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Нови видове марки: проверка на формалните изисквания и основанията за отказ 

  
 

 

Общо съобщение 1 
 

 ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ 

Службите за интелектуална собственост, обединени в Мрежата на Европейския съюз за интелектуална 

собственост, продължават да си сътрудничат в контекста на сближаване на практиките в областта на 

марките и дизайните. Вече са се договорили за допълнителна обща практика в областта на марките с 

цел предоставяне на насоки относно проверката на формалните изисквания и основанията за отказ 

и/или недействителност за нови видове марки, а именно звукови марки, марки съдържащи движение, 

мултимедийни и холограмни марки, както и за новите начини за тяхното представяне. 

Настоящата обща практика се оповестява публично чрез настоящото общо съобщение с цел 

допълнително повишаване на прозрачността, правната сигурност и предвидимостта в интерес както на 

проверяващите, така и на потребителите. 

Обхватът на настоящата обща практика е проверката на формалните изисквания и основанията за отказ 

и/или недействителност за нови видове марки, като се вземе предвид въздействието от премахването 

на изискването за графично представяне в Директива (ЕС) 2015/2436 на Европейския парламент и на 

Съвета от 16 декември 2015 г. за сближаване на законодателствата на държавите членки относно 

марките (Директива относно марките). 

Въпросите, които не са свързани с новите видове марки и/или с новите начини за тяхното представяне, 

са извън обхвата на настоящата обща практика. Въпросите, които са извън обхвата, са подробно 

описани в Раздел 1.3 на документа за обща практика. 

 ОБЩАТА ПРАКТИКА 

В текста по-долу са обобщени най-важните послания и основните формулировки на принципите на 
настоящата обща практика. Пълният текст и всички примери, използвани за илюстриране на 
общите критерии, могат да бъдат намерени в общата практика — Приложение 1 към настоящото 
общо съобщение. Освен това определенията, начините за представяне за различните видове марки 
и допустимите формати на електронни файлове, съгласно договореното от СИС на всички ДЧ, могат 
да бъдат намерени в „Общо съобщение относно представянето на нови видове марки(1)“ (наричано 
по-долу CCNTM). 
 

ПРИНЦИПИ НА ОБЩАТА ПРАКТИКА: 

ЧАСТ A — Проверка на формалните изисквания(2) 

ЗНАКЪТ И НЕГОВИТЕ ЕЛЕМЕНТИ, КАКТО СА ОПРЕДЕЛЕНИ В ОБЩОТО СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО 

ПРЕДСТАВЯНЕТО НА НОВИ ВИДОВЕ МАРКИ 

 

Когато даден знак е в пълно съответствие с едно от определенията и изискванията за 
представяне, установени в CCNTM, той следва да бъде класифициран като съответния 
специфичен вид марка. 

Звукови марки: Всеки знак, съдържащ един или 

повече звуци, независимо от вида на 
Звукови марки 

 
(1) https://euipo.europa.eu/tunnel-
web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/who_we_are/common_communication/common_communication_
8/common_communication8_bg.pdf  
(2) Примерите, предоставени в част A на общата практика, са представени само за целите на формалните изисквания. Те не 
отговарят непременно на изискванията за абсолютни основания. 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/who_we_are/common_communication/common_communication_8/common_communication8_bg.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/who_we_are/common_communication/common_communication_8/common_communication8_bg.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/who_we_are/common_communication/common_communication_8/common_communication8_bg.pdf
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Общо съобщение 2 
 

съдържащия се в него звук (напр. словни 

елементи, възприемани в звука, звук от 

природата, звук на животни, мелодия и др.), 

следва да се класифицира като звукова марка. 

Когато звуковата марка е представена с 

музикална нотация, това представяне трябва да 

включва петолиние, разделено на мерни 

единици (тактове) и представящо, по-специално, 

ключ и всички музикални ноти, необходими за 

възпроизвеждане на мелодията. Темпото или 

движението на мелодията и инструмента 

(инструментите) са незадължителни елементи 

за указване. 

 

 

Кликнете върху 

изображението, за да го 

възпроизведете 

 

Кликнете върху 

изображението, за да го 

възпроизведете 

 

Кликнете върху 

изображението, за да го 

възпроизведете 

 

Кликнете върху 

изображението, за да го 

възпроизведете 

Марки съдържащи движение: Марките 

съдържащи движение не са ограничени до знаци, 

изобразяващи движение. Даден знак може също 

да се класифицира като марка съдържаща 

движение, ако е в състояние да представи 

промяна в позицията на елементите (например 

последователност от снимки), промяна на цвета 

или промяна на елементи, отнасяща се до 

замяна на едно изображение с друго. 

Когато марката съдържаща движение е 

представена чрез поредица от последователни 

неподвижни изображения, показваща 

движението или промяната на позицията, може 

да е необходимо продължителността, 

повторенията и скоростта на 

движението/движенията да се посочат в 

описанието. 

 

Марки съдържащи движение 

 
Кликнете върху 

изображението, за да го 

възпроизведете 

 
Кликнете върху 

изображението, за да го 

възпроизведете 

 
Кликнете върху 

изображението, за да го 

възпроизведете 

 

Кликнете върху 

изображението, за да го 

възпроизведете 

Мултимедийни марки: Всеки знак, състоящ се 

от комбинация от визуални и аудиоелементи, 

следва да се класифицира като мултимедийна 

марка. 

Мултимедийна марка 

 
Кликнете върху изображението, за да го възпроизведете 

 

Холограмни марки: Всеки знак, състоящ се от 

елементи с холографски особености, следва да 

се класифицира като холограмна марка. В този 

смисъл холограмата е изображение, което 

променя вида си, когато се гледа от различни 

ъгли.  

Холограмна марка 

 

Кликнете върху изображението, за да го възпроизведете 

ОПИСАНИЯ 

Когато представянето на нов вид марка е придружено от описание, то трябва да е в 

съответствие с представянето на марката, като не трябва да противоречи на 

представянето или да разширява обхвата му. 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%202.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%201.mp3
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%202.mp3
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%203.mp3
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%205.mp3
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%201.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%203.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%205.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%206.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Hologram%20mark%202.mp4
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Общо съобщение 3 
 

УКАЗВАНЕ НА СЛОВНИ ЕЛЕМЕНТИ 

Всяко съществуващо поле, в което се изисква указване на словни елементи в марката, ще 

служи само за целите на търсенето и никога няма да разшири обхвата на закрила на 

марката,  определен с нейното представяне. 

ПРИВИЛЕГИЯ НА ПРЕДСТАВЯНЕТО НАД ВИДА И ОПИСАНИЕТО 

Когато има противопоставяне или несъответствие между представянето и вида и/или 

описанието на марката, представянето на марката винаги ще има превес. 

ВАЛИДНИ НАЧИНИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПОВЕЧЕ ОТ ЕДИН ВИД МАРКА 

Заявките за регистрация на марки ще се приемат в съответствие с избрания от 

заявителя вид марка, при условие че представянето отговаря на законовите изисквания 

за специфичния вид. Обхватът на закрила и предметът на марката ще варират в 

зависимост от вида на приетата марка. 

ПРОВЕРКА НА ПРЕТЕНЦИИ ЗА ПРИОРИТЕТ 

Даден знак ще се счита за идентичен с дадена марка само когато възпроизвежда, без 

никакви изменения или допълнения, всички елементи, съставляващи марката, или, когато, 

разглеждан в цялост, съдържа толкова незначителни разлики, че те могат да останат 

незабелязани от средния потребител. 

ИДЕНТИЧЕН ПРЕДМЕТ 

Две марки ще се считат за идентични с цел 

проверка на претенции за приоритет, ако 

предметът на закрила и марката са едни и същи, 

независимо от формàта. Освен това приоритет 

може да се признае, когато второто подаване на 

заявка за регистрация е за различен вид марка, 

но е с идентичен предмет. 

