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А
НаръчНиК За региСТраЦиЯ 
на търговска или марка за услуги

ко физическо, юридическо лице или друга организация трябва да 
получи изключителното право да използва търговска марка за своите 
стоки или услуги в своята производствена и стопанска дейност, то 
трябва да се обърне към служба „Търговски марки“ (за регистрация на 
търговска марка - СТМ). Тесният смисъл на заявка за регистрация на 
търговска марка се отнася само до заявлението за регистрация на стоки 
и услуги, заявлението за международна регистрация на търговски 
марки, заявлението за регистрация на сертификационни марки, 
заявлението за регистрация на колективни марки и заявлението 
за регистрация на специални марки. Заявката за регистрация на 
търговска марка в по-широк смисъл включва промени, подновявания, 
заявления за регистрация на трансфер, заявления за възражение, 
заявки за отмяна, регистрация на лиценз за търговска марка и други 
въпроси, свързани с регистрацията на търговски марки.

1. ЗаявиТел

Подаването на документи за регистрация на търговски марки 
може да се направи по два начина – самостоятелно или чрез агенция.  
когато чужденец или чуждестранно предприятие кандидатства 
за регистрация на търговска марка и други въпроси, свързани с 
търговските марки в китай, той възлага обработката на агенция 
за търговска марка. Чужденците с постоянно местожителство или 
чуждестранни компании с бизнес офиси в китай могат да подават 
документи сами.  

агенциите, обработващи регистрации на търговски марки 
са вписани и периодично актуализирани в сайта на Службата за 
търговски марки (СТМ) 商标局) към държавната администрация за 
промишлеността и търговията (даПТ - www.home.saic.gov.cn).

2. НаЧиНи На каНдидаТСТваНе

има няколко начина на подаване на Заявления за регистрация 
на търговска марка при самостоятелни заявки:
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1) по електронен път, в сайта на СТМ - http://sbj.saic.gov.cn/wssq/;
2) на гише в офис на СТМ (има 154 гишета в 30 провинции, описани 
подробно в списък). (Приложение 1)
3) в Центъра за преглед и сътрудничество за обработка на 
търговските марки извън Пекин, създаден от СТМ с офиси в 
градовете Гуанджоу, Шанхай, дзинан, джънджоу, Чунцин:
- Guangzhou Trademark Review and Cooperation Center Reception Hall 
Address: 1st Floor, Building 12, 14, No. 117, Liuhua Road, Yuexiu District, 
Guangzhou, China Post Code: 510014 Tel: 020-83772305
- Shanghai Trademark Review and Cooperation Center Reception Hall 
Address: 1st Floor, Building 1, No. 650, Caobao Road, Xuhui District, 
Shanghai, China Post Code: 200235 Tel: 021-23521800-0
- Chongqing Trademark Review and Cooperation Center Reception Hall 
Address: Building 5, Science and Technology Finance Building, Xiangshan 
Interchange, Jiangbei District, Chongqing, China Postcode: 400023 Tel: 
023-65854191, 65854187
- Jinan Trademark Review Collaboration Center Reception Hall Address: 
South Side Hall, Building 2, Union Fortune Plaza, 2177 Tianchen Road, 
High-tech Zone, Jinan City Post Code: 250000 Tel: 0531-89700542
- Zhengzhou Trademark Review and Cooperation Center Reception Hall 
Address: 32F, Block B, Yonghe Longzihu Square, Zhengdong New District, 
Zhengzhou City, Henan Province Post Code: 450046 Tel: 0371-88905323
4) в централния офис за регистрация на търговски марки на СТМ в 
Пекин:
- Trademark Office Trademark Registration Hall Office Address: No. 1, 
Chama South Street, Xicheng District, Beijing Post Code: 100055
работно време: 8:30-11:30, 13:30-16:30
Телефон за консултации: 010-63218500
5) обработка по пощата

Материалите за кандидатстване се изпращат на офис адреса 
на СТМ (виж по-горе), а на заявката се отбелязва „за издаване на 
удостоверение за заявена регистрация на търговска марка в китай“.
възлагане на обработката на други лица или на агенции за 
търговски марки, регистрирани в Службата за марките: 
кандидатът може да възложи на други лица да обработят 
документите или да избере агенция за търговска марка, която 
е регистрирана в СТМ. всички агенции за търговски марки, 
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регистрирани в СТМ, се публикуват в колона „агенции“.
За адреси на гореизброените гишета, офиси и центрове, 

разгледайте подробно документа „кандидатстване за регистрация 
на търговска марка“ (Приложение 2)
 Начин на кандидатстване: 

При подаване на заявка чрез агенция, тя сама избира начина на 
кандидатстване. Заявителят трябва да избере агенция, одобрена и 
вписана в регистрите на СТМ, които се актуализират периодично. За 
справка разгледайте документа „Списък с агенции за регистрация 
на ТМ към Служба търговски марки“ (Приложение 3)

