
ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ОТ ПАТЕНТНОТО
ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

В сила от 30.12.1999 г.

Приета с ПМС № 242 от 27.12.1999 г.

Отразена деноминацията от 05.07.1999 г.

Обн. ДВ. бр.114 от 30 Декември 1999г., изм. ДВ. бр.117 от 17 Декември
2002г., изм. ДВ. бр.91 от 15 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.35 от 27 Април 2007г.,
попр. ДВ. бр.42 от 29 Май 2007г., изм. ДВ. бр.31 от 15 Април 2011г.

Чл. 1. (1) (Предишен текст на чл. 1, изм. и доп. - ДВ, бр. 117 от 2002 г., изм. -
ДВ, бр. 35 от 2007 г.) За патенти за изобретения се събират такси, както следва:

1. За заявяване - 50 лв.
2. За патентни претенции - за всяка следваща след десетата претенция - 20

лв.
3. За претендиране на приоритет - за всеки приоритет - по 20 лв.
4. За проверка на формалните изисквания - 50 лв.
5. За предварителна експертиза и проверка за допустимост на заявката - за

едно изобретение - 160 лв.
6. За предварителна експертиза и проверка за допустимост на заявката за

група изобретения:
а) за група от две изобретения - 200 лв.;
б) за всяко следващо изобретение от групата - 80 лв.
7. За проучване и експертиза на заявка за едно изобретение - 200 лв.
8. За проучване и експертиза на заявка за група изобретения:
а) за група от две изобретения - 300 лв.;
б) за всяко следващо изобретение от групата - 80 лв.
9. За публикация на заявка - 80 лв.
10. За разглеждане на молба за ускорена публикация на заявка - 30 лв.
11. За внасяне на промени в описанието, претенциите, чертежите и реферата

по инициатива на заявителя - 40 лв.
12. За извършване на международна кореспонденция по заявка за патент по

Договора за патентно коопериране (РСТ) - 80 лв.
13. За издаване на патент - 80 лв.
14. За публикация на описанието, претенциите и чертежите към патента:
а) до 10 страници - 100 лв.;
б) за всяка страница след десетата - 12 лв.
15. За публикация за издаване на патент, в т.ч. на независимите претенции:
а) до 5 независими претенции - 50 лв.;
б) за всяка независима претенция над петата - 6 лв.



16. За поддържане действието на патент:
а) за първите 3 години от заявяването - по 50 лв.;
б) за 4-ата година - 50 лв.;
в) за 5-ата година - 150 лв.;
г) за 6-ата година - 200 лв.;
д) за 7-ата година - 250 лв.;
е) за 8-ата година - 300 лв.;
ж) за 9-ата година - 400 лв.;
з) за 10-ата година - 500 лв.;
и) за 11-ата година - 600 лв.;
к) за 12-ата година - 700 лв.;
л) за 13-ата година - 800 лв.;
м) за 14-ата година - 900 лв.;
н) за 15-ата година - 1000 лв.;
о) за 16-ата година - 1100 лв.;
п) за 17-ата година - 1200 лв.;
р) за 18-ата година - 1300 лв.;
с) за 19-ата година - 1500 лв.;
т) за 20-ата година - 1700 лв.;
у) за издадените патенти по § 5 от преходните и заключителните разпоредби

на Закона за патентите и регистрацията на полезните модели:
- за 21-ата година - 2000 лв.;
- за 22-ата година - 2500 лв.;
- за 23-ата година и за всяка следваща - по 3000 лв.
17. За възстановяване действието на патент - 500 лв.
18. За разглеждане на жалби срещу:
а) решение за отказ за издаване на патент:
- за едно изобретение - 200 лв.;
- за група от две изобретения - 300 лв.;
- за всяко следващо изобретение от групата - 80 лв.;
б) решение за прекратяване на производството по заявка за патент - 100 лв.
19. За разглеждане на искане за обявяване на недействителност на издаден

патент:
а) на частична недействителност - 300 лв.;
б) на пълна недействителност - 500 лв.
20. За разглеждане на искане за предоставяне или за прекратяване на

принудителна лицензия - 200 лв.
21. За преиздаване на патент - 50 лв.
22. За публикация на описанието, претенциите и чертежите към патента:
а) до 10 страници - 100 лв.;
б) за всяка страница след десетата - 12 лв.
23. За публикация за издаване на патент, в т. ч. на независимите претенции:



а) до 5 независими претенции - 50 лв.;
б) за всяка независима претенция над петата - 6 лв.
(2) (Нова - ДВ, бр. 117 от 2002 г.) За заявка за европейски патент и

европейски патент съгласно Европейската патентна конвенция (ЕПК) се събират
такси за:

1. (изм. - ДВ, бр. 35 от 2007 г.) Публикация на съобщение за получен превод
на претенции по заявка за европейски патент на български език - 50 лв.

