходимо да 
ремонтирам колата всеки няколко месеца ”/; * емоционални 
ползи – свързани са с усещанията на потребителя при 
ползването на продукта /например свойството висока цена се 
трансформира в емоционална полза “този автомобил ми помага 
да се чувствам важен”/; *символни ползи – отнасят се до 
потребността от социално одобрение и персонална изява; 

- маркови нагласи – представляват цялостната оценка на 
потребителя за марката. Те са в основата на решението за 
покупка. Съществуват три степени на нагласа: * мнение – 
потребителят си мисли, че продуктът притежава или не 
определени свойства и ползи; * отношение – доколко 
потребителят одобрява наличието на тези атрибути и ползи; * 
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намерение – готовност за определено потребителско поведение 
относно покупката на предлаганата марка. 

 
Всяка фирма се стреми да увеличава пазарния си дял или да 
постигне и поддържа висок пазарен дял. Нарастването на пазарния 
дял разгледано в аспекта на марковата лоялност може да стане по 
няколко начина: 

- да се привлекат потребители на конкурентни марки; 
- да се превърне случайният купувач на собствената марка в 

многократен купувач; 
- ако е възможно да се увеличи количеството потребявано от 

многократния купувач; 
- предпазване на собствените многократни потребители да се 

прехвърлят към конкурентни марки. 
 
Марковата лоялност е аспект на потребителското поведение 
изразяващ се в определена степен на привързаност на потребителя 
към 1 марка на основата на реално или въображаемо нейно 
превъзходство, в резултат на което той многократно купува тази 
марка при наличие на множество алтернативи на пазара. 
 
Марковата лоялност: 

- намалява разходите за маркетинг; 
- голям брой удовлетворени потребители осигурява имидж на 

марката като приет, успешен продукт; 
- дава време за отговор на конкурентни заплахи. 

 
Основни маркови стратегии: 
 
Високата маркова стойност осигурява редица конкурентни  
предимства за компанията: 

- по-малко разходи за маркетинг поради високата степен на 
потребителско познаване на марката; 

- възможност за поставяне на по-високи цени от конкурентите, 
защото марковата стока се разглежда и като по-качествена; 

Като актив на компанията марката трябва да се управлява 
внимателно така че стойността й да не се амортизира. Въпреки че се 
забелязва тенденция към отсъствие на  марка и появата на родови 
продукти, които са небрежно опаковани и с по-ниски цени, 
компаниите предпочитат създаването на индивидуални маркови 
имена, независимо от по-големите разходи на средства ,време, 
трудности, свързани с привличането на нови потребители и 
създаването на лоялни такива. 
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Продуктът може да бъде представен с марка на производителя, 
марка на дистрибутора или лицензирана марка /взето под наем име, 
което е магнетично за потребителя/. 
Производителите, които създават марки за своите продукти имат 
няколко възможности, стратегии за име на марката: 

- индивидуални маркови имена – 1 фирма KRAFT и маркови 
имена за отделните продукти – figaro, bolero; 

- общо фамилно име за всички продукти; 
- отделни фамилни имена за всички продукти от даден вид; 
- търговско име на компанията, комбинирано с индивидуалните 

имена на продуктите. 
 
Основното предимство на стратегията за индивидуалните маркови 
имена е че компанията не обвързва своята репутация с 
възприемането на продукта. Ако продуктът се провали това не засяга 
името на компанията. 
 
Общото фамилно име също има предимства – разходите за 
разработка са по-малко, освен това ако името на производителя е 
добро продажбите ще бъдат по-високи. Когато компанията 
произвежда съвсем различни продукти не е желателно използването 
на едно общо фамилно име. 
 
Когато се обвърже името на компанията  с индивидуалното име на 
продукта то легитимира а името на продукта индивидуализира 
новата стока. Показва репутация. 
 
Някои от желаните характеристики към името на марката са 
следните: 

- трябва да подсказва нещо от ползите на продукта; 
- да подсказва качествата на продукта; 
- да е лесно за произнасяне, разпознаване и запомняне; 
- да е отличимо; 
- не трябва да има лошо значение в други страни и езици – no va 

– не работи. 
 
Когато се стигне до стратегия за марката компанията има 4 
възможности: 

- разширение на серията /марка-линия/ - съществуващо 
марково име с допълнителни характеристики в съществуваща 
продуктова категория –данон с череши, данон с горски 
плодове; 

- разширение на марката /марка-гама/- маркови имена, 
разпространени към нови продуктови категории – данон 
вълшебство за кисело мляко и после става и за мляко за пиене; 
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- мултимарки – нови маркови имена представени в категорията 
на същия продукт; 

- нови марки- ново марково име за нов продукт; 
 
Основания за разширение на серията са налице, когато 
компанията представя допълнителни елементи в същата продуктова 
категория под същото марково име – нови форми, цветове, съставни 
части, размери на опаковката. Разширението на серията крие 
рискове. Съществува вероятност марковото име да загуби 
специфичното си значение. Когато преди някой искаше Кока-кола му 
се даваше бутилка. Сега продавачът пита: Класическа или Черешова 
кола?; Обикновена или диетично?; С кофеин или без?; Бутилка или 
кутия? 
Друг риск е че често многото серийни разширения не се продават 
достатъчно, за да покрият разходите по разработката и промоцията 
им. Разширяването на серията е най-добре да се направи, когато 
отнема от продажбите на конкурентни марки, а не когато изяжда 
други продукти на компанията. 
 
Стратегията за разширяване на марката предлага редица 
предимства. Добре приеманото марково име дава на новия продукт 
моментално признание и бързо възприемане. То помага на 
компанията да навлиза в нови категории продукти по-лесно. 
Марковото разширение спестява значителни рекламни разходи. Но 
то има и недостатъци – новият продукт може да разочарова 
купувачите и да развали мнението им и за други продукти на 
компанията. 
 
Компаниите често представят нови маркови имена в същата 
продуктова категория . Понякога компанията вижда в това начин 
за създаване на характерни различия или за апелиране към различни 
мотиви за покупка. Проктър и Гембъл имат 9 марки прах за пране. 
Това може да е и стратегия компанията да защити своята основна 
марка чрез създаването на гранични марки. Например Сейко 
създаде различни маркови имена за скъпите и евтините си 
часовници – Ласал и Пулсар. Основна опасност при използването на 
много марки е че всяка от тях би могла да заеме само един малък 
пазарен дял и нито една да не е особено печеливша. 
 
Създаването на ново марково име е изключително трудно. Но 
понякога се налага, в случай че компанията открие че досегашните й 
маркови имена са неподходящи за новия продукт. На американския 
пазар създаването на едно ново марково име струва между 50 и 100 
млн. $. 
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Географски означения 
 

Географските означения са два основни вида: 
1. наименование за произход - наименованието за произход е 

наименованието на страна, район или определена местност в 
тази страна, служещо за означаване на стока, която 
произхожда от там и чието качество или свойства се дължат 
предимно или изключително на географската среда, 
включваща природни и човешки фактори. 

2. географско указание - географското указание е 
наименованието на страна, район или определена местност в 
тази страна, служещо за означаване на стока, която 
произхожда от там и притежава качество, известност или друга 
характеристика, които могат да се отдадат на този географски 
произход.  

За географски означения се смятат и традиционни наименования, 
които отговарят на тези изискванията по т.1 и т.2. 
 
Основания за отказ на регистрация 
 
Не се регистрира като географско означение наименование, което: 
1. се е превърнало на територията на Република България в родово 
наименование на стоки от определен вид, без да се свързва с мястото 
на производството им; 
2. е идентично с наименованието на по-рано защитен сорт растения 
или порода животни, когато има вероятност потребителите да се 
въведат в заблуждение относно истинския произход на стоката; 
3. е идентично на географско означение или марка, регистрирани по-
рано за идентични стоки; 
4. е идентично или сходно на географско означение или марка, 
регистрирани по-рано за идентични или сходни стоки, когато има 
вероятност потребителите да се въведат в заблуждение. 
 