3. докуМеНТи За каНдидаТСТваНе

всички документи за кандидатстване се подават, придружени 
с превод на китайски език с опростени йероглифи, а ако не 
са приложени, те се считат за непредставени. Заявлението за 
регистрация на търговска марка може да бъде подадено на хартиен 
носител или в електронно съобщение с данни. ако е представено на 
хартиен носител, то трябва да бъде напечатано или принтирано.
а. Заявление за регистрация на търговска марка. (Приложение 4)
За да се кандидатства за регистрация на търговска марка, трябва 
да се отбележи стоката/услугата в съответствие с публикуваната 
класификация на стоки и услуги. всяко заявление за регистрация 
на търговска марка се представя в Службата за марките в 1 (един) 
екземпляр от „Заявка за регистрация на търговска марка“ и 1 копие 
от търговската марка. 
б. копие от документа за самоличност на заявителя (ако той 
е физическо лице). ако заявителят е физическо лице от друга 
страна и самостоятелно подава документи, трябва да представи 
копие от паспорта и разрешение за постоянно пребиваване на 
чужденци, издадено от отдела за обществена сигурност на китай 
със срок на валидност от една година и повече, или разрешително 
за пребиваване на чужденец или разрешение за постоянно 
пребиваване на чужденец.
в. копие на удостоверение за регистрация на юридическо лице (ако 
е юридическо лице).
г. Нотариално заверено пълномощно (ако заявителят е представен 
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от агенция).
д. образец на търговска марка
1. Указания за цвят:  всяка заявка за регистрация на търговска 
марка представя един дизайн на търговска марка. ако се регистрира  
търговска марка в цветова комбинация или цвят, трябва да бъде 
представен цветен образец, а ако не е определен цвят, се представя 
черно-бял.
2. Указания за размери и местоположение:  образецът трябва да 
бъде ясен и лесен за поставяне, да бъде отпечатан върху чиста и 
издръжлива хартия или да бъде заменен със снимки, а дължината и 
ширината да са не повече от 10 см и не по-малко от 5 см. дизайнът на 
търговската марка трябва да бъде поставен на определеното място в 
Заявката за регистрация на търговска марка.
3. Указания за триизмерни знаци: кандидатът трябва да представи 
образец с триизмерна форма, която трябва да съдържа поне 
тристранен изглед. в Заявлението трябва да отбележи, че подава 
искане за регистрация на триизмерна търговска марка. 
4. Указания за звукови знаци: Звукът, който се използва като 
търговска марка, трябва да бъде описан с петолиние или нотация 
и да се добави текстово описание, а ако не може да бъде описан с 
петолиние или нотации, трябва да бъде описан с думи. аудиофайлът 
на звуковия образец трябва да бъде под 5MB във формат wav или 
mp3. описанието на търговската марка трябва да съответства на 
звуковия образец.
е. При претенции за приоритетно право, се представя писмена 
декларация и се подава едновременно или в рамките на три месеца 
от датата на подаване на заявлението документ, удостоверяващ 
приоритетното право, включително оригинала и пълния превод на 
китайски език.
ж. При търговски марки с портрет на лице се изисква описание и 
пълномощно на човека от портрета. ако физическо лице, юридическо 
лице или друга организация кандидатстват за регистрация на портрет 
на лице като търговска марка, и лицето е починало, кандидатът 
трябва да приложи документ, доказващ правото му да се разпорежда с 
портрета.
з. ако различните документи, сертификати и доказателствени 
материали, представени от заявителя, са на чужди езици, те се 
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придружават от превод на китайски език, а ако не са приложени, 
се счита, че не са представени документите, сертификатите или 
доказателствените материали.

допълнителни разпоредби – в случай, че кандидатът е 
едноличен търговец или собственик на бизнес в селски райони 
в китай, или физическо лице с разрешение да извършва 
търговска дейност, и др., се изискват друг тип документи 
като договори, и регистрационни документи от различен тип, 
описани подробно в документ „кандидатстване за регистрация 
на търговска марка“,  т. (8) от (Приложение 2).

4. ПроЦеС На реГиСТраЦия

Процесът на регистрация на търговска марка е описан в схема 
(Приложение 5).  След приемане на документите за регистрация, се 
издава известие. в известието за приемане на заявка за регистрация 
се посочва само, че заявката за регистрация на търговска марка 
е приета от Служба търговски марки и не посочва, че заявката е 
одобрена.  Заявката подлежи на редица процедури и проверки, 
описани подробно в схемата. 

ако документите отговарят на изискванията, служба „Търговски 
марки“ (СТМ) издава удостоверение със „специален печат за 
сертификат за регистрация на търговска марка“ върху отпечатания 
документ – досие на търговската марка.

5. Срок На валидНоСТ

регистрираната търговска марка е валидна 10 години от датата 
на одобрение на регистрацията. ако регистрираната търговска 
марка трябва да продължи да се използва след изтичане на 
срока на валидност, кандидатът на търговска марка трябва да 
приключи процедурата по подновяване в рамките на 12 месеца 
преди изтичането на срока. ако кандидатът на търговска марка 
не успее да се справи с него по време на този период, той може 
да го подаде в удължения период в рамките на шест месеца след 
изтичане на срока, при условие, че заплати таксата за подновяване 
на регистрацията. ако заявлението за подновяване не е подадено 



след изтичане на срока за удължаване, служба „Търговски марки“ 
ще анулира регистрираната търговска марка. ако първоначалният 
кандидат иска да продължи да притежава изключителното право да 
използва търговската марка, той трябва да подаде отново заявка за 
регистрация.