  

Първо подаване на заявка 

за регистрация 

Второ подаване на заявка 

за регистрация 

 
Кликнете върху 

изображението, за да го 

възпроизведете 

 
Кликнете върху 

изображението, за да го 

възпроизведете 

Друга марка Мултимедийна марка 

РАЗЛИЧЕН ПРЕДМЕТ 

Когато дадена претенция за приоритет касае две 

марки с различен предмет, независимо от техния 

формат или от вида на избраната марка, марките 

ще се считат за различни и следователно 

претенцията за приоритет ще бъде отхвърлена. 

  

Първо подаване на заявка 

за регистрация 

Второ подаване на заявка 

за регистрация 

 

Кликнете върху 

изображението, за да го 

възпроизведете 

 

Кликнете върху 

изображението, за да го 

възпроизведете 

Мултимедийна марка Звукова марка 

ЕДИН И СЪЩ ВИД МАРКИ, ПРЕДСТАВЕН РАЗЛИЧНО 

ЗВУКОВИ МАРКИ 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Other%20mark%201.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%203.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%205.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2014.mp3
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Общо съобщение 4 
 

Претенциите за приоритет, при които една от 

подадените заявки за регистрация е представена 

с музикална нотация (напр. JPEG), а другата e 

представена с аудиофайл (напр. MP3), ще бъдат 

приети само ако всички елементи(3), които се 

съдържат в аудиофайла, са посочени в 

музикалната нотация. 

Първо подаване на заявка 

за регистрация 

Второ подаване на заявка 

за регистрация 

 

 
Кликнете върху 

изображението, за да го 

възпроизведете 

Звукова марка Звукова марка 

  

Ако някой от тези елементи липсва, марките не 

са идентични и претенция за приоритет ще бъде 

отхвърлена. 

Първо подаване на заявка 

за регистрация 

Второ подаване на заявка 

за регистрация 

 
Кликнете върху 

изображението, за да го 

възпроизведете 

 

Звукова марка Звукова марка 

   

МАРКИ СЪДЪРЖАЩИ ДВИЖЕНИЕ 

Претенциите за приоритет, при които една от 

подадените заявки за регистрация е представена 

с последователност от неподвижни изображения 

(напр. JPEG формат), а другата е представена с 

видеофайл (напр. MP4 формат), ще бъдат 

приети само ако всички елементи на видеофайла 

и тяхното цялостно движение са ясно 

разграничими в последователността от 

неподвижни изображения. 

Ако втората подадена заявка за регистрация е 
представена с последователност от неподвижни 
изображения, може да е необходимо описание, 
за да се гарантира, че предметът е идентичен 
(напр. продължителност, скорост, повторения). 

Първо подаване на заявка 

за регистрация 

Второ подаване на заявка 

за регистрация 

 

Кликнете върху 

изображението, за да го 

възпроизведете 

 

 

Описание: това движение се 
състои от съдържанието на 
неподвижните изображения, 
които се появяват на 
интервали от половин 
секунда. 

Марка съдържаща 

движение 

Марка съдържаща 

движение 

  

Ако някой от тези елементи липсва и 

цялостното движение не може да бъде ясно 

разграничено, марките не са идентични и 

претенцията за приоритет ще бъде отхвърлена. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Първо подаване на заявка 

за регистрация 

Второ подаване на заявка 

за регистрация 

 
Кликнете върху 

изображението, за да го 

възпроизведете 

 

Марка съдържаща 

движение 

Марка съдържаща 

движение 

 
(3) Вижте Обща практика — част A — раздел 1.1 — Звукови марки — Елементите за графично представена звукова марка трябва 
да са ясни и точни. 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2015.mp3
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2017.mp3
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2012.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2014.mp4
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ХОЛОГРАМНИ МАРКИ 

Претенции за приоритет, при които една от 

подадените заявки за регистрация е с холограма, 

представена с последователност от графични 

или фотографски изображения (файлове с 

изображения, напр. JPEG), а другата е 

представена с видеофайл (напр. MP4), ще бъдат 

приети само ако всички елементи на видеофайла 

и различните етапи на холографския ефект са 

ясно разграничими в последователността от 

графични или фотографски изображения. 

Първо подаване на заявка 

за регистрация 

Второ подаване на заявка 

за регистрация 

 
Кликнете върху 

изображението, за да го 

възпроизведете 
 

Холограмна марка Холограмна марка 
 

Ако някой от тези елементи и различните 

етапи на холографския ефект не могат да 

бъдат ясно разграничени, марките не са 

идентични и претенцията за приоритет ще бъде 

отхвърлена. 

Първо подаване на заявка 

за регистрация 

Второ подаване на заявка 

за регистрация 

 
Кликнете върху 

изображението, за да го 

възпроизведете 

 

Холограмна марка Холограмна марка 

  

 

 

ЧАСТ Б — Проверка на абсолютните основания за отказ и/или 
недействителност 

ОЦЕНКАТА ЗА ЯСНОТА И ТОЧНОСТ НА НОВИТЕ ВИДОВЕ МАРКИ — ЧЛЕН 4, параграф 1, 

буква А) ОТ ДИРЕКТИВАТА ОТНОСНО МАРКИТЕ 

Марката ще се счита за ясна и точна, доколкото е представена в подходяща форма, като 
се използват общодостъпни технологии, при условие че знакът също може да бъде 
представен по начин, който е независим, леснодостъпен, разбираем, устойчив и 
обективен, независимо от това дали е с концепция. Този подход е приведен в 
съответствие с принципа, според който не е необходимо словна или фигуративна марка 
да има значение или да съдържа разпознаваеми изображения, доколкото може да изпълнява 
функцията на марка и по този начин да служи като означение за произход(4). 

 
 

Кликнете върху изображението, за да го 

възпроизведете 

 
Кликнете върху изображението, за да го 

възпроизведете 

 
Кликнете върху изображението, за да го 

възпроизведете 

 
 
 
 

 
(4) Тези примери се разглеждат като ясни и точни; това не означава, че няма да бъдат обект на други основания за отказ. 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Hologram%20mark%205.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Hologram%20mark%206.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2024.mp3
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2017.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%2010.mp4
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НЕОБХОДИМАТА СТЕПЕН НА ОТЛИЧИТЕЛЕН ХАРАКТЕР НА НОВИТЕ ВИДОВЕ МАРКИ — 

ЧЛЕН 4, параграф 1, буква Б) ОТ ДИРЕКТИВАТА ОТНОСНО МАРКИТЕ 

ЗВУКОВИ МАРКИ  

ВЪЗПРИЯТИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ 

Тъй като звуците все повече се използват в търговията като част от стратегията за 

брандиране, потребителите също са по-склонни да ги възприемат като означения за 

търговски произход. За целите на анализа на възприятието на потребителите звуковите марки 

могат да бъдат групирани най-малко по следните начини: 1) звуци, генерирани от стоките или 

услугите или свързани с тях; 2) ноти, комбинация от ноти, мотиви или мелодии; 3) звуци, които са 

звуков еквивалент на словни елементи. Има и звуци, които не са включени в предишните групи и 

нямат връзка със стоките и/или услугите. 

ЗВУКОВИ МАРКИ С ПРИСЪЩ ОТЛИЧИТЕЛЕН ХАРАКТЕР 

Когато звукът, възприеман при звукова марка, се 

състои от една нота, комбинация от ноти или 

мелодия, той ще се счита за звук с присъщ 

отличителен характер, ако може да се възприеме 

от съответните потребители като означение за 

търговски произход. 
 