Правна закрила 
 
Правната закрила на географските означения се предоставя след 
производство в Патентното ведомство, което включва следните 
етапи: 

• подаване на заявка - заявката трябва да се отнася само до 
едно географско означение. Правото на заявяване принадлежи 
на всяко лице, което извършва производствената си дейност в 
определеното географско място, и стоката, която произвежда, 
отговаря на установените качества или особености. Границите 
на географското място и качествата или особеностите на 
стоките, както и връзката на тези качества или особености с 
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географската среда или с географския произход се определят и 
установяват от съответното централно ведомство със заповед 
на ръководителя му. Заявката трябва да съдържа: 

1. искането за регистрация; 
2. името и адреса на заявителя; 
3. наименованието за произход или географското указание; 
4. посочване на стоката; 
5. описание на границите на географското място, и 
6. описание на установените качества или особености на стоката и 
връзката им с географската среда или с географския произход. 
7. към заявката се прилага и удостоверение от съответната община, 
че заявителят извършва производствената си дейност в определеното 
географско място. 
8. документ за платени такси. 
 

• формална експертиза 
• експертиза по същество 

За всяка заявка, която отговаря на изискванията за формална 
редовност, се извършва експертиза по същество в 18-месечен срок. 
Когато има основания за отказ на регистрацията на географското 
означение, заявителят се уведомява, като се посочват всички мотиви 
за отказа и се предоставя 3-месечен срок за възражения. Когато в 
този срок заявителят не представи основателни възражения, се взема 
решение за отказ на регистрацията. 
Когато се установи, че географското означение отговаря на 
изискванията на закона, се взема решение за регистрация. 
Географското означение се вписва в Държавния регистър на 
географските означения. Заявителят се вписва като ползвател и му се 
издава свидетелство за използване на географското означение в 
едномесечен срок. 
 
Вписване на ползвател на регистрирано географско означение 
Всяко лице, което има право на заявяване, може да подаде заявка за 
вписване като ползвател на регистрирано географско означение. 
Заявката трябва да съдържа: 
1. искането за вписване като ползвател; 
2. името и адреса на заявителя, и 
3. географското означение и регистровия номер. 
Към заявката се прилага удостоверение от съответната община, че 
заявителят извършва производствената си дейност в определеното 
географско място, и удостоверение, издадено от съответното 
централно ведомство, че произвежданите от заявителя стоки 
отговарят на установените за географското означение качества или 
особености. 
Към заявката се прилага документ за платени такси. 
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За всяка заявка се проверява дали са изпълнени фрмалните  
изискванията и ако е така - заявителят се вписва в Държавния 
регистър на географските означения като ползвател и му се издава 
свидетелство за използване на географското означение. 
 
Право върху географското означение 
Правната закрила на географското означение обхваща забрана за: 
1. всяко използване в търговската дейност на географското 
означение за стоки, които са сходни на стоката, за която е 
регистрирано, доколкото се експлоатира известността на защитеното 
означение; 
2. неправилно използване или имитиране на географското означение, 
дори и когато истинският произход на стоката е отбелязан, или 
използването му в превод или заедно с изрази като "род", "вид", "тип", 
"имитация" и други подобни; 
3. използване на всяко друго невярно или заблуждаващо указание по 
отношение на източника, произхода, естеството или съществените 
качества на стоката, посочено върху опаковката, в рекламни 
материали или документи, свързани със стоката, което указание 
може да създаде невярно впечатление относно нейния произход; 
4. други действия, които могат да въведат в заблуждение 
потребителите относно истинския произход на стоката. 
 
Право на използване 
Регистрирано географско означение може да се използва само от 
лице, което е вписано като негов ползвател. 
Вписаният ползвател може да използва географското означение само 
за стоката, за която е регистрирано. Той може да го поставя върху 
стоките или върху тяхната опаковка, в рекламни материали, върху 
търговски книжа, свързани със стоката, или върху други документи. 
 
Прекратяване на правната закрила 
Правната закрила на регистрирано географско означение се 
прекратява, когато престане да съществува връзката между 
качествата или особеностите на стоката и географската среда. 
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Лицензионна търговия 
 
 

1. Същност, предпоставки за възникване и развитие  
 
Създадените технологии бързо се усъвършенстват и развиват и се 
създават нови. Това е причината научно-техническите постижения 
бързо да остаряват, което изисква те срочно да бъдат внедрени в 
производството, за да могат да се използват по-дълго.  
 
Възникването на лицензионната дейност се отнася към края на 18 и 
началото на 19 век. То е обусловено от 2 групи фактори: 
 

- юридически – на икономически мотивирания стремеж за 
използване на изобретенията от производителите се 
противопоставя юридически узаконеното монополно право на 
патенто притежателя. 

- икономически – състоят се в естествения стремеж на всеки 
стопански субект да притежава последните достижения в 
областта на науката и техниката с цел да повиши своята 
конкурентно способност  

Противоречието между тези два интереса, на защитата на 
интелектуалните резултати чрез предоставяне на монополно право на 
собственика им и икономическите интерес на всички стопански 
субекти за свободно използване на изобретенията, намира решение 
във възможността за предоставяне на лицензии. 
 
Факторите, които предопределят и стимулират предоставянето на 
лицензии са следните: 
 

- научните изследвания се обособяват като самостоятелен 
отрасъл на общественото стопанство; 

- разходите за научно-изследователска дейност непрекъснато се 
увеличават и осъществяването на научни изследвания във 
всички области на съвременния научно-технически прогрес 
като цяло е невъзможно. Единствено САЩ и Русия може да се 
твърди, че осъществяват научни изследвания в почти всички 
направления. Затова и стратегията, която те осъществяват се 
нарича глобална стратегия. Всички останали страни 
осъществяват селективна стратегия като определят 
приоритетни области в научно-изследователската си дейност ; 

- неопределеност на крайния резултат. Рискът от неуспех на 
научните изследвания е близо 90%; 
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Различните изследователи определят различни етапи в развитието на 
лицензионната дейност: 
 

- до нач. на  20 век – лицензионните споразумения имат по-
скоро спорадичен характер, не могат да се изведат ясни 
тенденции и трудно се прогнозират; 

- от началото на 20 век до края на 2СВ –може да се твърди, че 
има определени количествено изведени тенденции и като цяло 
се увеличава обема на сключените лицензионни договори и 
реализираната по тях продукция; 

- от 50те до началото на 80те – период на бурно развитие на 
лицензионната дейност, в който темпът на нарастване на 
оборота по сключените лицензионни споразумения надвишава 
2,3 пъти темпа на растеж на международната търговия; 

- от 80те до днес – в сравнение с предходните етапи се променят 
качествените характеристики на лицензионната дейност в 
следните направления:  

• лицензионната дейност се развива на основата на 
споразумения между научно-производствените звена и се 
превръща не в отделен акт на споразумение, а в цялостно 
планирана научно-производствена политика;  

• лицензионната дейност се отнася за обекти на 
фундаменталните изследвания, отколкото за продукти на 
фаза производство и реализация; 

 
 
2. Лицензионни договори 

 
Лицензионният договор най-общо може да се определи като договор, 
с който носителят на правото върху обект на интелектуална 
собственост  отстъпва правото на използване на този обект на друго 
лице. 
Лицензионният договор се сключва задължително в писмена форма и 
има някои основни характеристики: 

- страни по договора - наричат се лицензодател и 
лицензополучател; 

- предмет на договаряне – това е обектът на интелектуална 
собственост, за който се отстъпва правото на използване; 

- условия на договора – според които ще се извършва 
използването; 

- срок на лицензионния договор – критериите, според които се 
определя срокът на лицензионния договор са:  

• срокът на закрила на обекта на интелектуална 
собственост  или на икономическата ценност на 
информацията и времето за нейното извличане; 
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• необходимото време за внедряване на обекта и 
реализацията на лицензионната продукция; 

• прогнозния икономически живот на обекта на 
интелектуална собственост, предмет на договаряне. 