6. ТакСи За ЗаПлащаНе

в заявлението се попълва за колко и кои категории, стоки/
услуги се заявява търговската марка. една категория се заплаща с 
такса за регистрация на търговска марка от 300 юана (ограничена до 
10 артикула/услуги в тази категория, а всяка допълнителна в тази 
категория добавя 30 юана). Таксата за регистрация на колективни 
търговски марки е 1500 юана. Таксата за регистрация на търговската 
марка за сертифициране е 1500 юана. 
Горепосоченото съдържание е преработено през октомври 2018 г. 
ако в бъдеще има някаква промяна или ако тя не съответства на 
изискванията на персонала на залата за регистрация на търговска 
марка, изискванията на персонала имат предимство.
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Забележка: други услуги за приложение включват: 
1. оттегляне на заявка за регистрация на търговска марка
2. Заявка за документ за приоритет 
3. Заявка за регистрация на подновяване на търговска марка
4. Заявление за отмяна на регистрация за подновяване на търговската марка 
5. Промяна на кандидат за търговска марка/регистрация: име/адрес на лицето, промяна на правилата за 
управление на колективна търговска марка/сертификатна марка/ заявление за член на колективната група
6. отмяна на промяна/заявка за регистрация на търговска марка/регистрант, промяна на правилото за 
управление на марката/сертификата за марка/приложение за колективен списък на членовете 
7. Промяна на заявката за агенция на търговските марки/получателя на документа
8. оттегляне на промяна на заявката за агенция/получател на документ 
9. Заличаване на заявка за стоки/услуги
10. оттегляне на заявление за извършени стоки/услуги
11. Прехвърляне/прехвърляне на заявка/регистрация, Заявка за запазена марка
12. оттегляне на заявка за прехвърляне/прехвърляне/заявка за регистрирана търговска марка
13. Запис за лицензиране на търговска марка 
14. Промяна на името на лицензополучателя/лицензодателя
15. Преждевременно прекратяване на търговската марка
16. оттегляне на регистъра за лицензиране на търговски марки
17. Заявка за отмяна на търговска марка
18. оттегляне на заявка за отмяна на търговска марка
19. Заявка за преиздаване на сертификат за промяна/прехвърляне/подновяване 
20. Заявка за издаване на сертификат за регистрация на търговски марки 
21. Международни въпроси по търговска марка по Мадридската система, Заявление за сертификат за 
регистрация на търговска марка
22. Заявление за корекция на заявка/регистрация на марка 
23. Заявка за международна регистрация на марка по Мадридската система.
I. КратКо описание на основанието за заявяване

ОфиСи За региСТраЦиЯ 
на търговска марка или марка за услуги

Дата на публикация: 2018-11-07, 10:30    източник: Служба „Търговски марки“

ПриложеНие 1
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I. краТко оПиСаНие На оСНоваНиеТо За ЗаявяваНе

ъгласно чл. 4 от Закона за търговските марки и чл. 13 от Правилника за 
прилагане на Закона за търговските марки, ако физическо, юридическо 
лице или друга организация трябва да получи изключителното право 
да използва търговска марка за своите стоки или услуги в своята 
производствена и стопанска дейност, то трябва да се обърне към 
служба „Търговски марки“ за регистрация на търговска марка. в 
международната класификация на стоките и услугите за регистрация 
на търговски марки има 45 категории, включително 34 категории 
стоки и 11 категории услуги. Търговската марка, предназначена за 
използване на продукта, е търговска марка на продукта, а търговската 
марка, предназначена за използване в услугите, е търговска марка за 
услуги.

КаНдидаТСТВаНе За региСТраЦиЯ  
на търговска марка или марка за услуги

Дата на публикация: 2018-11-07, 10:30    източник: Служба „Търговски марки“

ПриложеНие 2

С
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II. НаЧиН На каНдидаТСТваНе

(1)Заявителят подава електронно заявление самостоятелно
кандидатите могат да подават своите заявки за регистрация на 

търговска марка онлайн чрез системата за онлайн услуги. Моля, 
вижте раздела „онлайн приложение“ за метода на подаване.
уеб сайт на системата за онлайн услуга за търговска марка: http://
sbj.saic.gov.cn/wssq/
(2)Кандидатите могат да кандидатстват за регистрация на 
търговска марка на следните места:
1. На гишето за прием на документи за търговска марка, създаден 
от местните отдели „Търговия, индустрия и надзор на пазара“ на 
служба „Търговски марки“.

Понастоящем СТМ е създала 154 гишета за обработка на 
документи за търговски марки в 30 провинции, общини и автономни 
области в цялата страна, за да могат кандидатите да заявят 
регистрация на търговска марка наблизо. За да проверите адреса 
на гишетата за приемане на търговска марка, моля вижте раздела 
„ръководство за кандидатстване за търговската марка“ в мрежата за 
търговските марки в китай или колоната „Често задавани въпроси“ 
и колоната на „Център за преглед и сътрудничество за обработка 
на търговски марки извън Пекин и таблица с местните  гишета за 
обработка на търговски марки“. 
адрес: http://sbj.saic.gov.cn/gzdt/201811/t20181107_276856.html

2. В Центъра за преглед и сътрудничество за обработка на 
търговските марки извън Пекин, създаден от СТм.

адрес на офиса в Гуанджоу: 1st Floor, Building 12, 14, No. 117, 
Liuhua Road, Yuexiu District, Guangzhou, Guangdong, China Post Code: 
510014 Telephone: 020-83772305
адрес на офиса в Шанхай: 1st Floor, Building 1, No. 650, Caobao Road, 
Xuhui District, Shanghai, China 200235 Tel: 021-23521800-0
адрес на офиса в Чунцин: Building 5, Science and Technology Finance 
Building, Guanshan Interchange, Jiangbei District, Chongqing, China 
400023 Tel: 023-65854191, 65854187

адрес на офиса в дзинан: South Hall, Building 2, Union Fortune 
Plaza, 2177 Tianchen Road, High-tech Zone, Jinan City, Shandong Prov-
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ince, China 250000 Tel: 0531-89700542
адрес на офиса в джънджоу: 32F, Block B, Yonghe Longzihu Square, 