Звукова марка Стоки и услуги 

 

Кликнете върху изображението, за да 

го възпроизведете 

Клас 41: Предоставяне 
на филми за 

развлекателни цели 

Когато звукът, възприеман при звукова марка, се 

състои от словен елемент, който се счита за 

отличителен сам по себе си, и ако се произнася 

по ясен начин дори ако се произнася с неутрален 

или роботизиран глас, звуковата марка ще се 

счита за отличителна. 
 

Звукова марка Стоки и услуги 

 

Кликнете върху изображението, за да 

го възпроизведете 

Клас 12: Автомобили 

Ако елементът на речта, възприеман при 

звукова марка, не може да се възприеме или 

не може да се идентифицира като дума, той 

ще се счита за отличителен, доколкото звукът 

може да се разпознае от потребителя като 

означение за търговски произход. 

Звукова марка Стоки и услуги 

 
Кликнете върху изображението, за да 

го възпроизведете 

Клас 12: Автомобили 

 

Когато звукът, възприеман при звукова марка, 
съдържа звук, който не е свързан със стоките 
и/или услугите, за които е подадена заявка за 
регистрация, той по принцип ще се счита за 
отличителен, доколкото може да се разпознае от 
потребителя като означение за търговски 
произход. 

 

Звукова марка Стоки и услуги 

 
Кликнете върху изображението, за да 

го възпроизведете 

Клас 11: Тоалетни 

НЕОТЛИЧИТЕЛНИ ЗВУКОВИ МАРКИ 

По принцип, когато звуковата марка се състои от 
звук, генериран от стоките и/или услугите или 
свързан с тях или с други съответни техни 
характеристики, той ще се възприема от 
потребителя само като функционален атрибут и 
следователно звуковата марка ще се счита за 
неотличителна. 

 

  

Звукова марка Стоки и услуги 

 

Кликнете върху изображението, за да 

го възпроизведете 

Клас 33: Вино 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2031.mp3
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2025.mp3
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2030.mp3
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2032.mp3
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2034.mp3


 
Нови видове марки: проверка на формалните изисквания и основанията за отказ 

  
 

 

Общо съобщение 7 
 

Когато звуковата марка се състои от ноти, 

комбинация от ноти, мотиви или мелодии, тя 

ще се счита за неотличителна, ако звукът няма 

резонанс и няма да се разпознае от потребителя 

като означение за търговски произход дори ако 

не може да се установи връзка със стоките и/или 

услугите. 

Звукова марка Стоки и услуги 

 

Кликнете върху изображението, за да 

го възпроизведете 

Клас 12: Автомобили 

 

Когато звуковата марка се състои от 

неотличителни/описателни/родови словни 

елементи, произнасяни по ясен начин и без 

всякакви отличителни или необичайни звукови 

елементи, звуковата марка ще се счита за 

неотличителна. 

По принцип, когато 

неотличителният/описателният/родовият словен 

елемент, възприеман при звукова марка, е 

придружен от други звукови елементи, като 

текстове, специфична мелодия, интонация 

и/или специфичен начин на пеене, които 

също се считат за неотличителни сами по 

себе си, звуковата марка най-вероятно също ще 

се счита за неотличителна в цялост. 

 

Звукова марка Стоки и услуги 

 

Кликнете върху изображението, за да 

го възпроизведете 

Клас 3: Сапун на прах 

 

Звукова марка Стоки и услуги 

 

Кликнете върху изображението, за да 

го възпроизведете 

Клас 3: Сапун на прах 

Изключение: Не може да се изключи 

възможността, че определена подредба на 

различни звукови елементи, която е необичайна 

и може лесно да се разпознае от потребителя 

като означение за търговски произход, може да е 

достатъчна, за да направи звуковата марка 

отличителна в цялост(5). 

 

Звукова марка Стоки и услуги 

 

Кликнете върху изображението, за да 

го възпроизведете 

Клас 31: Пресни банани 

 

МАРКИ СЪДЪРЖАЩИ ДВИЖЕНИЕ 

ВЪЗПРИЯТИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ 

По отношение на марките съдържащи движение има увеличение на броя на знаците, 

съдържащи движения и движещи се изображения, използвани като част от стратегиите 

за брандиране, поради което потребителите също са по-склонни да ги възприемат като 

означения за търговски произход. За целите на анализа на възприятието на потребителите 

марките съдържащи движение могат да бъдат групирани най-малко по следните начини: 1) 

движения, които могат да се възприемат като присъщ функционален елемент на самите стоки или 

услуги или се използват за контролиране на тези стоки; 2) движения, които съдържат словни 

елементи и/или фигуративни елементи. 

МАРКИ СЪДЪРЖАЩИ ДВИЖЕНИЕ С ПРИСЪЩ ОТЛИЧИТЕЛЕН ХАРАКТЕР 

 
(5) Следва да се отбележи, че заявителят няма да получи изключителни права за неотличителните/описателните словни 
елементи — обхватът на защита ще бъде ограничен до цялостното впечатление от звуковата марка. 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2036.mp3
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2037.mp3
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2039.mp3
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2042.mp3
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Като цяло марките съдържащи движение ще се 

считат за отличителни, ако съдържат 

отличителен словен и/или фигуративен 

елемент, който се движи или променя своята 

позиция, цвят и/или елементи, въпреки че самото 

движение или самата промяна на позицията 

може да не са отличителни сами по себе си. 

Марка съдържаща движение Стоки и услуги 

 

Кликнете върху изображението, за да 

го възпроизведете 

Клас 9: Компютри  

 

Когато марката съдържаща движение включва в 

себе си елемент, който не може да се 

възприеме или не може да се идентифицира, 

тъй като той не придава значение или не създава 

връзка към стоките и/или услугите, доколкото 

може да се разпознае като означение за 

търговски произход от потребителя, тя ще се 

счита за отличителна. 

Марка съдържаща движение Стоки и услуги 

 

Кликнете върху изображението, за да 

го възпроизведете 

Клас 3: Сапун на прах 

 

НЕОТЛИЧИТЕЛНИ МАРКИ СЪДЪРЖАЩИ ДВИЖЕНИЕ(6) 

По принцип, когато марката съдържаща 

движение се състои от движение, генерирано 

от стоките и/или услугите или свързано с тях 

или с други съответни техни характеристики, 

тя ще се възприема от потребителя само като 

функционален елемент на или за стоките и/или 

услугите. Следователно марката съдържаща 

движение ще се счита за неотличителна. 

Марка съдържаща движение Стоки и услуги 

 

Кликнете върху изображението, за да 

го възпроизведете 

Клас 7: Електрически 

триони 

 

Когато марката съдържаща движение се състои 

от неотличителен/описателен/родов словен 

и/или фигуративен елемент, който се движи 

или променя своята позиция, цвят и/или 

елементи, тя ще се счита за неотличителна, 

освен ако самото движение не е достатъчно, за 

да отклони вниманието от посланието, 

предавано чрез неотличителния/описателния 

словен или фигуративен елемент. 

 

Марка съдържаща движение Стоки и услуги 

 

Кликнете върху изображението, за да 

го възпроизведете 

Клас 3: Сапун на прах 

Изключение: Не може да се изключи 

възможността, че определено движение, което 

само по себе си е или създава необичайно и 

отличително визуално въздействие, може да е 

достатъчно, за да придаде на марката 

съдържаща движение отличителност в цялост(7). 

Марка съдържаща движение Стоки и услуги 

 

Кликнете върху изображението, за да 

го възпроизведете 

Клас 3: Сапун на прах 

 

Потребителят няма да възприеме марките 

съдържащи движение като означения за 

търговски произход, ако те не му създават 

трайно впечатление. Следователно те ще се 

считат за неотличителни. 

