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СЪОБЩЕНИЕ ПО чл. 75д, ал.5 от ЗПРПМ 
 

Патентното ведомство Ви съобщава, че в резултат на извършената проверка по чл. 75д, 
ал.  1  от  Закона  за  патентите  и  регистрацията  на  полезните  модели  (ЗПРПМ)  на  заявка  за 
регистрация на полезен модел заяв. № 5467, с дата на подаване 18.02.2022 г. не са установени 
несъответствия. В тази връзка Ви информираме, че ще бъде взето решение за регистрация на 
полезния  модел,  ако  в  едномесечен  срок  от  датата  на  получаване  на  настоящото  съобщение 
съгласно чл.75д, ал.5 от ЗПРПМ, бъдат заплатени таксите по чл.1, ал.3 от Тарифата за таксите, 
както следва: 

 
т. 6 за регистрация на полезен модел 80 лв. 
т. 7 за издаване на свидетелство за регистрация  45 лв. 
т. 8 за вписване в Държавния регистър на полезните модели на 
описанието, претенциите и чертежите към свидетелството: 

 

      а) до 10 страници 80 лв. 
т.9 за публикация в Официалния бюлетин на независимите претенции  
за регистриран полезен модел 

 
50 лв. 

Таксите се внасят по банковата сметка или в касата на ведомството. 
След изтичането на този срок таксите може да бъдат заплатени в допълнителен 

едномесечен  срок,  като  се  дължат  в  двоен  размер.  Ако  в  този  срок  таксите  не  бъдат 
платени, заявката се счита за оттеглена, съгласно чл.75д, ал.5 от ЗПРПМ. 
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Заявителят  се  уведомява,  че  при  заплащане  на  такси  в  платежния  документ 
трябва  да  се  вписва  в  заяв.  номер  на  заявката  за  регистрация  на  полезен  модел, 
наименованието на полезния модел, идентификационните данни на заявителя и точките 
от Тарифата за такси, по които е извършено плащането. Копие от оригиналния документ 
за извършеното плащане да се изпраща в Патентното ведомство. 
 Отговорността за следващи действия на Патентното ведомство, свързани с 
неплащането  на  такси,  както  и  с  липсата  на  посочените  по-горе  данни  в  платежния 
документ, се носи от заявителя. 
 Не се допуска прехвърляне на заплатена такса по дадена заявка към друга заявка. 
При  явна  фактическа  грешка  в  заявката  въз  основа  на  писмено  искане  от  заявителя, 
Патентното ведомство може да разреши коригирането й. 
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