Zhengdong New District, Zhengzhou City, Henan Province, China Post-
code 450046 Tel: 0371-88905323
3. В офиса на Националната демонстрационна зона за иновации 
на служба “Търговски марки” в джунгуанцуън (Zhongguancun).
 адрес на офиса в джунгуанцуън: Office 205, 2nd Floor, Beijing Admin-
istration for Industry and Commerce, 36 Suzhou Street, Haidian District, 
Beijing.
4. В залата за регистрация на търговската марка на служба 
„Търговски марки“ (СТм).
адрес на СТМ: No. 1 Chama South Street, Xicheng District, Beijing, China 
100055
работно време: 8:30-11:30; 13:30-16:30
Телефон за консултации: +86-10-63218500
(3) Заявителят възлага регистрацията на агенцията за търговска 
марка, регистрирана в СТм.

III.   ПроЦеС На реГиСТраЦия

(1) кандидатът директно преминава през системата за онлайн 
услуги, влиза в системата за онлайн услуги → изберете „Заявка 
за регистрация на търговска марка“ “商标注册申请” → попълнете 
онлайн формуляра → платете онлайн таксата за търговска марка. 

След като кандидатът подаде заявка за регистрация на 
търговска марка, СТМ ще прегледа заявлението. Моля направете 
справка със схемата за регистрация на търговските марки за 
процеса на преглед на регистрацията на търговска марка.
(2) ако кандидатът сам подава документи в залата за регистрация 
на търговска марка, той може да следва стъпките по-долу:

Запитване преди заявката за регистрация на търговска 
марка (несъществена процедура) → Подгответе формуляра за 
кандидатстване → Подайте формуляра за заявка на гишето за 
приемане → Потвърдете подаването на заявлението на гишето 
за кодиране → Платете таксата за търговска марка на гишето за 
плащане → Получете бележка за платената такса.
(3) ако се възложи на агенция за търговска марка подаване на 
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заявлението, заявителят може доброволно да избере агенция за 
търговска марка, която е регистрирана в СТМ. всички агенции за 
търговски марки, регистрирани в СТМ, се публикуват в раздела 
„агенции“ на сайта.

IV.   ПроуЧваНе Преди ПодаваНе На ЗаявлеНие
(незадължителна процедура)

ако заявката за регистрация на търговска марка бъде 
отхвърлена, от една страна заявителят губи таксата за регистрация 
на търговска марка, от друга – ще трябва време за повторно 
подаване на заявка за регистрация на марката, и все още е 
неизвестно дали заявлението може да бъде одобрено отново. 
Следователно, най-добре е кандидатът да направи проучване за 
запазена марка, преди да подаде заявка за регистрирация, да 
разбере предишни регистрации и да подаде заявление след вземане 
на решение въз основа на резултата от проучването.