Марка съдържаща движение Стоки и услуги 

 

Кликнете върху изображението, за да 

го възпроизведете 

Клас 39: Услуги, 

свързани с пътувания 

 

 
(6) Общите принципи CP3 следва да се вземат под внимание, като се има предвид, че тези принципи няма да се прилагат нито 
за движението, нито за промяната на позицията, цвета и/или елементите. 
(7) В такива случаи заявителят няма да получи изключителни права за неотличителните/описателните словни елементи — 
обхватът на закрила ще бъде ограничен до цялостното впечатление от марката съдържаща движение. 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2021.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2023.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2025.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2030.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2031.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2027.mp4
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МУЛТИМЕДИЙНИ МАРКИ 

ВЪЗПРИЯТИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ 

По отношение на мултимедийните марки има увеличение на броя на знаците, които 

комбинират изображение и звук, използвани като част от стратегиите за брандиране, 

поради което потребителите са по-склонни да ги възприемат като означения за 

търговски произход. 

МУЛТИМЕДИЙНИ МАРКИ С ПРИСЪЩ ОТЛИЧИТЕЛЕН ХАРАКТЕР 

По принцип, когато поне един от елементите на 

мултимедийна марка, или звукът, или 

изображението, се счита за отличителен сам 

по себе си, марката в цялост ще се счита за 

отличителна. 

Мултимедийна марка Стоки и услуги 

 

Кликнете върху изображението, за да 

го възпроизведете 

Клас 31: Храни за 
животни 

 

Когато мултимедийната марка съдържа 

елемент, който не може да се възприеме или 

не може да се идентифицира, тъй като той не 

придава значение, доколкото може да се 

разпознае от потребителя, тя ще се счита за 

отличителна. 

Мултимедийна марка Стоки и услуги 

 

Кликнете върху изображението, за да 

го възпроизведете 

Клас 12: Автомобили 

 

НЕОТЛИЧИТЕЛНИ МУЛТИМЕДИЙНИ МАРКИ(8) 

Мултимедийна марка, съчетаваща 

неотличително/описателно/родово 

изображение с неотличителен звук и 

движение, ще се счита за неотличителна в 

цялост. 

 

 

Мултимедийна марка Стоки и услуги 

 

Кликнете върху изображението, за да 

го възпроизведете 

Клас 31: Пресни банани 

Потребителят няма да възприеме 

мултимедийните марки като означения за 

търговски произход, ако те не му създават 

трайно впечатление. Следователно те ще се 

считат за неотличителни. 

 

Мултимедийна марка Стоки и услуги 

 

Кликнете върху изображението, за да 

го възпроизведете 

Клас 9: Компютърен 
хардуер 

Изключение: Възможно е комбинация от 

неотличителнo(и)/описателно(и)/родово(и) 

изображение(изображения) и звук(звуци) да 

позволи на мултимедийната марка да изпълни 

своята основна функция, когато се прилага за 

определени стоки и услуги, като по този начин да 

направи мултимедийната марка отличителна в 

цялост(9). 

Мултимедийна марка Стоки и услуги 

 

Кликнете върху изображението, за да 

го възпроизведете 

Клас 31: Храни за 
животни 

 

 
(8) При оценката на отличителния характер на мултимедийните марки следва да се вземат под внимание Общите принципи CP3. 
(9) В такива случаи заявителят няма да получи изключителни права за неотличителните/описателните словни елементи — 
обхватът на защита на марката ще бъде ограничен при цялостното впечатление от мултимедийната марка. 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%2012.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%2017.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%2024.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%2019.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%2022.mp4
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ХОЛОГРАМНИ МАРКИ 

ВЪЗПРИЯТИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ 

Холограмните марки, които се състоят изключително от словни и фигуративни 
елементи, обикновено няма да се възприемат като означения за търговски произход, ако 
може да се установи връзка между марката и стоките и услугите. Освен това оценката 
ще зависи от холографския ефект и от това дали словният или фигуративният елемент 
е ясно разпознаваем в знака поради своя размер и позиция. 

ХОЛОГРАМНИ МАРКИ С ПРИСЪЩ ОТЛИЧИТЕЛЕН ХАРАКТЕР 

Когато холограмната марка се състои от словен 

и/или фигуративен елемент, който е 

отличителен сам по себе си дори ако 

холографските характеристики, добавени към 

тези елементи, са неотличителни, холограмната 

марка ще се счита за отличителна в цялост. 
 

Холограмна марка Стоки и услуги 

 

Кликнете върху изображението, за да 

го възпроизведете 

Клас 12: Автомобили 

Когато холограмната марка е с елемент, който не може да се възприеме или не може да се 

идентифицира, тъй като той не придава значение или не създава връзка със стоките и/или услугите, 

доколкото може да се разпознае като означение за търговски произход от потребителя, тя ще се 

счита за отличителна. 

НЕОТЛИЧИТЕЛНИ ХОЛОГРАМНИ МАРКИ(10) 

Когато холограмната марка се състои от неотличителен/описателен/родов словен и/или 

фигуративен елемент, тя ще се счита за неотличителна. 

Като цяло добавянето на холографски ефект към неотличителен словен и/или фигуративен 

елемент няма да е непременно достатъчно, за да придаде на марката отличителен характер, 

тъй като той ще се възприема от потребителя само като банален или декоративен елемент, 

независимо дали има връзка със стоките и/или услугите, за които е подадена заявка за регистрация. 

НОВИ ВИДОВЕ МАРКИ, КОИТО МОГАТ ДА ПОСЛУЖАТ ЗА ОПИСВАНЕ НА СТОКИТЕ ИЛИ 
УСЛУГИТЕ, ИЛИ НА ТЕХНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ — ЧЛЕН 4, параграф 1, буква В) ОТ 

ДИРЕКТИВАТА ОТНОСНО МАРКИТЕ 

ОПИСАТЕЛНИ 

По принцип, ако лесно може да се установи 

връзка между елементите в звуковата марка, 

марката съдържаща движение, мултимедийната 

или холограмната марка и стоките и/или услугите 

или техните характеристики, марката ще се счита 

за описателна. 

Звукова марка Стоки и услуги 

 
Кликнете върху изображението, за да 

го възпроизведете 

Клас 31: Хранителни 
продукти и фуражни 
култури за животни 

 

НЕОПИСАТЕЛНИ 

По принцип, ако не може да се установи връзка 

между елементите в звуковата марка, марката 

съдържаща движение, мултимедийната или 

холограмната марка и стоките и/или услугите, за 

които е подадена заявка за регистрация, или ако 

Марка съдържаща движение Стоки и услуги 

 

Клас 29: Консервирани 
сардини 

 
(10) При оценката на отличителния характер на фигуративните и/или словните елементи на холограмната марка следва да се 
вземат под внимание Общите принципи CP3. 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2043.mp3
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Hologram%20mark%207.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2037.mp4
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марката съдържа нестандартно описание, 

което се различава значително от реалното 

описание на представянето на тези стоки и/или 

услуги, марката няма да се счита за описателна. 

 

Кликнете върху изображението, за да 
го възпроизведете 

ЗНАЦИ, КОИТО СЕ СЪСТОЯТ ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ОТ ЗВУК, ДВИЖЕНИЕ И КОМБИНАЦИЯ ОТ 
ИЗОБРАЖЕНИЕ И ЗВУК, КОЕТО ПРОИЗТИЧА ОТ ЕСТЕСТВОТО НА СТОКИТЕ, МОГАТ ДА СА 

НЕОБХОДИМИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ РЕЗУЛТАТ ИЛИ МОГАТ ДА ПРИДАДАТ 
ЗНАЧИТЕЛНА СТОЙНОСТ НА СТОКИТЕ — ЧЛЕН 4, ПАРАГРАФ 1, БУКВА Д) ОТ ДИРЕКТИВАТА 

ОТНОСНО МАРКИТЕ 

При преценката на член 4, параграф 1, буква д), подточки i), ii) и iii) от Директивата 

относно марките, възприятието на потребителите не е решаващ елемент, който да се 

вземе под внимание, но той може да бъде полезен критерий за оценка, особено при 

идентифициране на основните характеристики на разглеждания знак съгласно член 4, 

параграф 1, буква д), подточки ii) и iii). 