2. (изм. - ДВ, бр. 35 от 2007 г.) Публикация на съобщение за получен
коригиран превод на претенции по заявка за европейски патент на български език -
50 лв.

3. Извършване на кореспонденция по заявка за европейски патент съгласно
ЕПК - 80 лв.

4. (изм. - ДВ, бр. 35 от 2007 г.) Публикация на съобщение за получен превод
на издаден европейски патент на български език - 50 лв.

5. Публикация на получен превод на описанието, претенциите и чертежите
на издаден европейски патент на български език:

а) до 10 страници - 80 лв.
б) за всяка страница след 10-ата по - 10 лв.
6. (изм. - ДВ, бр. 35 от 2007 г.) Публикация на съобщение за получен

коригиран превод на европейски патент на български език - 50 лв.
7. Публикация на коригиран превод на описанието, претенциите и

чертежите на европейски патент на български език:
а) до 10 страници - 80 лв.
б) за всяка страница след 10-ата по - 10 лв.
8. Поддържане действието на патент:
а) (изм. - ДВ, бр. 35 от 2007 г.) за 3-тата година - 50 лв.
б) за 4-ата година - 50 лв.
в) (изм. - ДВ, бр. 35 от 2007 г.) за 5-ата година - 150 лв.
г) (изм. - ДВ, бр. 35 от 2007 г.) за 6-ата година - 200 лв.
д) (изм. - ДВ, бр. 35 от 2007 г.) за 7-ата година - 250 лв.
е) за 8-ата година - 300 лв.
ж) за 9-ата година - 400 лв.
з) за 10-ата година - 500 лв.
и) за 11-ата година - 600 лв.
к) за 12-ата година - 700 лв.
л) за 13-ата година - 800 лв.
м) за 14-ата година - 900 лв.
н) за 15-ата година - 1000 лв.
о) за 16-ата година - 1100 лв.
п) за 17-ата година - 1200 лв.
р) за 18-ата година - 1300 лв.
с) за 19-ата година - 1500 лв.



т) за 20-ата година - 1700 лв.
(3) (Нова - ДВ, бр. 35 от 2007 г.) За полезни модели се събират такси, както

следва:
1. За заявяване - 50 лв.
2. За проверка - 200 лв.
3. За претендиране на приоритет - за всеки приоритет - по 20 лв.
4. За проучване по молба на заявителя или на друго лице - 200 лв.
5. За експертиза на полезния модел по молба на заявителя или на друго лице

- 200 лв.
6. За регистрация на полезен модел - 100 лв.
7. За издаване на свидетелство за регистрация - 50 лв.
8. За публикация на описанието, чертежите, претенциите и реферата:
а) до 10 страници - 100 лв.;
б) за всяка следваща страница след десетата - 12 лв.
9. За публикация в Официалния бюлетин за регистриран полезен модел, в т.

ч. на независимите претенции:
а) до 5 независими претенции - 50 лв.;
б) за всяка независима претенция над петата - 6 лв.
10. За продължаване срока на регистрация:
а) за 5 - 7-мата година - 300 лв.;
б) за 8 - 10-ата година - 400 лв.
11. За разглеждане на жалби срещу:
а) решение за отказ за регистрация на полезен модел - 150 лв.;
б) решение за прекратяване на производството по регистрация на полезен

модел - 100 лв.
12. За разглеждане на искане за заличаване на регистрацията на полезен

модел:
а) за частично заличаване - 300 лв.;
б) за пълно заличаване - 500 лв.
(4) (Нова - ДВ, бр. 117 от 2002 г., предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 35 от 2007

г.) Таксите за заявяване, експертиза и обжалване на решенията на експертизния
отдел по заявките за изобретения, както и таксата за подаване на заявка за полезен
модел се заплащат в размер 50 на сто, ако заявителите са изобретатели, микро- и
малки предприятия по Закона за малките и средните предприятия, държавни или
общински училища, държавни висши училища или академични
научноизследователски организации на бюджетна издръжка.

(5) (Нова - ДВ, бр. 35 от 2007 г.) За сертификати за допълнителна закрила се
събират такси, както следва:

1. (изм. - ДВ, бр. 31 от 2011 г.) За подаване и разглеждане на заявка:
а) за издаване на сертификат - 500 лв.;
б) за удължаване срока на действие на сертификат относно лекарствен

продукт за педиатрична употреба - 400 лв.