V. докуМеНТи За ЗаявяваНе 
На реГиСТраЦия На ТърГовСка Марка

За да кандидатствате за регистрация на търговска марка трябва 
да представите следните документи:
(1) Заявление за регистрация на търговски марки
1. всяко заявление за регистрация на търговска марка трябва да 
представи едно копие на „Заявление за регистрация на търговска 
марка“ в СТМ.
2. Заявката за регистрация на търговска марка може да бъде 
подадена на хартиен носител или в електронно съобщение с 
данни. ако е представена на хартиен носител, тя трябва да бъде 
напечатана или принтирана. За подробности относно специфичните 
изисквания за електронно съобщение с данни, моля направете 
справка със съответните разпоредби на раздела „онлайн 
кандидатстване“ на мрежата на търговски марки в китай. 
3. когато заявителят е юридическо лице или друга организация, 
официалния печат се поставя на определеното място на 
заявлението, а ако кандидатът е физическо лице, кандидатът трябва 
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да използва химикалка или подпис, за да се подпише и потвърди на 
определеното място.
4. когато кандидат от Тайван кандидатства за заявка за регистрация 
на търговска марка и поиска приоритетно право в Тайван, се 
прилага специална заявка за регистрация на търговска марка за 
заявителя в Тайван. 
5. За подробности относно попълването на „Заявка за регистрация 
на търговски марки“, моля направете справка с инструкциите, 
приложени към „Заявление за регистрация на търговски марки“.
(2) Копие от документа за самоличност на заявителя (само едно 
копие се изисква за един и същ кандидат, който да кандидатства 
за регистрация на няколко търговски марки едновременно).
1. ако кандидатът е местно юридическо лице или друга 
организация, той използва документ за самоличност с единен 
идентификационен код, като търговски лиценз, удостоверение за 
регистрация на юридическо лице, сертификат за юридическо лице 
на бизнес единици, удостоверение за юридическо лице на социални 
общности, адвокатски кантори и др. Свидетелства за вестници, 
училищни лицензи, здравни разрешителни и др. не могат да се 
използват като доказателство за самоличност на кандидата.
2. ако кандидатът е местно физическо лице, той представя копие 
от валиден документ за самоличност, като лична карта, паспорт и 
удостоверение за гражданство, както и копие от Бизнес лиценза за 
еднолични търговски лица или копие от договора за експлоатация 
на земя в селските райони. 
3. ако заявителят е юридическо лице или друга организация от 
Хонконг, Макао, Тайван или чужбина, той представя копие от 
удостоверението за регистрация на съответния регион или страна. 
копие от удостоверението за регистрация на офиса и местното 
представителство на чуждестранно дружество в китай не може 
да се използва като копие на документа за самоличност. ако 
горепосочените документи са на чужд език, те се придружават от 
превод на китайски език, а ако не са приложени, те се считат за 
непредставени.
4. ако заявителят е физическо лице от Хонконг, Макао и Тайван 
и самостоятелно подава документи, той представя копие от 
„разрешителното за пътуване на жителите на Хонг конг и Макао 
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на континента“, „разрешителното за пътуване на жителите на 
Тайван“ или „разрешителното за пребиваване на жителите на Хонг 
конг, Макао и Тайван“ с валиден срок от една година и повече. ако 
заявителят е физическо лице от друга страна и самостоятелно 
подава документи, трябва да представи копие от паспорта и 
разрешение за постоянно пребиваване на чужденци издадено от 
отдела за обществена сигурност на китай със срок на валидност 
от една година и повече, или разрешително за пребиваване на 
чужденец или разрешение за постоянно пребиваване на чужденец. 
(3) Когато агенция за търговски марки подава документи, трябва 
да се предостави пълномощно
1. Пълномощното на агенцията за търговски марки трябва да 
посочва съдържанието и пълномощията на агенцията.
2. когато заявителят е чужденец или чуждестранно предприятие, 
пълномощникът на търговския знак трябва да посочи 
гражданството на кандидата.
3. Нотариалната заверка и процедурите за сертифициране за 
„пълномощно на агенцията за търговски марки“ на чужденци или 
чуждестранни фирми и съответните оправдателни документи се 
обработват в съответствие с принципа на взаимност.
(4) Образец на търговска марка
1. всяка заявка за регистрация на търговска марка представя един 
дизайн. ако се регистрира  търговска марка в цветова комбинация 
или цвят, трябва да бъде представен цветен образец, а ако не е 
определен цвят, се представя черно-бял. 
2. образецът трябва да бъде ясен и лесен за поставяне, да бъде 
отпечатан върху чиста и издръжлива хартия или да бъде заменен 
със снимки, а дължината и ширината да са не повече от 10 см и не 
по-малко от 5 см. дизайнът на търговската марка трябва да бъде 
поставен на определеното място в заявката за регистрация на 
търговска марка.
3. когато регистрацията на търговска марка е подадена с 
триизмерна марка, тя се посочва във формуляра за кандидатстване, 
а използването на търговската марка се посочва в колоната 
„описание на търговската марка“ на „Заявление за регистрация 
на търговска марка“. кандидатът трябва да представи образец 
с триизмерна форма, която трябва да съдържа поне тристранен 
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изглед.
4. когато се кандидатства за регистрация на търговска марка 
в цветова комбинация, тя се посочва във формуляра за 
кандидатстване, а в колоната „описание на търговската марка“ 
на „Заявка за регистрация на търговска марка“ се дава текстово 
описание, за да се обясни използването на цветовия код и 
търговската марка.

когато регистрацията на търговска марка се прилага в цветова 
комбинация, образецът на търговската марка трябва да бъде 
цветен, указващ начин на цветова комбинация или графичен 
контур, указващ позиция за използване на цвят. Графичният контур 
не е компонент на запазена марка и трябва да бъде отбелязан с 
пунктирана линия и не трябва да бъде обозначен с непрекъсната 
линия.
5. ако се заявява регистрация на търговска марка със звук, тя се 
декларира в заявлението – звуковата марка се описва в частта 
за дизайн на търговската марка и се предава звуков образец, 
отговаряща на изискванията, като се обяснява начина на ползване 
на марката в колоната „описание на търговската марка“ на „Заявка 
за регистрация на търговски марки“.
Описание на звуковата марка. Звукът, който се използва като 
търговска марка, трябва да бъде описан с петолиние или нотация 
и да се добави текстово описание, а ако не може да бъде описан с 
петолиние или нотации, трябва да бъде описан с думи.  
изисквания за звуковия образец:
• При подаване на заявление за регистрация на защитена марка на 
хартиен носител, аудиофайлът на звуковия образец трябва да се 
съхранява на CD-ROM, а на компактдиска трябва да има само един 
аудио файл. ако заявка за регистрация на гласова търговска марка 
е подадена чрез електронно съобщение с данни, звуковият образец 
трябва да бъде правилно качен, ако е необходимо.
• Аудиофайлът на звуковия образец трябва да бъде под 5MB във 
формат wav или mp3.
Описанието на търговската марка трябва да съответства на 
звуковия образец.
6. ако се претендира за приоритетно право, се представя писмена 
декларация и се подава едновременно или в рамките на три месеца 
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от датата на подаване на заявлението/ документ удостоверяващ 
приоритетното право, включително оригинала и пълния превод на 
китайски език. ако писмената декларация не е попълнена, или няма 
пълни данни за страната/регион за кандидатстване/изложение, 
датата на заявлението/ изложението и колоната с номера на 
заявлението са непълни, се смята, че не е поискано приоритетно 
право. ако документът за приоритет не е представен или не е 
представен в пълен размер, или ако документът е недостатъчен, за 
да докаже, че има приоритет, приоритетът е невалиден.
7. ако се заявява регистрация на портрет на лице като търговска 
марка, трябва да се предостави описание и се прилага пълномощно 
на човека от портрета. Пълномощното включва снимка на 
човека от портрета, използван като търговска марка, и копие от 
документ за самоличност на портретния човек. ако физическо 
лице, юридическо лице или друга организация кандидатстват за 
регистрация на портрет на лице като търговска марка, и лицето 
е починало, кандидатът трябва да приложи документ, доказващ 
правото му да се разпорежда с портрета. документът трябва да 
се включи в заявката за регистрация на портрет на лице като 
търговска марка.  ако физическо лице използва своя портрет за 
регистрация на търговска марка, трябва да добави обяснение, че не 
е необходимо да се прилага пълномощно. 
8. ако различните документи, сертификати и доказателствени 
материали, представени от заявителя, са на чужди езици, те се 
придружават от превод на китайски език, а ако не са приложени, 
се счита, че не са представили документите, сертификати или 
доказателствените материали.
9. в случай на подаване на заявка за регистрация на търговска 
марка от физически лица в континентален китай, освен подаването 
на „Заявка за регистрация на търговска марка“ и образци на 
търговска марка в съответствие със съответните наредби, също 
така трябва да се обърне внимание на съответните изисквания на 
„Бележки по заявлението за регистрация на търговска марка от 
физически лица“. 