  

Звукова марка Стоки и услуги 

 
Кликнете върху изображението, за да 

го възпроизведете 

Клас 7: Електрически 

триони 

 

Марка съдържаща движение Стоки и услуги 

 

Кликнете върху изображението, за да 

го възпроизведете 

Клас 28: Триизмерни 
пъзели 

 
 

ЧАСТ В — Проверка на относителните основания за отказ и/или 
недействителност(11) 

ИДЕНТИЧНОСТ 

Даден знак ще се счита за идентичен с дадена марка само когато възпроизвежда, без 

никакви изменения или допълнения, всички елементи, съставляващи марката, или, когато, 

разглеждан в цялост, съдържа толкова незначителни разлики, че те могат да останат 

незабелязани от средния потребител. 

СРАВНЕНИЕ НА ЗВУКОВИ МАРКИ ВИЗУАЛНО, ФОНЕТИЧНО И КОНЦЕПТУАЛНО СРАВНЕНИЕ 

Звуковите марки обхващат различни елементи, които могат да бъдат класифицирани, 
както следва: 1) звуци, състоящи се от изпети или изговорени словни елементи; 2) звуци, 
състоящи се от музикални елементи (напр. мелодия, хармония, ритъм); 3) звуци, взети от 
реалния живот (напр. звук от лай на куче, гръмотевица, кубчета лед и др.) и 4) други звуци, 
които не са обхванати от която и да е от предходните категории. 

ВИЗУАЛНО СРАВНЕНИЕ 

Визуалното сравнение на звукова марка не е възможно дори ако звуковата марка е 

представена „визуално“ посредством музикална нотация или, когато музикалната 

нотация съдържа словни елементи. 

ФОНЕТИЧНО СРАВНЕНИЕ 

 
(11) Освен ако не е посочено друго, примерите, включени в част В от общата практика, следва да се оценяват в съответствие с 
предположенията, включени като „Предварителни бележки“. 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2047.mp3
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2042.mp4
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Фонетичното сравнение е определящо за звуковите марки. Звуковите марки винаги могат 
да се сравняват фонетично с други звукови марки и с мултимедийни марки. Звуковите 
марки могат да се сравняват фонетично с други видове марки, при условие че тези марки 
се състоят от словен елемент или го съдържат. 

Словни елементи: Съвпадението или 
сходството между отличителни словни 
елементи, ако бъдат идентифицирани като 
такива от значителна част от съответните 
потребители, по принцип ще доведе до 
установяване на фонетично сходство. В това 
отношение, докато произношението на дадена 
словна марка се определя от правилата за 
произношение на съответните потребители, това 
не е така в случай на звукова марка, при която 
фонетичното възприятие се определя от това как 
звучи марката. 

 

По-ранна звукова марка Оспорвана звукова марка 

 

Кликнете върху 

изображението, за да го 

възпроизведете 

 

Кликнете върху 

изображението, за да го 

възпроизведете 

Като се има предвид това, степента на сходство 

между съвпадащия словен елемент в звукова 

марка и различен вид марка (напр. словна или 

комбинирана марка) ще зависи от това как точно 

звучи общият елемент в звуковата марка. 

  

По-ранна комбинирана 

марка 
Оспорвана звукова марка 

 

 

Кликнете върху изображението, 

за да го възпроизведете 

Музикални елементи: Наличието на 
отличителна мелодия в звукова марка оказва 
значително въздействие върху начина, по който 
марката се възприема от съответните 
потребители и следователно оказва значително 
въздействие върху фонетичното сравнение на 
такава марка. Като общо правило, различен 
инструмент, темпо или ритъм няма да попречи да 
се установи, че две марки са сходни, при условие 
че самата мелодия е идентична или може да се 
идентифицира като една и съща мелодия. 

 

По-ранна звукова марка Оспорвана звукова марка 

 

Кликнете върху 

изображението, за да го 

възпроизведете 

 

Кликнете върху изображението, 

за да го възпроизведете 

Съвпадението или сходството по отношение на 
отличителна мелодия обикновено оказва 
значително въздействие върху резултата от 
фонетичното сравнение на марките дори ако 
една от марките съдържа също и словен елемент 
или и двете съдържат различен словен елемент. 

  

По-ранна звукова марка Оспорвана звукова марка 

 

Кликнете върху 

изображението, за да го 

възпроизведете 

 

Кликнете върху изображението, 

за да го възпроизведете 

Реалистично: Съвпадението или сходството на 

отличителни звуци, взети от реалния живот, в 

звукови или мултимедийни марки обикновено 

води до установяване на фонетично сходство. 

  

По-ранна звукова марка Оспорвана звукова марка 

 

Кликнете върху изображението, 

за да го възпроизведете 

 

Кликнете върху 

изображението, за да го 

възпроизведете 

Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2060.mp3
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2061.mp3
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2066.mp3
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2067.mp3
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2068.mp3
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2079.mp3
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2080.mp3
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2082.mp3
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2083.mp3
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Други аспекти: Самото съвпадение по 

отношение на други аспекти, като интонация, 

глас и др., в две марки обикновено има по-слабо 

въздействие върху фонетичното сравнение на 

марките. 

По-ранна звукова марка Оспорвана звукова марка 

 

Кликнете върху 

изображението, за да го 

възпроизведете 

 

Кликнете върху 

изображението, за да го 

възпроизведете 
 

КОНЦЕПТУАЛНО СРАВНЕНИЕ 

Концептуално сравнение между две звукови марки и между звукови марки и други видове 
марки може да се направи в случаите, в които може да се идентифицира концепция (в 
словния елемент или в звук, взет от реалния живот). Малко вероятно е звуковите марки, 
съдържащи само мелодии, да имат концепция. 

СРАВНЕНИЕ НА МАРКИ СЪДЪРЖАЩИ ДВИЖЕНИЕ: ВИЗУАЛНО, ФОНЕТИЧНО И 
КОНЦЕПТУАЛНО СРАВНЕНИЕ 

Марките съдържащи движение включват комбинации от различни елементи, които могат 
да бъдат класифицирани, както следва: 1) словни елементи; 2) фигуративни елементи и 
3) движението или преобразуването на словните и/или фигуративните елементи. 

ВИЗУАЛНО СРАВНЕНИЕ 

Когато визуално се сравняват две марки съдържащи движение или марка съдържаща 
движение с друг вид марка, съвпадението или сходството между елементите, налични в 
марките (словните и/или фигуративните елементи, и движението или преобразуването 
на тези елементи) следва да се има предвид. 

Словни елементи: Марките съдържащи 

движение, съдържащи отличителни словни 

елементи, може да са визуално сходни на други 

марки съдържащи движение, които съдържат 

същият(ите) или сходен(ни) отличителен(ни) 

словен(ни) елемент(елементи). 

Отличителните словни елементи, съсвтава на 

марка съдържаща движение, могат да имат по-

силно въздействие върху потребителя, 

отколкото други визуални елементи (т.е. 

фигуративни елементи, движение или друга 

промяна), въпреки че при сравнението трябва се 

да вземе предвид съвкупността от знаци. 

 

По-ранна марка 

съдържаща движение 

Оспорвана марка 

съдържаща движение 

 
Кликнете върху 

изображението, за да го 

възпроизведете 

 
Кликнете върху 

изображението, за да го 

възпроизведете 

Фигуративни елементи: Съвпадение или 
сходство по отношение на отличителен 
фигуративен елемент може да доведе до 
установяване на степен на визуално сходство. 
Това сходство може да бъде открито по-
специално, когато поради своя размер, позиция в 
рамките на марката и/или цвят, фигуративният 
елемент може да се възприеме от потребителя в 
достатъчна степен, като се има предвид по-
специално, че той подлежи на 
движение/преобразуване. 

