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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
 
СЛУЖБА НА ОБЩНОСТТА ЗА 
СОРТОВЕТЕ РАСТЕНИЯ 
   

 

 

  

  

ЗАЯВКА ЗА ПРАВНА ЗАКРИЛА НА ОБЩНОСТТА НА СОРТОВЕТЕ 
РАСТЕНИЯ ДО СЛУЖБАТА НА ОБЩНОСТТА ЗА СОРТОВЕТЕ 

РАСТЕНИЯ  
 

 
 
 

Попълва се само от националната агенция, ако е необходимо 
 
Чрез национална агенция: 
 
 
Номер на завеждане: 
 
 
 
 

Попълва се само от Службата 
 
Дата на заявката: 
 
Дата на приоритет: 
 
Номер на завеждане на заявката: 
 
 
 
 

Да се попълни от заявителя 
 
Ботанически таксон: 
 
Временно наименование: 
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Временно наименование на сорта                                    Номер на завеждане:  
Попълва се 
от Службата

1. Име(на) на заявител(ите) (ако е физическо лице, първо посочете малкото име): 
 
 
 
 
 
 
Телефон: + / Факс: + / 
 
E-mail (ако има такъв): @ 
 
Ако е физическо лице, посочете националността и адреса: 
 
Националност Адрес 
 
Ако е юридическо лице (напр. фирма или компания), посочете адреса на неговото 
седалище или предприятие: 
 
 
 
 
Посочете името и адреса на физическото лице, служител на юридическото лице, което 
е надлежно упълномощено да представлява юридическото лице (напр. директор на 
компания или партньор на фирма): 
 
 
 
 
 
 
 
Телефон: + / Факс: + / 
 
E-mail (ако има такъв): @ 
 

 

2. Ако е определен процесуален представител, посочете неговото име и адрес и 
заведете съответното подписано пълномощно   
(За заявители, чието местоживеене, седалище или предприятие не се намират на 
територията на Европейския съюз, се изисква процесуален представител с 
местоживеене, седалище или предприятие на територията на Европейския съюз.) 

 
 
 
 
 
 
 
Телефон: + / Факс: + / 
 
E-mail (ако има такъв): @ 
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Временно наименование на сорта                                         Номер на завеждане: 

 
Попълва се 
от Службата

3. Адрес, на който ще се изпраща кореспонденция, ако е различен от 1 или 2. 
 
 
 
 
 
Телефон: + / Факс: + / 
 
E-mail (ако има такъв): @ 
 

 

4. Ботанически таксон: латинското име на растителния род, вид или подвид, към 
който принадлежи сортът, и общоприетото име: 

 
 
 
 

 

5. а) Където е уместно, предложението Ви за наименование на сорта: 
 (моля, попълнете също формуляра „Предложение за наименование на сорта”) 
 
 
 
 б) Във всички случаи, временното наименование (референтен номер на 

създателя) на сорта 
 (с ПЕЧАТНИ БУКВИ) 
 
 
 

 

6. Първоначалният(ните) създател(и) е(са)         заявителят(лите). 

          следното(ните) лице(а). 

Име(ена) и адрес(и), ако е(са) различен(ни) от този(тези) на заявителя: 
 
 
 
 
 
 
Телефон: + / Факс: + / 
 
E-mail (ако има такъв): @ 

 

 

Ако първоначалният(ните) създател(и) не е(са) заявителят(лите), как е бил 
прехвърлен сортът на заявителя(ите)? 

 договор 

 наследяване 

 други (уточнете) 
 
 
Моля, осигурете писмено доказателство в оригинал или официално заверен документ.  

 

Véronique Doreau

Véronique Doreau

Véronique Doreau

Véronique Doreau
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Временно наименование на сорта                                    Номер на завеждане:  
Попълва се 
от Службата

7. Информация за всички други заявки, направени в държава-членка на ЕС или в 
страна членка на Международния съюз за закрила на новите сортове растения 
(UPOV):  

 

 Право на закрила на сортовете 
растения 

 Официален списък на сортовете 

 Патент 

 
Завеждане:  Дата :  
  Държава: 
 
Орган 
 
Заявка № 
 
Етап: 
 
Наименование на сорта или референтен 
номер на създателя: 

 Право на закрила на сортовете 
растения 

 Официален списък на сортовете 

 Патент 

 
Завеждане:  Дата :  
 Държава: 
  
Орган 
 
Заявка № 
 
Етап: 
 
Наименование на сорта или референтен 
номер на създателя: 

 

(Ако е необходимо, продължете на отделен лист) Допълнителен лист 
 

 

8. С настоящето се иска право на приоритет по отношение на най-рано подадената 
заявка за предоставяне на права на собственост: 

 
в (държава) 

 
 на (дата на заявката) 
 

 

9. a) Сортът бил ли е продаван или използван по друг начин? 