в съответствие с чл. 4 от Закона за търговските марки на 
китайската народна република, ако физическо, юридическо лице 
или друга организация трябва да получи изключителното право 
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да използва търговска марка за своите стоки или услуги в своята 
производствена и стопанска дейност, то трябва да се обърне към 
СТМ за регистрация на търговска марка. За регистрацията и 
прехвърляне на търговски марки от физически лица се прилагат 
разпоредбите на приложимите за обслужване на търговските 
марки правила, като освен подаването на „Заявка за регистрация на 
търговска марка“ и образци на търговска марка в съответствие със 
съответните наредби, се отбелязват и следните въпроси:
• Ако кандидатът е едноличен бизнес търговец, може да подаде 
заявката за регистрация на търговска марка на името на заявителя 
с номера на регистрация на бизнес лиценза за едноличен бизнес 
търговец, или заявката за регистрация на търговска марка може 
да бъде подадена на името на регистрирания в лиценза оператор. 
При подаване на заявление на името на оператора трябва да се 
представи копие от следните материали:
- личната карта на оператора
- бизнес лиценз
• Ако заявителят е собственик на бизнес в селските райони, той 
може да подаде заявка за регистрация на търговска марка на името 
на изпълнителя на договора, а копие от следните материали трябва 
да бъде подадено при подаване на заявление:
-  лична карта на изпълнителя
-  договор за изпълнение
• други физически лица, на които е разрешено да извършват 
търговска дейност съгласно закона, могат да подадат заявка за 
регистрация на търговска марка на името на оператора, посочен в 
документа за регистрация, издаден от съответния административен 
орган.
-  лична карта на оператора
- регистрационни документи, издадени от съответния 
компетентен орган
• Когато заявителят е собственик на бизнес в селските райони, обхватът 
на стоките и услугите, за които се подава заявка за регистрация на 
търговска марка, се ограничава до неговите собствени селскостопански 
и странични продукти, като на заявителя се разрешава да извършва 
стопанска дейност, различна от индивидуалните промишлени и 
търговски домакинства или стопански домакинства. Физическите 
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лица се ограничават до обхвата на стопанската дейност, одобрен със 
съответните регистрационни документи.
• Служба търговски марки не приема заявки за регистрация на 
търговска марка, които не отговарят на разпоредбите на чл. 4 от 
Закона за търговските марки.
10. документите и материалите, предвидени за заявката за 
регистрация на търговска марка, трябва да са верни, точни и пълни.

когато регистрацията е получена чрез измама или други 
неправомерни средства, СТМ декларира, че регистрираната 
търговска марка е невалидна, а други организации или физически 
лица могат да поискат от комисията за преглед на търговски марки 
и решение за обявяване на недействителността на регистрираната 
търговска марка.

VI. ПлащаНе На ТакСи За реГиСТраЦия 
На ТърГовСка Марка

ако кандидатствате за регистрация на търговска марка, трябва 
да заплатите такса. Моля вижте съответната графа за сумата на 
плащането и начина на плащане на таксата за регистрация на 
търговската марка.

VII. ПроЦедура За корекЦия На ПриложеНиеТо 
За реГиСТраЦия На ТърГовСка Марка 
(незадължителна)

когато заявката за регистрация на търговска марка е пълна, 
документите за заявката са попълнени в съответствие с правилата и 
таксите се заплатени, СТМ приема заявлението и уведомява писмено 
заявителя. ако документите за кандидатстване не са пълни, заявката 
не е попълнена, или не заплатена, СТМ не приема заявлението, 
уведомява писмено заявителя и обяснява причините. ако основните 
документи за кандидатстване са подготвени или основните 
документите за кандидатстване са в съответствие с нормативните 
изисквания, но заявлението трябва да бъде коригирано, СТМ 
уведомява заявителя за корекции и в срок от 30 дни от датата 
на получаване на уведомлението. Заявлението се коригира и 
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връща на СТМ в съответствие с посоченото съдържание. ако то 
бъде поправено и върнато в СТМ в определения срок, датата на 
заявлението се запазва, а ако заявлението не бъде коригирано при 
изтичане на срока или ако не се коригира според изискванията, СТМ 
не приема заявлението и уведомява заявителя в писмена форма.

VIII. ПроЦедура По СъщеСТвеНо раЗГлеждаНе 
На Заявка За реГиСТраЦия На ТърГовСка Марка

Служба “Търговски марки” разглежда заявките за регистрация 
на търговска марка, приети в съответствие със съответните 
разпоредби на Закона за търговски марки: 
• Ако заявката за регистрация на търговски марки отговаря 
на изискванията или заявката за част от определените стоки 
използващи за търговската марка отговаря на изискванията, 
първоначално се разглежда и се публикува официално 
• Ако заявката за регистрация на търговска марка или заявката 
за определени обозначени стоки не отговарят на изискванията, 
заявката за регистрация на марката върху обозначената стока се 
отхвърля и заявителят се уведомява писмено с обяснени причини.