 

По-ранна марка 

съдържаща движение 

Оспорвана марка 

съдържаща движение 

 
Кликнете върху 

изображението, за да го 

възпроизведете 

 
Кликнете върху 

изображението, за да го 

възпроизведете 

Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2086.mp3
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2087.mp3
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2045.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2046.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2048.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2049.mp4
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Движение на елементите: Самото съвпадение 

по отношение на банално движение/движенията 

няма да доведе до визуално сходство. 

По-ранна марка 

съдържаща движение 

Оспорвана марка 

съдържаща движение 

 
Кликнете върху 

изображението, за да го 

възпроизведете 

 
Кликнете върху 

изображението, за да го 

възпроизведете 

  

Не може обаче да се изключи възможността, че 

определено движение, което е забележително и 

отличително, може да е достатъчно, за да 

направи марките съдържащи движение визуално 

сходни до известна степен, въпреки че имат 

други различни елементи, като словни елементи. 

По-ранна марка 

съдържаща движение 

Оспорвана марка 

съдържаща движение 

 
Кликнете върху 

изображението, за да го 

възпроизведете 

 
Кликнете върху 

изображението, за да го 

възпроизведете 

  

Преобразуване на елементите: Самото 

съвпадение по отношение на промяната на 

позицията или промяната на цветовете 

обикновено ще има по-слабо въздействие върху 

сравнението на марки и по принцип няма да 

доведе до установяване на визуално сходство. 

  

По-ранна марка 

съдържаща движение 

Оспорвана марка 

съдържаща движение 

 
Кликнете върху 

изображението, за да го 

възпроизведете 

 
Кликнете върху 

изображението, за да го 

възпроизведете 

ФОНЕТИЧНО СРАВНЕНИЕ 

Марки съдържащи движение, които не съдържат никакви словни елементи, не могат да се 

сравняват фонетично. По същия начин марките съдържащи движение не могат да се 

сравняват фонетично с други видове марки, които не съдържат словни елементи, нито в 

изображението, нито при произнасяне. 

Наличието на отличителен словен елемент в 

марка съдържаща движение обикновено оказва 

значително въздействие върху начина, по който 

съответните потребители възприемат 

фонетично марката съдържаща движение. 

  

По-ранна марка съдържаща 

движение 

Оспорвана марка 

съдържаща движение 

 

Кликнете върху изображението, 

за да го възпроизведете 

 

Кликнете върху 

изображението, за да го 

възпроизведете 

Съвпадението или сходството по отношение на 

отличителен словен елемент обикновено ще 

оказва въздействие върху резултата от 

фонетичното сравнение на марките съдържащи 

движение с други марки съдържащи движение 

или с други видове марки, което увеличава 

вероятността за установяване на фонетично 

сходство до известна степен. 
 

По-ранна звукова марка 
Оспорвана марка 

съдържаща движение 

 

Кликнете върху изображението, 

за да го възпроизведете 

 

Кликнете върху 

изображението, за да го 

възпроизведете 

Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2051.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2052.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2055.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2056.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2059.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2060.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2061.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2062.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2095.mp3
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2066.mp4
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КОНЦЕПТУАЛНО СРАВНЕНИЕ 

Концептуално сравнение между две марки съдържащи движение и между марки съдържащи 
движение и други видове марки може да се направи в случаите, в които може да се 
идентифицира концепция. 

Само по себе си движението или 

преобразуването на елементите на марка 

съдържаща движение е малко вероятно да има 

концепция. Движението обаче може да подсили, 

добави или, в някои случаи — да промени 

концепцията за елемента, подлежащ на 

движение. 

В примера комбинацията на елемента с 

движението подсилва първоначалната 

концепция за „баскетболист, който хвърля топка“. 

Следователно марките са концептуално 

идентични. 

По-ранна фигуративна 

марка 

Оспорвана марка 

съдържаща движение 

 

 
Кликнете върху 

изображението, за да го 

възпроизведете 
 

СРАВНЕНИЕ НА МУЛТИМЕДИЙНИ МАРКИ: ВИЗУАЛНО, ФОНЕТИЧНО И КОНЦЕПТУАЛНО 
СРАВНЕНИЕ 

Мултимедийните марки обхващат две категории елементи: 1) визуални елементи 
(графично изобразени словни елементи, фигуративни елементи и движението или 
преобразуването на словните и/или фигуративните елементи) и 2) звукови елементи 
(изпети или изговорени словни елементи, музикални елементи, звуци, взети от реалния 
живот и други звуци). 

ВИЗУАЛНО СРАВНЕНИЕ 

Мултимедийните марки винаги могат да се сравняват визуално с други мултимедийни 
марки, както и с други видове марки, с изключение на звукови марки. Обикновено се 
прилагат принципите за визуално сравнение на марки съдържащи движение. 

Графично изобразени словни елементи: По 

принцип съществува степен на визуално 

сходство между две мултимедийни марки или 

между мултимедийна марка и друг вид марка, ако 

те са с еднакви или сходни отличителни 

графично изобразени словни елементи. 

По-ранна мултимедийна 

марка 

Оспорвана мултимедийна 

марка 

 
Кликнете върху 

изображението, за да го 

възпроизведете 

 
Кликнете върху 

изображението, за да го 

възпроизведете 

  

Фигуративни елементи: По принцип 

съществува степен на визуално сходство между 

две мултимедийни марки или между 

мултимедийна марка и друг вид марка, които са 

с еднакви или сходни отличителни фигуративни 

елементи. 

 

 

 

 

По-ранна фигуративна 

марка 

Оспорвана мултимедийна 

марка 

 

 
Кликнете върху 

изображението, за да го 

възпроизведете 
 

Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2070.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%2034.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%2035.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%2039.mp4
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ФОНЕТИЧНО СРАВНЕНИЕ 

Мултимедийните марки винаги могат да се сравняват фонетично с други мултимедийни 
марки и със звукови марки. Фонетичното сравнение може да се извърши също и с други 
видове марки, които се състоят от словен елемент или го съдържат. 

Графично изобразени словни елементи: По 

принцип има степен на фонетично сходство, ако 

мултимедийната марка съдържа отличителен 

графично изобразен словен елемент (статичен 

или подлежащ на движение), който съвпада или 

е сходен със словен елемент на друга марка (и 

двата изпети или изговорени, или графично 

изобразени, когато е приложимо). 

  

По-ранна мултимедийна 

марка 

Оспорвана мултимедийна 

марка 

 

Кликнете върху изображението, 

за да го възпроизведете 

 

Кликнете върху 

изображението, за да го 

възпроизведете 

Изпети или изговорени словни елементи: По 

принцип има също и степен на фонетично 

сходство, ако изпетият или изговореният словен 

елемент на мултимедийната марка съвпада или 

е сходен на друг словен елемент, възприеман в 

друга марка (и двата изпети или изговорени или 

графично изобразени, когато е приложимо). 

  

По-ранна марка съдържаща 

движение 

Оспорвана мултимедийна 

марка 

 

Кликнете върху изображението, 

за да го възпроизведете 

 

Кликнете върху 

изображението, за да го 

възпроизведете 

Комбинация от графично изобразени и изпети 

или изговорени словни елементи: Когато 

графично изобразен словен елемент е 

придружен от изпят или изговорен словен 

елемент, последният може да повлияе на 

произношението на графично изобразения 

словен елемент. (12) 

  

По-ранна словна марка 
Оспорвана мултимедийна 

марка 

GERIVAN 

 

Кликнете върху 

изображението, за да го 

възпроизведете 

Музикални елементи и звуци, взети от 

реалния живот: Възможността за съвпадение по 

отношение на мелодията или звуците, взети от 

реалния живот, съществува само при 

мултимедийните и звуковите марки, тъй като те 

са единствените видове марки, които могат да 

съдържат такива звуци. 