- ограничения в договора – те биват: 
• свързани с начина на използване на обекта на интелектуална 

собственост – кои точно права за използване ще се отстъпят; 
• териториални ограничения – лицензионният договор винаги се 

сключва за определена територия, като това зависи от: 
територията, на която ще се реализира лицензионната 
продукция при недопускане на конкуренция между 
договарящите страни; територията, на която е налице правна 
закрила; 

• производствени ограничения – за определен обем 
производство, за продажната цена на изделията, за това, че 
изделията могат да бъдат продавани само с търговската марка 
на лицензодателя 

 
Обектите на лицензионно договаряне могат най-общо да се разделят 
на две групи: - закриляни с документ за изключително право – 
изобретения, полезни модели, промишлен дизайн, търговски марки и 
– обекти с конфиденциален характер – ноу-хау. 
 
Видове лицензии 
 
В зависимост от обекта на лицензионно договаряне различаваме:  

- патенти лицензии; 
- безпатентни лицензии; 
- комбинирани. 

 
Според обема на предоставяните права разграничаваме следните 
видове лицензии: 

- неизключителна лицензия – нар се още проста лицензия. При 
нея лицензодателят си запазва правото да отстъпва лицензии и 
на други лица /освен на първия лицензополучател/както и сам 
да използва лицензирания обект; 

- изключителна лицензия – при нея правото да се използва 
обектът на лицензионно договаряне се придобива единствено 
от изключителния лицензополучател като лицензодателят губи 
правото да предоставя лицензии на други лица за определена 
територия както и правото сам да произвежда продукция по 
обекта на лицензиране; 

- пълна лицензия – при нея лицензодателят отстъпва правото на 
използване на обекта по всички възможни начини. Той губи 
всички права за обекта на лицензиране за времето на 
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лицензионния договор. Нар се още изключителна лицензия за 
всички територии. Разликата между пълната лицензия и 
продажбата на патентна се състои в това че след изтичането на 
срока на лицензионния договор лицензодателят си 
възстановява изключителното право върху обекта. При 
продажбата имаме смяна на собственика, на 
патентопритежателя 

 
Други видове лицензии: 
 

- сублиценз – това е лиценз, който се предоставя от 
лицензополучател на изключителна или пълна лицензия на 3 ти 
лица. Единственото условие за предоставяне на сублицензии е 
да няма клауза в договора за първично лицензиране, която 
изрично да забранява това; 

- крослиценз – това е лиценз, който лицензополучателя 
предоставя на лицензодателя като форма на изплащане на 
лицензионното възнаграждение; 

- принудителна лицензия – това е лицензия, която се предоставя 
от компетентен държавен орган /патентното ведомство/ по 
силата на административен акт. Това е едно ограничени на 
правата на патентопритежателя с цел да се предотврати 
злоупотребата с патентния монопол. Всяко заинтересовано лице 
може да поиска да му бъде предоставена принудителна 
лицензия, ако са налице следните условия или поне едно от тях: 

• закриляното с патент решение не е било използвано по нашия 
закон 3 години от датата на издаване на патента или 4 години 
от датата на подаване на заявката за патент като се взема 
предвид срокът, който изтича по-късно; 

• изобретението не е било използвано в достатъчна степен за 
задоволяване на нуждите на националния пазар в сроковете, 
посочени по-горе, освен ако патентопритежателят не даде 
уважителни причини за неизползването; 

• обявено национално извънредно положение – принудителната 
лицензия се издава за времетраенето му; 

• в случаите, когато патентопритежателят на основен патент 
откаже да предостави лицензия при икономически 
справедливи за него условия на собственика на зависим 
патент; 

Единственото условие, за да може заинтересовано лице да получи 
принудителна лицензия в своя полза е да не е станал вече 
правонарушител на чужди патентни права. Принудителната 
лицензия може да бъде само неизключителна. 
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3. Цена на лицензията 
 
Потребителната стойност на изобретението е изключително голяма, 
изразява се в по-добри икономически резултати, по-добро качество 
на продукцията, повишена производителност на труда и т.н. при 
определянето на цената на лицензията се използват различни 
методики и похвати. Но принципно подходите при определянето на 
цената на лицензията са два: 
 

- разходен; 
- приходен; 

 
При разходния подход  основа за определянето цената на лицензията 
са разходите за научно-изследователска дейност, чийто резултат е 
интелектуалният продукт. Този подход има две модификации: - при 
1та цената на лицензията се формира на основа на разходите за 
научно-изследов дейност; -при 2та към тях се добавят и разходите по 
сключването на самото лицензионно споразумение; 
 
При приходния подход основа за определянето на цената са 
бъдещите очаквани приходи от внедряване и реализиране на обекта. 
Плащайки за изобретението купувачът разчита на икономическия 
ефект, който ще реализира с производственото му използване. Този 
ефект трябва да възстанови не само разходите по покупката, но и да 
осигури допълнителна печалба  като за тази цел е необходимо 
ефектът да надвишава по размер цената. С други думи цената на 
лицензията е правопропорционална на допълнително реализирания 
икономически ефект.  
 
Представена по този начин /като функция от ефекта/ цената на 
лицензията се отличава със следните характеристики: 

- тя е цена на уникален продукт; 
- тя е прогнозна величина; 
- обикновено се реализира авансово – част от нея се плаща още 

педи фактическото реализиране на продукцията; 
 
Под цена на лиценза ще разбираме стойността на обекта плюс 
разходите, свързани със сключването и изпълнението на  
лицензионния договор. 
 
Методиката за определянето на цената на лицензията е изведена от 
практиката и включва следните 2 етапа: 
 

• определяне на величината на очаквания ефект; 
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• определяне на процентен дял от величината на ефекта, 
представляващ цена на лицензията. 

 
1ви етап – величината на ефекта се определя при отчитането на 
основните направления за отчитане на икономическа изгода:  

- намаляване на производствените разходи за единица; 
- увеличаване на обема на произвежданата продукция; 
- подобряване на потребителските свойства и качества на 

продукцията; 
- извличане на допълнителна печалба чрез прилагането на 

принципа на премиалното ценообразуване; 
- комбинация от посочените. 

 
2ри етап – определяне на % от ефекта. Тази част от ефекта, която 
остава за лицензополучателя се нарича лиц печалба. А % от ефекта, 
който ще получи лицензодателя като възнаграждение – цена на 
лицензията. Определянето на размера на цената на лицензията става 
в съответствие със следните фактори: 

- видът на предоставения лиценз /пълен, изключителен, 
неизключителен/. От практиката са изведени следните данни: 
при пълен лиценз цената варира между 40-60% от ефекта; при 
изключителен – 30-50%; при неизключителен между 20-30%. 

- наличие и степен на стабилност  на патентната закрила върху 
лицензирания обект. Тук се следва принципа “при патентно 
защитени обекти цената е по-висока”. С най-висока цена са 
изобретения в първата фаза на жизнения цикъл, пионерни 
изобретения, изобретения играещи роля за блокиране на 
конкурентните производства. 

- степен на промишлено усвояване на обекта- предпочитат се 
промишлено усвоени обекти, показали в реална употреба 
своите параметри. Обосновката е че лицензополучателят може 
да разчита на консултантска помощ при затруднения от 
производствен, търговски или друг характер. 

- възможности за производствено и търговско коопериране; 
- характер и начин на водене на лицензионните преговори; 

 
 

4. Форми на изплащане на лицензионното възнаграждение 
 
Разграничаваме следните форми: 

- паушална; 
- роялти /изплащане чрез отчисления/; 
- комбинирана форма. 
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Паушалната форма на изплащане се състои в определянето на 
твърдо фиксирана сума, дължима от лицензополучателя на 
лицензодателя при определени условия. Най-често по следната схема: 
50% от сумата се плащат при подписването на лицензионния 
договор; 30% като следваща вноска при предоставянето на 
техническата документация; 20% след изтичане на задължителните 
72 часови проби от процеса на внедряване и задействане на 
производствените мощности. 
Предимства: 

- лицензодателят получава наведнъж крупна сума пари и може 
да ги инвестира в нови разработки, да ги вложи в 
производството и т.н.  

- подавачът е защитен от евентуални производствени и 
търговски неуспехи на лицензополучателя; 

Недостатъци: 
- лицензополучателят трябва да разполага с крепна сума пари 

при сключването на лицензионния договор, когато се нуждае от 
средства за влагане в производството и има др. съпътстващи 
разходи; 

- лицензополучателят не може да разчита на консултантска, 
техническа или др. помощ от лицензодателя в хода на 
реализирането на лицензионния договор; 

- тази форма е частично неблагоприятна и за лицензодателя, 
защото той се лишава от допълнителни приходи от 
непредвидени в началото възможности за икономически изгоди 
от обекта на лицензията. 

Тази форма на изплащане се прилага обикновено при непознати и 
неблагонадеждни партньори. 
 
Изплащането чрез роялти е много по-разпространено.  Роялтите се 
определят на една от следните основи: 

- оборот по пазарни цени на лицензионната продукция; 
- при унифицирана продукция – 1ца произвеждана продукция 

по лиценза; 
- реализирана печалба от лицензионната продукция; 

 
Обикновено отчисленията започват да се плащат от момента на 
промишлено усвояване на обекта и реализирането на първите доходи 
от лицензионната продукция и се прекратяват с изтичането на срока 
на лицензионния договор.  Конкретния начин на изплащане е въпрос 
на всяка сделка. 
 
Предимства:  

- лицензодателят може да разчита на участие в разпределението 
на приходите от реализирането на лицензионната продукция; 
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- за лицензополучателя плащанията са разсрочени във времето и 
в хода на лицензионния договор може да разчита на 
производствена, техническа и консултантска  помощ от страна 
на лицензодателя; 

 
Недостатъци: 

- има известен риск за лицензодателя, който може да не получи 
прогнозираните суми от постъпленията. Този риск се 
минимизира чрез минимални годишни вноски /рати/, 
дължими от лицензополучателя на лицензодателя при каквито и 
да било обстоятелства. 

 
Комбинирана форма на изплащане- състои се в изплащането на 
една твърдо фиксирана сума при сключването на лицензионния 
договор и следващи вноски, определени на базата на процентните 
отчисления 
 
 

5. Икономическа обосновка при покупко-продажбата на 
лицензии 

 
Икономическа обосновка при продажбата на лицензии 
 
Още в процеса на създаването на изобретението възниква въпросът 
за неговата икономическа реализация. Тя може да бъде осъществена 
по следните начини: 

- внедряване и промишлена експлоатация в рамките на 
страната; 

- внедряване и промишлена експлоатация и износ на 
произвежданата продукция; 

- продажба на лицензии за изобретението; 
- комбинация от посочените. 

 
Общоприето е мнението, че е по-изгодно изобретението да се усвои от 
националната промишленост и да бъде организирано производство 
за вътрешния а след това и за външния пазар. Освен, че се укрепват 
позициите на международния пазар и се получават валутни приходи, 
се задоволяват и вътрешните потребности на пазара, вдига се 
техническото равнище на производството.  
Не винаги обаче развитието на производството е удачен начин за 
експлоатация на изобретението. Например усвояването на 1 нова 
техническа разработка не е ефективно, ако трябва тепърва да се 
разкриват производствени мощности, ако срокът за усвояване е 
твърде дълъг и може да доведе до морално остаряване на 
информацията. Затруднения от търговски характер могат да бъдат 
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отдалеченост на външните пазари и значителни транспортни 
разходи, митнически такси и др. облагания. 
 
Една сполучлива форма на икономическа реализация на 
изобретението е организирането на износ на продукция и 
едновременно с това предоставянето на лицензии. Това обаче е 
обосновано, само ако сумарният ефект от съчетаването на двете 
форми надхвърля ефекта, реализиран само при единия начин на 
икономическа реализация. Не е нужно двете форми да съвпаднат по 
време – лицензията може да се предостави на различни етапи от 
жизнения цикъл на изобретението.  
 
Независимо от това организиран ли е износ или не осъществяването 
на лицензионна форма трябва да се търси при предстоящо изтичане 
на срока на действие на задграничните патенти, при перспектива да 
бъде издадена принудителна лицензия. 
 
Лицензионната форма остава единствената възможна форма на 
икономическа реализация, когато: 

- промишленото усвояване на изобретението предполага 
значителни инвестиции, с които производителят не разполага; 

- изобретението е страничен продукт на изследователския процес 
във фирмата – съответно внедряването му е нецелесъобразно; 

 
Предимствата на лицензионната форма се изразяват в следните 
направления: 

- лицензия може да се предостави във всички стадии от 
жизнения цикъл на изобретението, главно в началния стадий, 
когато се ползва с максимално търсене; 

- не са нужни допълнителни капитални вложения, както и време 
за промишлено усвояване на обекта; 

- не е свързана с евентуални производствени несполуки и 
затруднения при реализирането на продукцията; 

- дава възможност за неколкократна реализация на 
икономическия потенциал на изобретението чрез 
предоставянето на няколко лицензии. 

 
Икономическа обосновка при закупуването на лицензия 
 
Предимствата от закупуването на лицензия са няколко за купувача: 

- купува готов продукт с доказани параметри, т.е. отстранява се 
рискът от несполучливи изследователски резултати; 

- икономисва се време като се пристъпва директно към 
промишленото усвояване и експлоатация на обекта; 

- икономисват се средства, които при собствено изследователско 
търсене са много по-високи; 
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При избора на лиценз или собствена разработка трябва да се вземат 
под внимание следните фактори: 

- разходите за закупуване и усвояване на обекта  и разходите за 
провеждане на собствени научни изследвания; 

- времето необходимо за закупуването на лицензията и времето, 
необходимо за провеждането на собствени изследвания; 

- срокът на действие на лицензионния договор и срокът на 
морално остаряване на обекта. 

 
При покупко-продажбата на лицензии се прави проучване за избор 
на контрагент в лицензионния обмен. Това проучване е двуаспектно 
– проучване за лицензополучател и проучване за лицензодател. 
 
Проучването за лицензополучател се провежда по следните 
показатели: 

- производствени възможности на фирмата лицензополучател 
/оборудване, машини, съоръжения, материална и суровинна 
обезпеченост/. Обикновено фирмата лицензодател предпочита 
фирмата лицензополучател да не разполага със собствена 
материално-суровинна база, за да реализира и съпътстващ 
износ на оборудване. Т.е заедно с лицензионното проникване 
да осъществи и стоково проникване на съответния пазар; 

- търговски възможности на фирмата лицензополучател – тук 
трябва да се обърне внимание на следния момент – при 
получаването на лицензия фирмата лицензополучател не трябва 
да навлиза и да осъществява конкуренция в пазарните 
сегменти, които представляват интерес за лицензодателя; 

- НТ възможности на фирмата лицензополучател  - фирмата 
лицензодател се интересува от областите в които извършва 
своите НИ фирмата лицензополучател с оглед на получаването 
като насрещен лиценз на НТ информация и разработки; 

- Фирмата лицензодател се интересува от организационно-
структурната, финансовата и правната самостоятелност на 
фирмата лицензополучател. 