IХ. Мерки За вНиМаНие

 (1) в известието за приемане на заявка за регистрация се посочва 
само, че заявката за регистрация на търговска марка е приета от 
СТМ и не посочва, че заявката е одобрена.
(2) ако заявлението за регистрация на търговска марка бъде 
отхвърлено и заявителят не е съгласен с отхвърлянето, заявителят 
може да подаде молба за повторно разглеждане и преценка на 
търговските марки в рамките на 15 дни от датата на получаване на 
уведомлението за отказ.
(3) в случай че към заявената за регистрация търговска марка 
има възражение, ако заявителят (т.е. обектът на възражение) е 
несъгласен с решението на СТМ да не регистрира, той може да се 
обърне към комисията за преглед на търговските марки и да поиска 
преразглеждане на заявката в срок от 15 дни от датата на получаване 
на уведомлението.
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(4) Търговската марка е все още нерегистрирана търговска марка 
след подаване на заявката, все още не е одобрена за регистрация 
и все още трябва да се използва като нерегистрирана търговска 
марка. ако търговската марка се използва при нарушаване на 
изключителното право на други търговски марки, това няма да 
засегне разследването и наказанието на съответната индустриална 
и търговска администрация.
(5) регистрираната търговска марка е валидна 10 години от датата 
на одобрение на регистрацията. ако регистрираната търговска 
марка трябва да продължи да се използва след изтичане на 
срока на валидност, кандидатът на търговска марка трябва да 
приключи процедурата по подновяване в рамките на 12 месеца 
преди изтичането на срока. ако кандидатът на търговска марка 
не успее да се справи с него по време на този период, той може 
да го подаде в удължения период в рамките на шест месеца след 
изтичане на срока, при условие че заплати таксата за подновяване 
на регистрацията. ако заявлението за подновяване не е подадено 
след изтичане на срока за удължаване, Служба търговски марки 
ще анулира регистрираната търговска марка. ако първоначалният 
кандидат иска да продължи да притежава изключителното право да 
използва търговската марка, той трябва да подаде отново заявка за 
регистрация.

Горепосоченото съдържание е преработено през октомври 2018 г. 
Ако в бъдеще има някаква промяна или ако тя не съответства 

на изискванията на персонала на залата за регистрация 
на търговска марка, изискванията на персонала имат предимство.

Х. ФорМуляр За каНдидаТСТваНе
иНСТрукЦии За ПоПълваНе
(Приложение 4)
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СПиСъК С агеНЦии За региСТраЦиЯ  
на търговска марка към Службата за търговски марки

ПриложеНие 3



Млади 
ПредПриемачи - 33

СПиСъК С агеНЦии За региСТраЦиЯ  
на търговска марка към Службата за търговски марки



ЗаЯВЛеНие За региСТраЦиЯ  
на търговска марка

ПриложеНие 4
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Долната рамка е мястото, където се поставя образецът на търговската марка. Образецът трябва да бъде 
не повече от 10 x 10 cm и не по-малко от 5 x 5 cm. Ако се регистрира търговска марка с цветова комбинация 
или цвят, трябва да се представи цветен образец и черно-бял образец, а ако не е определен цвят, се подава 
черно-бял образец. Когато се прилага регистрация на триизмерна търговска марка, се представя образец, 
който може да определи триизмерната форма, и представеният модел на търговска марка трябва да съдържа най-малко 
три изгледа. Когато заявката за регистрация на търговска марка е със звук, звукът на заявката за използване 
като търговска марка се описва с петолиние или се поставя нотация и се прилага текстово описание, 
ако то не може да бъде описано с петолиние или нотация, то трябва да е в съответствие с образеца на звука.

ЗаЯВЛеНие За региСТраЦиЯ  
на търговска марка
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1. За да кандидатствате за регистрация на търговска марка, 
използвайте този образец. Заявлението трябва да е напечатано или 
принтирано. Заявителят трябва да попълни с опростени китайски 
йероглифи в съответствие с правилата на официалния за страната 
език и не може да променя формата. 

2.  в колона „име на заявителя“ заявителят трябва да попълни 
името от документа за самоличност. ако заявителят е физическо 
лице, номерът на документа трябва да бъде посочен след името. 
Чуждестранните кандидати също трябва да попълнят английското 
име в английската колона. ако заявката е подадена съвместно, 
посоченият представител се попълва в графата „име на заявителя“, 
като имената на другите съ-кандидати се попълват в „Приложение 
на заявката за регистрация на търговска марка - списък на другите 
имена на кандидатите“. ако не е назначен представител, първо лице 
по реда на заявлението е представителят.

3. в колона „Националност/район на заявителя“ кандидатите трябва 
да попълнят вярно формуляра, а местните кандидати от китай не 
попълват тази колона.

4. в колона „адрес на кандидата“ кандидатите трябва да попълнят 
адреса в документа за самоличност. когато адресът в документа 
за самоличност не е административен, например област, град или 
окръжен град, заявителят добавя наименованието на съответното 
административно деление. ако кандидатът е физическо лице, 
можете да попълните адрес за комуникация. 

адресът на чуждестранен кандидат, който отговаря на условията 
за самостоятелно кандидатстване за заявка за търговска марка, 
се попълва в административните отдели на провинцията, града и 
окръжния град. Чуждестранните кандидати, които не отговарят на 
условията за самостоятелно кандидатстване за търговски марки, 
трябва да попълнят подробно адреси на китайски и английски език.