2. За публикации в Официалния бюлетин на:
а) съобщение за подаване на заявка - 50 лв.;
б) (отм. - ДВ, бр. 31 от 2011 г.)
в) съобщение за предстоящото влизане в сила на сертификата - 50 лв.;
г) съобщение за изтичане срока на действие на сертификата - 50 лв.
3. (изм. - ДВ, бр. 31 от 2011 г.) За издаване на сертификат за допълнителна

закрила:
а) относно лекарствен продукт - 50 лв.;
б) относно лекарствен продукт за педиатрична употреба - 50 лв.
4. За публикация за издаване на сертификата - 50 лв.
5. За поддържане действието на сертификата:
а) за първата година - 2000 лв.;
б) за втората година - 2500 лв.;
в) за третата година - 3000 лв.;
г) за четвъртата година - 3500 лв.;
д) за петата година - 4000 лв.;
е) (нова - ДВ, бр. 31 от 2011 г.) за започната шеста година относно

лекарствен продукт за педиатрична употреба - 2500 лв.
6. За публикуване на съобщение за възстановяване действието на

сертификата - 50 лв.
7. За разглеждане на жалби срещу:
а) решение за отказ да се издаде сертификат - 100 лв.;
б) решение за прекратяване на производството - 100 лв.
8. За разглеждане на искане за заличаване на сертификат - 150 лв.

Чл. 2. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 117 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 35 от 2007 г.,
попр. - ДВ, бр. 42 от 2007 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 31 от 2011 г.) За промишлен
дизайн се събират такси за:

Такси в
левове

1. Заявяване 50
2. Претенция за приоритет-за всеки приоритет 20
3. Експертиза на заявка:

а) за един дизайн 80
б) за всеки следващ дизайн 40
в) за комплект или за композиция 120

4. Регистрация на дизайн 200
5. Издаване на свидетелство за регистриран дизайн 60

6.
Публикация в Официалния бюлетин на регистриран дизайн - за всяко
изображение

40

7. Отложена публикация:
а) за един дизайн 60
б) за всеки следващ дизайн 30
в) за комплект или композиция 100

8. Подновяване на регистрацията:
а) за първо подновяване 300
б) за второ подновяване 400
в) за трето подновяване 500



г) до 6 месеца след изтичането на срока за плащане допълнително
100 плюс 50 на сто
от съответната

такса
9. Разглеждане на жалби срещу решения за:

а) прекратяване на производството 100
б) отказ на регистрация:
- за един дизайн 200
- за всеки следващ дизайн 80
- за комплект или за композиция 250

10. Разглеждане на искания за заличаване на регистрацията:
а) за един дизайн 400
б) за всеки следващ дизайн 100
в) за комплект или за композиция 500

(2) (Доп. - ДВ, бр. 35 от 2007 г.) За подаване на заявка за международна
регистрация на промишлен дизайн или за дизайн на Общността се събират такси за:

Такси в
левове

1. Един дизайн 60
2. Всеки следващ дизайн 10
3. Комплект 60
4. Композиция 60

Чл. 3. (Отм. - ДВ, бр. 117 от 2002 г.)

Чл. 4. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 91 от 2005 г., в сила от 15.11.2005 г., изм. -
ДВ, бр. 35 от 2007 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 31 от 2011 г.) За марки се събират такси
за:

Такси в левове
Търговски Колективни
марки, марки и сертифи-
за услуги катни
и съвместни марки
марки

1. Заявяване и експертиза:
а) до три класа 150 350
б) за всеки следващ клас 40 100
2. Претендиране на приоритет - за всеки приоритет по 20 20
3. Публикация на заявка 40 40
4. Подаване на опозиция 400 800
5. Регистрация 300 600
6. Издаване на свидетелство за регистрация 60 60
7. Публикация на регистрирана марка 40 40
8. Подновяване на регистрацията и публикация:
а) до изтичане срока на действие на регистрацията:
- до три класа 300 600
- за всеки следващ клас 60 120
б) до 6 месеца след изтичане срока на действие на
регистрацията:
- до три класа 450 900
- за всеки следващ клас 90 180
9. Разглеждане на жалби срещу решения за:
а) прекратяване на производство 120 120
б) отказ на регистрацията 180 180
в) решения на отдела по опозиции 180 180



10. Разглеждане на искания за:
а) заличаване на регистрация 400 400
б) отмяна на регистрация 350 350
в) заличаване на регистрация при установена
недобросъвестност

100 100

11. Вписване на ограничения в списъка на стоките
и/или услугите на регистрирана марка и издаване на
удостоверение и публикация

50 50

(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 91 от 2005 г., в сила от 15.11.2005 г., изм. - ДВ, бр.
35 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2011 г.) За географски означения се събират такси
за:

Такси в
левове

1. Заявяване и експертиза:
а) за регистрация на географско означение 200
б) за вписване на последващ ползвател на географско означение 200

2. Регистрация и вписване на първи ползвател 40
3. Вписване на последващ ползвател 40
4. Издаване на свидетелство 60
5. Публикация 40
6. Разглеждане на жалба срещу решение за:

а) прекратяване на производство 120
б) отказ на регистрацията 180
в) отказ за вписване на ползвател 180