 
Проучването за лицензодател се прави по следните показатели: 

- организационно-структурната, финансовата и правната 
самостоятелност на фирмата лицензодател. При взимането на 
управленски решения степента на отговорност и забавяне във 
времето могат да се окажат решаващи; 

- НТ стратегия и направления на изследователската дейност на 
фирмата лицензодател; 

- Възможност за доставка на оборудване, машини, съоръжения, 
суровини и материали от фирмата лицензодател; 
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- Проучване за предлаганите условия на лицензионно договаряне 
– цена на лиценза, срок на договора, вид на лиценза, степен на 
патентна закрила, степен на промишлено усвояване. 

 
 
 

Ноу-хау 
 
 

За първи път терминът ноу-хау е въведен от американското 
законодателство. Гражданственост получава през 1953 г. 
съществуват множество дефиниции на понятието. Международната 
асоциация по индустриална собственост го определя като “знания и 
практически опит от технически, търговски, управленски, финансов 
или друг характер, които са практически приложими в 
производството и професионалната практика”. 
 
За работна дефиниция ще приемем дефиницията на СОИС, която 
определя ноу-хау като “съвкупност от научни знания и 
производствен опит, представляващи икономическа ценност, чието 
използване обаче предполага определени научни знания и 
технически възможности у техния притежател”. 
 
Разграничаваме 2 основни вида ноу-хау: 

- ноу-хау от технически характер; 
- ноу-хау от икономически характер; 

 
Към ноу-хау от технически характер могат да бъдат отнесени: 

- НТ решения, които не отговарят на критериите за 
патентноспособност; 

- НТ решения, които са патентно способни, но умишлено се пазят 
в тайна. Причина за това може да е че сроковете на патентна 
закрила по националното законодателство са по-малки от срока 
на морално остаряване на информацията, съдържаща се в 
техническото решение. Или става въпрос за технически 
решения, които са патентно способни, но не дават отражение 
върху измерими показатели на крайния продукт и поради това 
установяването на нарушения е много сложно и собственикът 
на продукта предпочита да го запази в тайна. 

- НТ информация, която сама по себе си е непатентно способна, 
но без която е невъзможно приложението на патентовано 
решение. 

 
Към ноу-хау от икономически характер спадат: 
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- организационно-управленски сведения, т.нар организационно 
ноу-хау – това са сведения касаещи организационно-
управленската структура на фирмата, изграждането й, 
промени, длъжностни характеристики, отношения на 
субординация и координация; 

- сведения, свързани с реализацията на продукцията – т.нар 
търговско ноу-хау – това е информация, свързана с методите за 
маркетингови проучвания, резултатите от тях за пазара, 
потребителите, конкурентите, организацията на пласментната 
дейност; 

- финансово ноу-хау – това са сведения за формирането и 
изпълнението на финансово-кредитни планове, методи за 
определяне себестойността на продукцията, методи за 
изчисление на обращаемост на капитала, на коефициенти, 
свързани с оборот на капитал, организация на свободните 
оборотни средства и т.н. 

 
Характерните черти на ноу-хау, които го отличават от всички 
други обекти на ИС са: 
 
- отсъствие на правна закрила; 
- конфиденциален характер – тя е относителна 

конфиденциалност. По отношение конфиденциалността на ноу-
хау трябва да се отбележат 2 много съществени момента: 

• ноу-хау е тайна за субект, който се нуждае от него в точно 
определен момент. Тук решаващ е фактора време – 
конкретното лице, което се нуждае от тази информация би 
могло да достигне и самостоятелно до нея след време. Но 
фактът, че се нуждае от конкретните знания в настоящия 
момент, превръщат информацията в ноу-хау. 

• Тази информация може да е достъпна за много лица, но 
фактът че не е известна на лицата, които се нуждаят от нея 
я превръща в ноу-хау за тях. 

 
Сключването на лицензионни договори за ноу-хау е съпроводено с 
редица трудности, обусловени от специфичните характеристики на 
този обект: 

- това са различните дефиниции на понятието в различните 
държави; 

- рискът за страните по договора е по-голям в сравнение с 
чистите патентни лицензии, защото продавачът разкрива свои 
тайни, които не е изключено купувачът да разкрие на 3ти лица. 
А купувачът не може да бъде сигурен в какъв срок 
информацията ще остане в тайна при бързото развитие на 
науката и техниката. 
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- При сключването на договор за ноу-хау лицензодателят се 
стреми да не разкрива изцяло същността на предмета на 
договора, защото се опасява, че след като разкрие 
информацията купувачът вече няма да е заинтересован да 
плати за нея. От своя страна лицензополучателят не би платил 
за нещо без да знае какво получава. Затова обикновено се 
сключва предварителен договор, с който лицензополучателят се 
задължава да не разгласява и да не използва до датата на 
сключването на лицензионния договор сведенията, получени от 
лицензодателя.  
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Нелоялна конкуренция 
 
Закрилата срещу НК намира правна регламентация в ПК с 
включването на чл. 10 bis през 1900 в Брюкселската ревизия на 
конвенцията. По-късно общата забрана за НК е допълнена от 
дефиниция за НК /през 1925/, а през 1934 и 1958 са добавени и 
допълнени примерите за действия на НК. 
 
Принципната разлика в подхода на закрилата срещу НК и на 
закрилата на индустриалната  собственост се състои в следното: 

- при закрилата срещу НК се дефинира негативният резултат, 
който може да настъпи при неправомерното използване на 
интелектуалните постижения на 1 предприемач. Не се 
дефинира обектът на закрила като при ИдС; 

- липсва каквато и да било регистрация или процедура пред 
държавен орган. 

 
ПК дефинира НК като всяко действие, което противоречи на 
честните обичаи в индустрията и търговията. По-конкретно се 
посочват 3 действия на НК, които трябва да бъдат забранени от 
страните членки, а именно: 

- всички факти, способни по какъвто и да било начин да 
предизвикат объркване по отношение на предприятието, 
продуктите или дейността на един конкурент; 

- фалшивите твърдения при осъществяването на търговската 
дейност, способни да дискредитират предприятието, 
продуктите или производствената или търговска дейност на 
конкурента; 

- указанията или твърденията, чието използване в търговията е в 
състояние да въведе потребителите в заблуждение относно 
естеството на стоките, начина на произвеждане, характерните 
им особености,пригодност в прилагането или количеството им. 

 
Необходимо е да изясним понятията объркване, дискредитиране и 
заблуждение.  
Объркването определяме като негативен резултат, който 
представлява лъжливо представяне на собствените стоки и услуги 
като стоки и услуги на друг пазарен участник. По отношение на 
средствата, чрез които може да се предизвика объркване ПК не 
поставя никакви ограничения като казва, че това може да стане по 
какъвто и да било начин. Объркването е създаване на погрешна 
представа у потребителя относно търговския или производствен 
произход на стоките или услугите на един предприемач. 
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Дискредитирането дефинираме като всяко невярно твърдение 
отнасящо се до конкурента, способно да увреди доброто му име. ПК 
разглежда като дискредитиращи само неверните   твърдения, но 
практиката показва, че дискредитиране на конкурентите може да 
бъде извършено и чрез излагане на верни твърдения. Някои страни 
/Дания, Холандия, Швейцария/ включват в забраната за 
дискредитиране и верните твърдения, когато те имат потенциал за 
увреждане доброто име на конкурентите. Други страни /Белгия, 
Франция, Германия/ включват в обхвата на нелоялните действия и 
излагането на верни твърдения за конкурента, когато атаката е 
направена по ненужно оскърбителен начин или сведенията са 
поднесени неточно и заблуждаващо. 
 
Третото нелоялно действие посочено в ПК е заблуждението. То 
представлява възможност за създаване на погрешна представа у 
потребителя по отношение на собствения продукт или услуга. 
Заблуждението може да бъде предизвикано с всякакви средства, 
чрез вербални твърдения, визуално представяне и т.н. Когато се 
преценява възможността за настъпване на заблуждение се 
преценява: 

- обективната истинност или не истинност на твърдението. 
Този критерий обаче не трябва да се абсолютизира, тъй като е 
напълно възможно дори едно обективно вярно твърдение да доведе 
до заблуждение – “Не е необходимо да отидете в Бразилия, за да 
пиете истинско бразилско кафе”, обективно вярно е, но цели 
погрешен извод че фирмата предлага истинско бразилско кафе. А от 
друга страна е възможно 1 лъжливо твърдение да не води до 
заблуждение – “Нашите панталони никога не се късат”. 
Затова анализът на заблуждението трябва да отчита не толкова 
истинността на твърдението колкото възможността то да създаде 
погрешна впечатление у потребителя, който погрешно да направи 
своя потребителски избор. Разграничаваме следните видове 
заблуждение: 

- създаване на илюзия за несъществуващи предимства – хлябът; 
- премълчаване на съществени факти, касаещи 

характеристиките на продукта; 
- преувеличаване и представяне на несъществено различие 

между конкурентни продукти като съществено; 
- използване на обективно неверни твърдения. 

 
В българският закон са предвидени следните действия на НК: 

- увреждане на доброто име и доверието към конкурентите както 
и на предлаганите от тях стоки и услуги чрез разпространяване 
на неверни сведения или такива в изопачен вид; 
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- приписване на несъществуващи качества на собствените стоки 
и услуги чрез реклама или по друг начин при сравняването им 
с конкурентни такива; 

- приписване на несъществуващи недостатъци на конкурентните 
стоки и услуги; 

- премълчаването или прикриването на съществени недостатъци 
на предлаганите собствени стоки и услуги; 

- въвеждане в заблуждение на потребителите относно важни 
свойства на стоките или начина им на използване чрез 
изопачаване на факти или неверни твърдения; 

- използването на заблуждаващи твърдения за ценови намаления 
или други търговски условия при предлагането на стоки и 
услуги; 

- забранява се предлагането или рекламата на стоки и услуги с 
външен вид, опаковка, маркировка или други белези, които 
могат да доведат до заблуждение относно произхода, 
производителя ,продавача, характеристиките на стоките 
/количество, качество, потребителски свойства/; 

- забранява се използването на фирма, марка или отличителен 
знак, идентични или близки до тези на други лица по начин, 
който може да доведе до увреждане интересите на конкурента 
или на потребителя; 

- забранява се нелегалното привличане на клиенти в резултат на 
което се прекратяват или нарушават сключени договори с 
конкурентите. 

За нарушаване на забраните по този закон се налагат имуществени 
санкции в размер на 5 000-300 000 лв. При повторно нарушени от 
100 000-500 000 лв. 
 
В рекламната практика един от най-често срещащите се способи за 
възползване от чужди пазарни постижения е сравнителната реклама. 
 
В маркетинговата литература сравнителната реклама се определя 
като реклама, при която рекламираната стока се сравнява с добре 
известен на потребителя неин аналог като  се посочват съответните 
предимства.  
Според Директивата на ЕС /84година/, с изменение през 1997 
година сравнителна реклама е всяка реклама, която директно или 
косвено идентифицира конкурента или негови стоки и услуги. 
 
Директивата определя критерии на които трябва да отговаря 
сравнителната реклама, за да не бъде тя забранена: 

- да не е заблуждаваща; 
- да не създава объркване у потребителите по отношение на 

рекламодателя й и конкурента или техни ТМ и други 
отличаващи знаци; 
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- при сравнението да се посочват подобни стоки и услуги, 
задоволяващи едни и същи потребителски нужди; 

- да се сравняват материални, съществени, проверими 
характеристики на сравняваните стоки и услуги. Такива 
характеристики на продуктите може да са и техните цени; 

- да не дискредитира конкурента; 
- да не създава нечестни предимства за рекламодателя от 

използването на репутацията на марката, търговското име или 
други отличителни знаци на конкурента; 

- да не представя стоки и услуги, които са имитация на 
конкурентни такива, със защитена търговска марка или 
търговско име. 
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Авторско право 
 
 
Системата на ИС се състои от два големи клона – индустриална и 
художествена собственост. Обобщаващото понятие художествена 
собственост включва в себе си литературните и художествените 
произведения, а това са всички творби в областта на литературата, 
науката и изкуството. Тези произведения, правата на авторите им 
намират закрила чрез системата на авторското право. С цел да се 
регламентира материята на авторското право в различните страни 
през 1886 г. се приема Бернската конвенция за закрила на творбите 
на литературата и изкуството. България е членка на Бернския съюз 
от 1921 г по силата на Ньойския мирен договор. Бернската 
конвенция закриля всички творби в областта на литературата, 
науката и изкуството, независимо от начина или формата им на 
изразяване. Конвенцията е изградена върху три основни принципа: 

- принцип на национален режим – според него произведение, 
създадено в една страна-членка трябва да получи закрила във 
всяка от страните-членки такава, каквато те предоставят на 
своите граждани; 

- принцип на автоматичната закрила – според този принцип 
закрилата не зависи от никакви формалности /изисквания за 
регистрация или депозит на произведението/, а се предоставя 
автоматично; 

- принцип на независимост на закрилата – според който 
закрилата на произведението в дадена страна не зависи по 
никакъв начин от закрилата на това произведение в страната 
на произхода. 

Бернската конвенция предоставя закрила на произведенията през 
целия живот на автора и 50 години след неговата смърт. 
 
През 1952 е подписана Универсалната конвенция за АП. Тя е плод на 
съвместните усилия на 3 междуправителствени организации – 
ЮНЕСКО, МОТ и СОИС. Целта й е да се приобщят към 
международната система на АП страни с недостатъчни 
икономически възможности за членство в Бернския съюз. Тя обаче 
предвижда по-ограничени права на авторите като например закрила 
за периода от живота на автора + 25 години. 
 
Всяко произведение на литературата и изкуството се реализира 
когато достигне до хората. Затова много важна роля играят 
артистите изпълнители, които представят, пеят, свирят и т.н. 
авторските произведения пред публика. Развитието на технологиите 
в областта на аудио-визуалните записи, на средствата за тяхното 
осъществяване и възпроизвеждане прави почти невъзможен 
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контрола върху осъществяването на произведението и тиражирането 
му в определените от автора рамки. Технологичният прогрес 
заплашва и артистите-изпълнители. С оглед закрилата на техния труд 
и правата на организациите, осъществяващи записи или предавания 
на авторски произведения, през 1961 /64 в сила/ е приета Римската 
конвенция за закрила на артистите изпълнители, производителите на 
звукозаписи и предавателните организации. Римската конвенция 
изисква всяка страна преди да участва в нея да бъде не само член на 
ООН, но и да е член или на бернския съюз или на Световната 
конвенция за АП.  
Конвенцията предоставя закрила на артистите-изпълнители върху 
техните изпълнения, на производителите на звукозаписи върху 
техните звукозаписи и на РТО за предаваните емисии. 
 
За срок минимум 20 години, считано от края на годината, в която: 

- е направено фиксирането що се отнася до звукозаписите и 
изпълненията, включени в него; 

- се е състояло изпълнението; 
- се е състояло предаването. 

 
Нормативната уредба на АП в РБ се състои от ЗАПСП /приет на 16 
юни 1993, посл изменения ДВ бр.77 от 2002/ и редица подзаконови 
актове, издадени в изпълнение на ЗАПСП. Непряко отношение към 
АП имат ЗЗД, ЗАНН,Закон за административното производство, 
Закона за наследството, НК. 
 
Обектите на художествената собственост с  правен еквивалент 
АП са всички произведения на литературата, науката и изкуството, 
резултат на творческа дейност и изразени по какъвто и да е начин и 
в каквато и да е обективна форма, а именно: 
1. литературните произведения, включително произведенията на 

научната и техническата литература, на публицистиката и КП; 
2. музикални произведения – можем да обособим музикални 

произведения с текст и без текст. Текстът, който по начало е 
литературно произведение и създава отделно от музиката се 
превръща в част от музикалното произведение в момента на 
свързването му с музиката. Всеки от авторите на текста и 
музиката си запазва АП върху своето произведение без да се 
превръщат в съавтори на музикалното произведение. От това 
следва, че свързването на музика с текст може да стане само със 
съгласието на двамата автори и срокът на закрила на всяка от 
двете части тече независимо и може да се случи така, че да 
останат в сила правата само на единия автор – нещо, което при 
съавторството е невъзможно; 

3. сценични произведения – драматични, музикално-драматични, 
пантомимични, хореографски произведения; 
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4. филми и други аудиовизуални произведения като клипове, части 
от филми; 

5. произведения на изобразителното изкуство, включително 
произведения на приложното изкуство, дизайна и народните 
художествени занаяти; 

6. произведения на архитектурата – това са сгради и елементи от 
тях, трайните обекти на синтеза на архитектурата с други 
изкуства, както и оформлението на интериора с траен характер; 

7. фотографски произведения и произведения, създадени по начин 
аналогичен на фотографския; 

8. проекти, карти, схеми, планове и други, отнасящи се до 
архитектурата, териториалното устройство, географията, 
топографията и която и да е област на науката и техниката; 

9. графично оформление на печатно издание. 
 
Обект на закрила от АП са и творби с особен статут: 

1. преводи и преработки на съществуващи произведения и 
фолклорни творби; 

2. аранжименти на музикални произведения и фолклорни творби 
Особеното при тях е че те се създават на базата на едно вече 
съществуващо произведение и за да бъдат създадени е необходимо 
съгласието на автора на оригиналното произведение. При 
аранжиментите не е възможно те да бъдат изпълнени без да се 
изпълни и оригиналното произведение. Затова по правило при 
изпълнението на една песен с аранжимент се изисква съгласието на 
автора на текста, на автора на музиката и автора на аранжимента.  

3. периодични издания, енциклопедии, сборници, антологии, 
библиографии, бази данни и др. които включват две или 
повече произведения или материали; 

При тази група обекти особеното е че включват две и повече 
произведения, но АП принадлежи на съставителя. АП върху 
произведенията, включени в периодични издания, сборниците, 
антологиите принадлежи на авторите им. Особен случай са 
библиографиите и базите данни, които включват не други единични 
произведения , а обекти, които въобще не могат да бъдат признати 
самостоятелно за обекти на АП. 
 
В зависимост от начина на създаване на произведенията 
/самостоятелно или на база вече съществуващи произведения/ 
различаваме следните видове произведения: 

- оригинални /първични/ - това са самостоятелни произведения; 
- производни /вторични/ - създават се на основата на едно вече 

съществуващо произведение. В производното произведение 
личи съществуващото произведение, основните му черти се 
запазват. Вторични произведения са: преводите, преработките, 
аранжиментите; 
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- сборни произведения – включват две или повече произведения 
или материали. Те от своя страна се делят на: 

• колективни сборни произведения – това са произведения, 
които се създават по инициатива на фл или юл, което ги 
издава и разпространява под свое ръководство и под свое 
име и в които личният творчески принос на различните 
автори, участващи в неговото създаване, се явява съставна 
част от общия труд и поради това е  невъзможно да се 
признае на всеки от тях поотделно право върху 
произведението като цяло. Колективни произведения са 
периодичните издания и енциклопедиите. 

• съставни сборни произведения – за съставно произведение 
се счита ново произведение, в което е включено вече 
съществуващо произведение без личното участие на неговия 
автор. Съставни произведения са сборниците и антологиите. 

 
 

Друга класификация на произведенията се прави на база броя на 
авторите: 

- индивидуални произведения – дело на 1 автор; 
- съавторски произведения – създадени в резултат на 

творческите усилия на повече от едно лице /2 и повече лица/. 
 

От закрила съгласно българското законодателство са изключени 
следните обекти: 

- нормативни и индивидуални актове на държавни органи за 
управление, както и официалните им преводи; 

- идеи и концепции; 
- фолклорни творби; 
- новини, факти ,сведения и данни. 

 
Съдържание на АП 
 
АП е съвкупност от имуществени и неимуществени права. Тези права 
представляват кръга от възможни действия, които авторът може да 
извършва със своето произведение и които са му предоставени със 
закон. 
 
Неимуществените права са следните: 

- авторът има право да реши дали създаденото от него 
произведение може да бъде разгласено и да определи времето, 
мястото и начина, по който да стане това. Такова право нямат 
авторите на филми и други аудиовизуални произведения; 
произведения на архитектурата и авторите на проекти, карти, 
схеми, планове, където това се уговаря чрез  договор с 
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ползвателя. Под разгласяване на произведението разбираме 
довеждането на произведението до знанието на неограничен 
кръг лица; 

- право на признаване на авторство върху произведението; 
- право на автора да реши дали неговото произведение да бъде 

разгласено под псевдоним или анонимно; 
- право на автора да иска името, псевдонима или друг 

идентифициращ го знак да бъде поставен при всяко 
използване на произведението; 

- право на автора да иска запазване на целостта на 
произведението и да се противопоставя на всякакви промени в 
него; 

- да променя произведението си, ако с това не нарушава права 
придобити от трети лица; 

- право на достъп до оригинала на произведението, когато той се 
намира във владение на друго лице и когато това е необходимо 
с оглед на упражняването на някакво неимуществено или 
имуществено право на автора; 

-  право на автора да спре използването на произведението 
поради промяна в убежденията си. 

 
Всички неимуществени права са отчуждими с изключение на две: 

- правото на автора да иска признаването на авторство; 
- правото да иска поставянето на името или друг 

идентифициращ го знак при всяко използване на 
произведението. 

След смъртта на автора неговите права се упражняват от неговите 
наследници до изтичане на срока на закрила. Но две  от 
неимуществените права трябва да се спазват и след изтичането на 
този срок: 

- правото на име; 
- правото на противопоставяне срещу всяко изменение на 

произведението. 
При упражняване на АП върху произведението на наследниците на  
автора са поставени ограничения. Те нямат право да променят 
произведението и правото да спрат използването на произведението 
поради промени в убежденията на автора. 
 
Имущественото право на автора всъщност е едно – да използва 
създаденото произведение и да разрешава използването му от други 
лица. За използването на произведението авторът има право да 
получи възнаграждение, което е предмет на свободно договаряне с 
ползвател на произведението. За използване на произведението се 
счита следните действия: 

- възпроизвеждане на произведението – с този термин 
означаваме прякото или непрякото размножаване в един или 
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повече екземпляра на произведението  или част от него под 
каквато и да е форма, постоянна или временна, включително 
запаметяването му под цифрова форма в електронен носител; 

- разпространение на оригинала или екземпляри от 
произведението сред неограничен кръг лица. Под 
разпространение разбираме продажба, замяна, дарение, 
даване под наем или в заем на оригинали и екземпляри от 
произведението.  

Тук е мястото да отбележим приложното поле на концепцията за 
първата продажба. Според нея първата продажба или друга сделка, с 
която се прехвърля собствеността върху оригинала на 
произведението или екземпляри от него, извършена от носителя на 
правото или с негово съгласие прекратява правото на 
разпространение с изключение на правото да се отдава 
произведението под наем. Т.е. при отдаването под наем на 
произведението ще се иска съгласието на автора. Съгласието на 
автора ще се иска и в случаите, когато произведението или 
екземпляри от него са предоставени по цифров път, по отношение на 
материализираните копия от произведението, направени от 
получателя. 
При произведенията на живописта, скулптурата и графиката за 
авторите е предвидено допълнително възнаграждение в Закона в 
размер на минимум 5% от продажната цена при повторна или всяка 
следваща продажба. 

- публично представяне или изпълнение на произведението; 
- излъчването на произведението по безжичен път – това ще рече 

излъчването на произведението по радио или ТВ по наземен 
път, както и изпращането ме чрез сигнал  до спътник и оттам 
обратно до земята с оглед то да бъде прието било пряко и 
индивидуално от публиката, било чрез посредничеството на 
организация, различна от излъчващата; 

- предаването на произведението по кабел или друго техническо 
средство; 

- публично показване на произведението на изобразителното 
изкуство и на фотографски произведения; 

- превеждането на произведението на друг език; 
- преработка на произведението; 
- реализиране на архитектурен проект чрез построяването му; 
- предлагане по безжичен път или чрез кабел или друго 

техническо средство на достъп на неограничен брой лица до 
произведението или до част от него по начин позволяващ този 
достъп да бъде осъществен от място и по време индивидуално 
избрани от всеки от тях; 

- внос и износ на екземпляри от произведението в търговско 
количество, независимо дали са произведени законно или в 
нарушение на правото на използване. 
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В определени случаи е позволено свободното използване на 
произведението без съгласието на носителя на правата и без 
заплащане на възнаграждение. Такива случаи на свободно 
използване представляват: 

- временното възпроизвеждане на произведения, ако то има 
преходен характер и е неделима част от технически процес и се 
прави с единствената цел да позволи: *предаване в мрежа чрез 
посредник и * друго разрешено използване на произведенията; 

- използването на  цитати от произведения на други лица, при 
посочване на източника  и името на автора; 

- използване на част от произведението в обем, необходим за 
анализ или друг вид научно изследване с научна или 
образователна цел; 

- използване като текуща информация в периодичния печат и 
други средства за масово осведомяване; 

- възпроизвеждане по фотографски, кинематографичен или друг 
аналогичен на тях начин  както и звуко и видео записване на 
произведения, свързани с актуално събитие; 

- използването на произведения, постоянно изложени на 
обществени места, излъчването им по безжичен път, предаване 
чрез кабел или друго техническо средство с информационна 
цел; 

- публично представяне и изпълнение на публикувани 
произведения в образователни заведения, ако не се получават 
парични постъпления и не се заплаща на участниците; 

- възпроизвеждането в необходимите количества на публикувани 
произведения от библиотеки, образователни заведения с учебна 
цел или цел съхранението им; 

- възпроизвеждане посредством Брайлов шрифт, ако не се 
извършва с цел печалба; 

- временно записване на произведения от РТО, на които авторът 
е отстъпил правото да използват произведението за нуждите на 
собствените им предавания; 

- използване на произведението за целите на националната 
сигурност, в съдебно или административно производство; 

- използването на произведението на официални церемонии, 
организирани от публичната власт. 

 
С развитието на техниката обаче и с появата на по-съвършени 
устройства за запис на музика, филми, за копиране на литературни 
произведения става ясно, че с това се нанася сериозен удар върху 
правата на авторите, защото по такъв начин значително спадат 
продажбите на екземпляри от произведението на пазара. 
Затова в определени случаи на свободно използване на 
произведенията се заплаща компенсационно възнаграждение, а 
именно при: 
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- възпроизвеждане на литературни произведения по 
репрографски начин за лично ползване. Авторите и издателите 
имат право на възнаграждение; 

- възпроизвеждане на произведения независимо върху какъв 
носител от фл за лично ползване; 

- при презапис на произведения, записани на звуко или 
видеоносители за лично ползване. Тогава авторите на 
произведения, записани върху видео или звуко носители, 
артистите изпълнители, продуцентите на звукозаписи и на 
първоначалния запис на филм имат право на компенсационно 
възнаграждение. 

 
Компенсационното възнаграждение се дължи от лицата, които 
произвеждат или внасят празни звуко или видео носители или 
апарати, предназначени за записване или възпроизвеждане по 
репрографски начин. То се заплаща на ОКУАП, която разпределя 
сумите между отделните сдружения, представляващи отделните 
категории носители на права.  
 
Носители на АП 
 
Носител на АП е това лице, на което законът признава възможността 
да упражнява всички или отделни авторски правомощия.  
АП може да възникне със създаването на произведението. Това 
възникване на правото се нарича първично /оригинерно/. 
Първично АП може да възникне само за автора. Автор наричаме 
физическото лице в резултат на чиято творческа дейност е създадено 
произведението. До доказване на противното за автор на 
произведението се счита лицето, чието име или идентифициращ знак 
са посочени върху произведението. Тогава носител на АП ще е 
авторът на произведението – фл. В два случая посочени от закона 
авторското право може да възникне първично и за юридическо лице: 

- при периодични издания и енциклопедии /автор е фл или юл, 
което осигурява създаването и издаването на произведението/; 

- при КП и БД, които са създадени в рамките на трудово 
правоотношение  /АП принадлежи на работодателя/. 

 
Други лица освен автора също могат да придобиват АП на законно 
основание. Такова законно основание възниква при наследяване, 
при прехвърляне на отделни авторски правомощия с договор. Такова 
възникване на АП наричаме вторично. Вторични носители на АП 
обикновено стават юл. Когато тези лица придобият авторски 
правомощия с цел да организират довеждането на произведението до 
знанието на читателите, зрителите и слушателите ги наричаме 
ползватели. Ползватели са издателствата, театрите, организаторите 
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на концерти, РТО, продуценти на звукозаписи, производители на 
звукозаписи, заведенията за обществено хранене и забава. 
 
Възможно е създаването на 1 произведение да участват повече лица. 
Това може да стане по няколко форми: 

- две или повече лица да създадат произведение съвместно, със 
общи творчески усилия. В резултат ще се получи 1 
произведение, а лицата ще са негови съавтори; 

- две или повече лица да създадат произведение колективно. 
Това означава, че всеки от тях е работил самостоятелно и е 
създал свое произведение, но всичко това е било с цел да се 
създаде едно общо произведение, по инициатива на някое 
друго лице, което го издава под свое име /вестник, списание, 
енциклопедия/. Отделните лица си запазват АП върху своите 
произведения, но не стават съавтори на колективното 
произведение. Носител на авторско право върху колективно 
произведение е лицето, което осигурява създаването и 
издаването на произведението; 

- две или повече лица са автори на произведения, които стават 
без тяхно участие част от едно съставно произведение 
/сборник, антология, библиография/. Носител на АП върху това 
произведение е лицето извършило подбора и подреждането. 

 
Съавторството бива: 

- делимо – когато частта на всеки съавтор може да бъде 
обособена; 

- неделимо – приносът на единия съавтор не може   да бъде 
разграничен от приноса на останалите.  

За всяко произведение, създадено в съавторство при използването му 
е необходимо съгласието на всички съавтори. 
 
Срок на АП 
 
АП върху произведения на литературата, науката и изкуството 
продължава за срок от целия живот на автора и 70 години след 
неговата смърт. При произведения създадени в съавторство се взима 
предвид момента на смъртта на последния преживял съавтор. При 
сборните произведения /периодични издания, енциклопедии, 
сборници, антологии/ срокът е 70 години от датата на публикацията 
им. 
 
Нарушение на АП 
 
Всяко използване на произведението без съгласието на автора 
представлява нарушение. Всеки нарушител дължи на носитела на АП 
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обезщетение за причинени вреди. Носителят на АП може да предяви 
иск пред съда: 

- за преустановяване на неправомерното използване; 
- за изземване и унищожаване на неправомерно 

възпроизведените екземпляри от произведението; 
- за изземване на звукозаписващите, декодиращите и 

възпроизвеждащите устройства за извършване на 
нарушението; 

- да му бъдат предоставени неправомерно възпроизведените 
екземпляри както и негативите, матриците и др. 
предназначени за възпроизвеждане. 

 
 
Нарушителите подлежат на административни санкции – глоба или 
имуществена санкция от 200 до 2000 лв, ако не подлежат на по-
тежко наказание. При повторно и всяко следващо нарушение в 
рамките на 1 година глобата е от 1000 до 5000 лв. 
 
 
 

 
 
 