иНСТрУКЦии За ПОПъЛВаНе
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5. колоните „Пощенски код“, „контакт“, „Телефон“ са за местни 
кандидати и чуждестранни кандидати, които отговарят на 
условията за самостоятелно заявяване на регистрация на търговски 
марки, за да попълнят своята информация за контакт в китай.

6. Графа „име на агенцията“: ако заявителят възложи на агенция за 
търговски марки към СТМ да обработи заявката за търговска марка 
от нейно име, в тази колона ще се попълни името на агенцията за 
търговска марка. ако заявителят сам подава заявката за търговска 
марка, той няма да попълни тази колона.

7. в колоните „Получател в китай на чуждестранни кандидати“, 
„адрес на получателя в китай“,  „Пощенски код“: чуждестранните 
кандидати трябва да посочат в заявлението, че местният получател 
е отговорен за получаване на правните документи на последващата 
търговска марка на СТМ и на комисията за преглед и обявяване 
на търговски марки. адресът на местния получател се попълва в 
административните отдели на провинцията, града и окръга.

8. колона „Заявление за заявка за търговска марка“: ако 
кандидатствате за регистрация на колективна марка или търговска 
марка за сертифициране, или кандидатствате за регистрация 
на търговска марка с триизмерен знак, цветова комбинация и 
звук, ако двама или повече заявители кандидатстват съвместно 
за регистрация на същата марка, се декларират в тази колона. 
кандидатът трябва да направи подбор според съдържанието на 
приложението и да приложи съответните документи.

9. колона „декларация при заявка за приоритетно право“: ако 
заявителят претендира за приоритетно право по чл. 25 от Закона 
за търговските марки, изберете „Приоритет въз основа на първото 
заявление“ и попълнете „Страна/регион за кандидатстване /
изложение“, „дата на кандидатстване /изложение“ и колона „Номер 
на заявлението“. ако заявителят претендира за приоритет съгласно 
чл. 26 от Закона за търговските марки, изберете „Приоритет за 
изложение“ и попълнете колоните „Страна/регион на заявяване/
изложение“ и „дата на заявяване/изложение“.
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Заявителят представя доказателствения документ за приоритет 
(включително оригинала и китайския превод) едновременно, ако 
сертификатът за приоритет не може да бъде подаден едновременно, 
той избира „сертификат за приоритет“ и го представя в срок 
от 3 (три) месеца от датата на подаване на заявлението. ако не е 
направена писмена декларация или документът за приоритет не 
е представен в рамките на срока, се смята, че не се претендира за 
приоритет. 

10. Графа „Печат на заявителя“: ако заявителят е юридическо лице 
или друга организация, той трябва да бъде подпечатан с официален 
печат. ако заявителят е физическо лице, той се подписва лично. 
Печатът или подписът трябва да бъдат пълни и ясни.

11. в колона „Печат на агенция“: агенцията за търговска марка, 
която обработва заявката от името на заявлението, трябва да бъде 
подпечатана с официалния печат и подписана от агента.

12. На страницата за „образец на търговска марка“ образецът 
трябва да се постави в рамката.

13. в колона „описание на търговската марка“: кандидатите трябва 
да попълнят в зависимост от действителната ситуация. когато 
дадена търговска марка е регистрирана с триизмерна марка или 
звукова марка, използването на марката се обяснява. когато за 
заявка за регистрация на търговска марка се кандидатства в цветова 
комбинация, се представя текстово описание, указващо цветовия 
стандарт, и се посочва начина, по който се използва търговската 
марка. когато търговската марка е на чужд език или съдържа 
чужд език, значението се обяснява. Физическите лица, които 
кандидатстват за свои портрети като дизайн на търговска марка, 
трябва да бъдат пояснени. Заявлението на заявителя за регистрация 
на портрет на друго лице като образец на търговска марка се посочва, 
придружено от пълномощно на човека от портрета.

14. в колона „категория“, „Стоки/услуги“: кандидатите трябва 
да попълнят категорията, името на продукта/услугата съгласно 
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„класификационната таблица на проекти за подобни стоки и 
услуги“. Стоките/услугите трябва да се попълват по категория и 
последователният номер да се посочва преди всяка категория. 

ако категориите и стоките/услугите не са попълнени, те могат 
да бъдат попълнени на приложените страници във формата на 
това заявление. След като бъдат попълнени всички категории и 
позиции, трябва да се посочи с думата „край“. 

15. „Приложение на формуляра за заявка за регистрация на 
търговска марка - списък с други имена на кандидатите“: тази 
колона запълва имената на другите кандидати, а в празното 
пространство – печатът на заявителя, подпечатан или подписан от 
заявителя. 

16. Такси за заплащане: една категория се заплаща с такса 
за регистрация на търговска марка от 300 юана (ограничена 
до 10 артикула/услуги в тази категория, а всяка допълнителна 
в тази категория добавя 30 юана). Таксата за регистрация на 
колективни търговски марки е 1500 юана. Таксата за регистрация 
на търговската марка за сертифициране е 1500 юана. 

17. Моля прочетете „ръководство за заявление на търговските 
марки” (www.saic.gov.cn) за подробности.
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издава: 

Центърът за насърчаване на сътрудничеството в областта 
на селското стопанство между Китай и страните от Централна и Източна Европа (ЦНСССКЦИЕ)

Графичен дизайн и предпечат:
ВаЛеНТиН аргирОВ

Печат:






