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„Предизвикателствата пред Патентно 
ведомство на Република България за развитие 

на иновациите и усъвършенстване на 
технологиите през Програмен период на ЕС 

2021-2028 г.“

Д-р Офелия Киркорян-Цонкова
Заместник председател 

• Ролята на Патентно ведомство
• Целите на Патентно ведомство
• Програма „Хоризонт Европа“ 
• Мерки за постигане на целите на ПВ
• Очаквани резултати

ВЪВЕДЕНИЕ

• Администриране на обектите на индустриална собственост

• Обучения в областта на индустриалната собственост

• Популяризиране на правната закрила на индустриалната 

собственост и иновационната дейност

Ролята на Патентното ведомство
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• Мисия

• Визия

• Политика по качество

Ролята на Патентното ведомство

 Разбиране и удовлетворяване на изискванията и очакванията на

заинтересованите страни;

 Насърчаване на научните изследвания и стимулиране на обществения

прогрес чрез увеличаване на иновациите, конкурентоспособността и

икономическия растеж;

 Увеличаване на заявителската активност, чрез повишаване на

знанията за защитата на обектите на ИС сред бизнеса и гражданите

Цели на Патентно ведомство 

• Рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации за

периода 2021—2027 г.

• „Хоризонт Европа“ включва три стълба:

 високи постижения в научната област;

 глобални предизвикателства и конкурентоспособност на

европейската промишленост – подпомагане на научните

изследвания

 иновативна Европа - Европейски съвет по иновациите

„Хоризонт Европа“ 
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Мярка 1 

Модернизиране и опростяване на онлайн услугите на ПВ 

- Интензивно и ефективно сътрудничество със 

Службата на ЕС по ИС за подобряване на фронтофиса на ПВ

- Оперативна програма „Иновации и 

конкурентоспособност“ за подобряване на бекофиса

на ПВ

Мерки за постигане на целите на ПВ
през бъдещия програмен период на ЕС 

2021-2028 г. 

Мярка 2 

Подобряване на сътрудничеството между науката и бизнеса

- Съвместен проект на ПВ, УНСС и СОИС относно 

центровете за трансфер на технологии в България

Мерки за постигане на целите на ПВ през бъдещия 
програмен период на ЕС 

2021-2028 г. 

Мярка 3

Повишаване осведомеността на обществото относно 

индустриалната собственост и средствата за тяхната 

закрила

- дейности по ОПИК

- съвместни проекти със СЕСИС и ЕПВ

Мерки за постигане на целите на ПВ през бъдещия 
програмен период на ЕС 

2021-2028 г. 
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Мярка 4 

Качество и бързина

- внедряване на Система за управление на качеството – ISO 

9001:2015 през 2018г.

- предстои внедряване на Система за управление сигурността 

на информацията в съответствие със стандарт ISO/IEC 27001:2013

- проект със СЕСИС за дигитализиране на досиетата в ПВ 

Мерки за постигане на целите на ПВ през бъдещия 
програмен период на ЕС

2021-2028 г. 

 Оптимизиране на административните процеси;

 Модернизиране на технологиите;

 Стимулиране на прилагането на иновативни решения;

 Улесняване на бизнеса чрез повишаване на знанията за ИС;

 Развитие на иновациите;

 Растеж на българската икономика;

Очаквани резултати

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

Д-р Офелия Киркорян-Цонкова 

Заместник председател

otsonkova@bpo.bg