- На територията на Европейския съюз : ДА НЕ 

Ако “да”, моля, посочете датата и страната на първото преотстъпване на сорта и 
на използваното наименование: 
 
 Дата Държава Наименование 
 
 
 

- Извън територията на Европейския съюз : ДА НЕ 

Ако “да”, моля, посочете датата и страната на първото преотстъпване на сорта и 
използваното наименование: 
 
 Дата Държава Наименование 
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Временно наименование на сорта  Номер на завеждане: 

 
Попълва се 
от Службата

    б) Сортът бил ли е използван нееднократно в производството на един или 
 повече хибридни сортове? 

    Да    Не 

  Ако “да”, моля, посочете за всеки хибрид същата информация, каквато се иска 
 в а) 

   

   Дата  Държава  Наименование 

 

 

 

 в) Сортът бил ли е преотстъпван при други обстоятелства, различни от 
гореспоменатите в a)  или б), от създателя или с неговото съгласие? 

 
 Да Не 
 (Моля, уточнете) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

10. Техническа проверка за официални цели 
 
 вече е извършена в (държава) 
 
 е в ход на извършване в (държава) 
 
 още не е извършена. 
 

Ако кандидат-сортът e родителска линия на хибриден сорт и се проверява (е 
проверен) във връзка с проверката на хибридния сорт, моля, посочете 
наименованието на хибридния сорт и държавата, в която се извършва (е 
извършена) проверката: 
 
 
 

 

 

11. Кандидат-сортът генетично модифициран организъм (ГМО) ли е по смисъла на 
член 2, параграф 2 на Директива 2001/18/ЕО на Съвета от 12.03.2001 г.? 

 Да Не 
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Временно наименование на сорта  Номер на завеждане: 

 
Попълва се 
от Службата

12. В случай на предоставяне на правна закрила на Общността на сортовете растения 
сертификатът ще се издаде на езика, на който е била подадена заявката, освен ако 
по-долу не е посочено желанието вместо това сертификатът да се издаде на 
следните официални езици на ЕС: 

 
 
 
 

 

13. Такса за заявката: Уредено ли е плащането на таксата за заявката? 
 
 Да Не 
 
Моля, попълнете и приложете формуляра “Информация за плащането”.  

 

14. Следните формуляри или документи са приложени към настоящата заявка: 
Моля, нанесете отметка в съответните кутийки. 

1. Технически въпросник (оригинал + едно копие) 

2. Технически въпросник, конфиденциална част (оригинал + едно копие) 

3. Формуляр за определяне на процесуален представител 

4. Предложение за наименование на сорта (оригинал + едно копие) 

5. Писмено доказателство за право на заявяване за закрила 

6. Искане за право на приоритет (заверено копие на първата заявка) 

7. Формуляр “Информация за плащането” 

8. Фотографии (в случай на плодови и декоративни сортове) 

9. Копие на съответното писмено съгласие за освобождаване (за ГМО)  

10. Други: моля, уточнете 
 

  
 
Техническият въпросник и формулярът за определяне на евентуален 
процесуален представител са част от заявката 
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15. ДЕКЛАРАЦИИ 
 

 С настоящото аз(ние) кандидатствам(е) за предоставяне на правна закрила на 
Общността на сортовете растения. 

 
 С настоящото се упълномощава Службата на Общността за сортовете 
растения да обменя с контролните агенции и други компетентни органи 
цялата необходима информация и материал, отнасящи се до сорта при 
условие, че са защитени правата на заявителя. 
 

 С настоящото аз(ние) декларирам(е), че доколкото ми(ни) е известно, 
информацията, необходима за проверка на заявката, дадена в настоящия 
формуляр и приложенията, е пълна и вярна. 
 

 С настоящото аз(ние) декларирам(е), че друго лице или лица, различно(и) от 
лицето или лицата, споменато(и) в настоящата заявка, не е(са) участвало(и) в 
създаването или откриването и разработването на сорта. 
 
 
Място:  Дата: 
 
 
Подпис: 
 
 
 
ВИЖТЕ УКАЗАНИЯТА 

 

[Край на документа] 
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