7.
Искане за заличаване на регистрация на основание чл. 57, ал. 1, т. 2 от Закона
за марките и географските означения

200

8. Искане за заличаване на регистрацията въз основа на съдебно решение 20
9. Искане за отменяне вписването на ползвател въз основа на съдебно решение 20

(3) (Доп. - ДВ, бр. 117 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 35 от 2007 г., доп. - ДВ, бр.
31 от 2011 г.) За подаване на заявка за международна регистрация на марки и
наименования за произход се събират такси за:

Такси в
левове

1. Искане за международна регистрация на марки:
а) до три класа 150
б) за всеки следващ клас по 60

2. Искане за териториално разширение на марки 80
3. Искане за заместване на национална с международна регистрация 80
4. Искане за международна регистрация на наименование за произход 80

5.
Искане за вписване на прехвърляне на права, лицензионен договор, промяна в
името и/или адреса на притежателя

50

6. Препращане на заявка за марка на Европейския съюз 60

Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 35 от 2007 г.) За нови сортове растения и породи
животни се събират такси за:

Такси в
левове

1. Заявяване 40
2. Претенция за приоритет 20
3. Публикация за заявка 20
4. Издаване и публикация на сертификат 95
5. Публикация за всяко изображение в издаден сертификат 12



6. Поддържане действието на сертификат:
а) годишни такси за първите 4 години от издаването по 20
б) за 5-ата до 10-ата година таксата нараства спрямо предходната с 40
в) от 11-ата година таксата нараства спрямо предходната с 60

7. Разглеждане на:
а) жалба срещу решение за прекратяване на производството по заявка за
издаване на сертификат

100

б) жалба срещу решение за отказ за издаване на сертификат 160
в) искане срещу обявяване на недействителност на издаден сертификат 200
г) жалба срещу отказ за възстановяване действието на сертификата 200

Чл. 6. За топологията на интегралните схеми се събират такси за:
Такси в
левове

1. Заявяване 40
2. Регистрация 300
3. Публикация на регистрацията 40
4. Издаване на свидетелство за регистрация 40
5. Молба за достъп до досието на заявката 20

Чл. 7. (Доп. - ДВ, бр. 91 от 2005 г., в сила от 15.11.2005 г., изм. - ДВ, бр. 35
от 2007 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 31 от 2011 г.) За предявяване на искания и
извършване на действия за обектите на индустриална собственост се събират такси
за:

Такси в
левове

1. Продължаване на срок за отговор по искане на заявителя:
а) за първо продължение 30
б) за второ продължение (при изобретения, нови сортове растения и породи
животни)

80

2. Продължаване на срок за сключване на споразумение при подадена позиция:
а) за първо продължение 30
б) за второ продължение 80

3. Поправки на технически грешки, допуснати от заявителя в:
а) заявката или искането 30
б) регистъра или защитния документ 80

4.
Искане за вписване и публикация на промени в името и/или адреса на
заявителя, съответно притежателя

80

5. Искане за вписване и публикация на прехвърляне на права 80
6. Искане за вписване и публикация за вписването на лицензионен договор 80
7. Други промени в правния статус и публикации за тях 20
8. Издаване на дубликат на защитен документ 40
9. Справки и извлечения от държавните регистри 10

10.
Предоставяне на информация за заявен или регистриран обект на
индустриалната собственост

10

11.
Вписване, издаване на удостоверение и публикация на наложени
обезпечителни мерки или включване в масата на несъстоятелността

20

12. Вписване, издаване на удостоверение и публикация на учреден особен залог 80

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 235 ОТ 7 НОЕМВРИ 2005 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И
ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТАРИФАТА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ОТ



ПАТЕНТНОТО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ОДОБРЕНА С
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 242 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1999 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 91 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 15.11.2005 Г.)

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 87 ОТ 17 АПРИЛ 2007 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ
НА ТАРИФАТА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ОТ ПАТЕНТНОТО ВЕДОМСТВО

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ОДОБРЕНА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 242 НА
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1999 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 35 ОТ 2007 Г.)

§ 6. За поддържане действието на патенти за полезни модели, издадени по реда на Закона
за патентите, се заплащат годишни такси в досегашния им размер.

Преходни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 93 ОТ 8 АПРИЛ 2011 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ
НА ТАРИФАТА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ОТ ПАТЕНТНОТО ВЕДОМСТВО

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ОДОБРЕНА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 242 НА
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1999 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 31 ОТ 2011 Г.)

§ 5. (1) По постъпилите заявки и искания, по които дължимите такси са платени до
влизането в сила на постановлението, не се досъбират и не се връщат суми.

(2) По постъпилите заявки и искания, по които дължимите такси не са платени до
влизането в сила на постановлението, се заплащат такси в размерите, определени в
постановлението.