  

По-ранна звукова марка 
Оспорвана мултимедийна 

марка 

  

Кликнете върху изображението, 

за да го възпроизведете 

 

Кликнете върху 

изображението, за да го 

възпроизведете 

КОНЦЕПТУАЛНО СРАВНЕНИЕ 

Мултимедийните марки могат да се сравняват концептуално, доколкото е представена 
концепция. 

 
 

 
(12) Но в зависимост от конкретния случай не може да се изключи възможността, че графично изобразеният словен елемент в 
мултимедийна марка все още ще се произнася в съответствие с правилата за произношение на съответните потребители. 

Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%2040.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%2041.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2073.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%2045.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%2046.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2097.mp3
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%2049.mp4
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СРАВНЕНИЕ НА ХОЛОГРАМНИ МАРКИ: ВИЗУАЛНО, ФОНЕТИЧНО И КОНЦЕПТУАЛНО 
СРАВНЕНИЕ 

Три категории елементи могат да се идентифицират в холограмните марки: 1) словни 
елементи; 2) фигуративни елементи и 3) холографският ефект. 

ВИЗУАЛНО СРАВНЕНИЕ 

При холограмна марка движението или преобразуването при представянето на марката 
служи само за показване на холографския ефект, като само той трябва да се вземе 
предвид при визуалното сравнение. 

Холографски ефект: Сам по себе си 

идентичният или сходният холографски ефект по 

принцип няма да доведе до установяване на 

визуално сходство, освен ако не може да се 

открие сходство по отношение на словните или 

фигуративните елементи на сравняваните знаци. 

Два знака могат да бъдат визуално сходни 

поради съвпадащи или сходни отличителни 

словни или фигуративни елементи, въпреки че е 

налице различен холографски ефект. 

По-ранна марка 

съдържаща движение 

Оспорвана холограмна 

марка 

 

Кликнете върху 

изображението, за да го 

възпроизведете 

 

Кликнете върху 

изображението, за да го 

възпроизведете 
 

ФОНЕТИЧНО СРАВНЕНИЕ 

Холограмни марки, които не съдържат никакви словни елементи, не могат да се 
сравняват фонетично. 

Когато холограмните марки съдържат словни 

елементи, те могат да се сравняват фонетично 

със същия вид марки или с други видове марки, 

които могат да са предмет на фонетична оценка. 

 

По-ранна комбинирана 

марка 

Оспорвана холограмна 

марка 

 

  

Кликнете върху 

изображението, за да го 

възпроизведете 

КОНЦЕПТУАЛНО СРАВНЕНИЕ 

Концептуално сравнение между две холограмни марки и между холограмна марка и други 

видове марки може да се направи в случаите, в които може да се идентифицира концепция. 

 ПРИЛАГАНЕ 

Както и в предишните случаи, настоящата обща практика ще влезе в сила в срок от 3 месеца от датата 

на публикуване на настоящото общо съобщение. Допълнителна информация относно прилагането на 

настоящата обща практика е представена в таблицата по-долу. Прилагащите служби могат да 

публикуват допълнителна информация на своите уеб сайтове. 

3.1 ПРИЛАГАЩИ СЛУЖБИ 

Списък на прилагащите служби, дата и начин на прилагане Връзка към таблицата 

(*) Ако има несъответствие между превода на общото съобщение и документите за общата практика на 

някой от официалните езици на Европейския съюз и версията на английски език, последната ще има 

предимство. 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/EUIPN/CP11/CP11_Overview_table_of_Implementations.pdf
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2074.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Hologram%20mark%2010.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Hologram%20mark%2014.mp4
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 ВЪВЕДЕНИЕ 

1.1 Цел на настоящия документ 

Настоящият документ за обща практика има за цел да идентифицира общите принципи за 

проверката на формалните изисквания и основанията за отказ и недействителност за нови видове 

марки, а именно звукови марки, марки съдържащи движение, мултимедийни и холограмни марки, 

както и новите начини за тяхното представяне. Той служи като референтен документ за EUIPO, 

Бенелюкс и службите на държавите членки за интелектуална собственост (наричани по-долу 

събирателно „СИС на ДЧ“), асоциациите на потребителите (наричани по-долу „АП“), заявители и 

представители на обща практика CP11.  

Документът ще бъде разпространен масово и ще бъде леснодостъпен, като предоставя ясно и 

изчерпателно разяснение на принципите, върху които се основава общата практика. Тези принципи 

са предназначени за всеобхватно прилагане, като имат за цел да обхванат по-голямата част от 

случаите. Въпреки че проверката на формалните изисквания и основанията за отказ за нови 

видове марки винаги ще се преценява за всеки отделен случай, принципите служат като насоки, 

за да се гарантира, че различните СИС на ДЧ ще получат сходен и предвидим резултат. 

Освен това примерите в настоящия документ имат за цел да илюстрират принципите на общата 

практика. Тези примери следва да се разглеждат във връзка със съответните основания за 

отказ/принцип и въз основа на предположенията, върху които се базират. 

1.2 Основна информация 

През декември 2015 г. Европейският парламент и Съветът приеха пакета за реформа на марката на 

ЕС. Пакетът съдържаше два законодателни инструмента, по-конкретно Регламент (ЕС) 2017/1001 

(Регламент относно марката на ЕС) и Директива (ЕС) 2015/2436 (Директива относно марките), чиято 

цел е да сближат допълнително законодателството на държавите членки относно марките. Наред с 

новите разпоредби относно материалноправните и процедурните въпроси, с текстовете е въведена 

по-солидна правна основа за съвместна работа. Съгласно условията на член 151 от Регламента 

относно марката на ЕС сътрудничеството със СИС на ДЧ с цел насърчаване на сближаването на 

практиките и инструментите в областта на марките и дизайните се превърна в основна задача на 

EUIPO — в член 152 от Регламента относно марката на ЕС изрично се посочва, че това 

сътрудничество следва да включва разработването на общи стандарти за разглеждане на заявките 

и установяването на общи практики. 

Въз основа на тази законодателна рамка през юни 2016 г. управителният съвет на EUIPO одобри 

приемането на Европейски проекти за сътрудничество. Отразяващи различните дейности, 

предвидени в Регламента относно марката на ЕС, проектите бяха създадени, за да се използват 

досегашните успехи, като в същото време се подобрят процесите и се разшири обхватът на 

сътрудничеството. 

В областта на сближаването това включваше проект, специално посветен на идентифицирането и 

анализа на потенциални нови инициативи за хармонизиране. В рамките на този проект бяха 

анализирани практиките в областта на марките и дизайните на СИС на ДЧ с цел откриване на 

области, в които съществуват различия, и — чрез оценка на вероятното въздействие, 

осъществимостта на възможния обхват, съществуващите правни ограничения, равнищата на 

интерес сред потребителите и практичността за СИС на ДЧ — определяне на областите, в които 

общата практика би била от най-голяма полза за заинтересованите страни от мрежата. Анализът 

беше извършен на цикли, като всеки цикъл доведе до изготвянето на препоръка за стартирането на 

нов проект за сближаване. 

Общата практика, изложена в настоящия документ, е свързана с четвъртия проект за сближаване, 

стартиран от управителния съвет, и с единадесетия като цяло. CP11 бе един от двата проекта, 
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препоръчани за стартиране в резултат на третия цикъл за анализ на сближаването, в центъра на 

който бе правната реформа и въздействието на новите разпоредби, въведени чрез Директивата 

относно марката на ЕС. 

CP11: Нови видове марки: проверка на формалните изисквания и основанията за отказ 

и/или недействителност 

Проектът води началото си от контекста на инициативата „Подкрепа за транспониране на 

Директивата“, стартирана с цел да предостави техническа и правна помощ при процеса на 

транспониране в СИС на ДЧ и да улесни хармонизираното прилагане на новите разпоредби. 

В резултат на проекта „Подкрепа за транспониране на Директивата“ и като обща изходна позиция 

за предотвратяване на несъответствия и подобряване на правната сигурност, предвидимост и 

достъпност за потребителите, СИС на ДЧ договориха Общо съобщение относно представянето на 

нови видове марки(1) през юни 2017 г. Настоящият документ отразява споразумението между СИС 

на ДЧ за 1) видовете марки, които службите планират да приемат; 2) определенията и начините за 

представяне на нови видове марки; и 3) допустимите формати на електронни файлове за звукови 

марки, марки съдържащи движение, мултимедийни и холограмни марки. 

Освен това беше отправена препоръка за разработване на проект за хармонизиране на проверката 

на формалните изисквания и основанията за отказ или недействителност, които се отнасят до 

звукови марки, марки съдържащи движение, мултимедийни и холограмни марки. Впоследствие това 

предложение беше одобрено от Работната група за анализ на сближаването през октомври 2017 г., 

като окончателно беше прието от управителния съвет през юни 2018 г. 

Работната група по проекта беше разделена в две различни работни направления: 

a) Първото работно направление се фокусира върху проверката на формалните изисквания и 

абсолютните основания за отказ или недействителност. 

b) Второто работно направление се фокусира върху проверката на относителните основания 

за отказ или недействителност. 

И двете работни направления бяха съставени от представители на СИС на ДЧ, EUIPO и АП, които 

работиха в тясно сътрудничество за разработване и съгласуване на набор от принципи, базирани 

на ограниченото количество установена съдебна практика по отношение на новите видове марки и 

очакваните практики след транспонирането. 

1.3 Обхват на практиката 

Настоящата обща практика представя набор от принципи и илюстративни примери за проверката 

на формалните изисквания и основанията за отказ или недействителност за нови видове марки, 

като взема предвид въздействието от премахването на графичното представяне в новата Директива 

относно марките. 

Съгласно общия принцип, установен от Съда на Европейския съюз, критериите за проверка на 

основанията за отказ или недействителност следва да бъдат едни и същи за всички видове марки. 

При пълно зачитане на този принцип следните въпроси, които са специфични за звукови марки, 

марки съдържащии движение, мултимедийни и холограмни марки, са в обхвата на работните 

направления по проекта за CP11: 

 
(1) https://euipo.europa.eu/tunnel-
web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/who_we_are/common_communication/common_communicat
ion_8/common_communication8_bg.pdf  

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/who_we_are/common_communication/common_communication_8/common_communication8_bg.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/who_we_are/common_communication/common_communication_8/common_communication8_bg.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/who_we_are/common_communication/common_communication_8/common_communication8_bg.pdf
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a) Следните въпроси са в обхвата на общата практика CP11-WS1, свързана с проверка на 

формалните изисквания и абсолютните основания за отказ или недействителност (част А и част 

Б). По-специално по отношение на: 

- прилагането на критериите „Sieckmann“ към нови видове марки(2); 

- несъответствията между представянето, вида и описанието на марката; 

- проверката на претенции за приоритет, когато поне една от марките е от нов вид; 

- присъщия отличителен характер на новите видове марки; 

- описателния характер на новите видове марки; 

- характеристиките, които произтичат от естеството на стоките, или са необходими за постигане 

на технически резултат, или придават съществена стойност на стоките. 

Следните въпроси, които не са специфични за новите видове марки и/или за новите начини за 

тяхното представяне, са извън обхвата на общата практика CP11-WS1. 

- Конвенционалните начини за представяне на звукови марки и марки съдържащи движение. 

- Процедурни въпроси и вътрешни административни процедури по отношение на това как и по 

какъв начин се иска от заявителя да изясни съмненията или да коригира пропуските. 

- Абсолютните основания, посочени в букви г), е), ж), з), и), й), к) и л) на член 4 от Директивата 

относно марките, не са счетени за особено релевантни за новите видове марки, тъй като те 

могат да се прилагат независимо от вида на марката, която се проверява. 

- Оценката на марки, които са в противоречие с обществения ред или възприетите принципи на 

морала, въвеждащи в заблуждение, съдържащи национални флагове и емблеми или 

конфликти с други защитени права (ЗНП, ЗГУ, ХТСХ — TНВ, ПРС), по принцип не трябва да се 

влияе от новите начини за представяне на звукови марки, марки съдържащи движение, 

мултимедийни и холограмни марки. 

- Във връзка с член 4, параграф 1, буква г) от Директивата относно марките беше договорено 

това да се остави извън обхвата на общата практика, тъй като за да се стигне до заключението, 

че знакът е станал „обичаен“, е необходим предварителен процес на свикване, което 

предполага, че след като стане обичаен, той става също и описателен. Поради това, тъй като 

правилата, прилагани за описателен характер, са приложими и към това основание, не е 

необходимо да се разглежда конкретно тази тема по отношение на звукови марки, марки 

съдържащи движение, мултимедийни и холограмни марки. 

- Езикови проблеми: Заради общата практика се счита, че марките, които съдържат словни 

елементи, които са напълно описателни или неотличителни на английски език, ще се считат за 

описателни или за такива без отличителен характер на всички езици и са разбираеми за 

националните служби. 

b) Следните въпроси са в обхвата на общата практика CP11-WS2, свързана с проверката на 

относителните основания за отказ или недействителност (част В), и по-специално критериите 

за сравняване на знаци, когато става въпрос за звукови марки, марки съдържащи движение, 

мултимедийни и холограмни марки, специално по отношение на: 

- сравнението между самите нови видове марки; 

- сравнението между други видове марки и нови видове марки. 

Следните въпроси, които не са специфични за нови видове марки, са извън обхвата на общата 

практика CP11-WS2. 

- Оценката на силно изразен отличителен характер и/или придобит отличителен характер чрез 

използване и/или репутация: за целите на настоящата обща практика се приема, че няма 

 
(2) Вижте дело C 273/00, Sieckmann от 12.12.2002 г., EU:C:2002:748, параграф 55. 
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доказателства и/или искане и/или предварително известни факти, че някоя от марките е 

известна или има силно изразен отличителен характер, придобит чрез използване. 

- Определяне или дефиниране на съответните потребители и степента на внимание при 

оценката на относителните основания. 

- Методологията за оценка на вероятността за объркване. 

- Съгласие относно факторите, които се вземат предвид при оценката на вероятността за 

объркване. Въпреки че има много фактори, които могат да окажат въздействие върху 

глобалната оценка на вероятността за объркване, като степента на внимание на съответните 

потребители, взаимозависимостта, съвместното съществуване, пазарната ситуация, 

семейството от марки и др., целта на общата практика не е да определи кои са тези фактори. 

- Съгласие относно взаимозависимостите между оценката на отличителния характер и всички 

останали фактори, които се вземат предвид при оценка на вероятността за объркване. 

- Също така общата практика няма за цел да дефинира или хармонизира понятията за 

„отличителни и доминиращи елементи на марката“, въпреки че тези понятия могат да бъдат 

посочени в документа, когато е необходимо, за правилната оценка на визуално, фонетично или 

концептуално сходство от гледна точка на съответните потребители. 

 

 ОБЩАТА ПРАКТИКА 

A. ПРОВЕРКА НА ФОРМАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ: ОБЩИ ПРИНЦИПИ 

Тази част от общата практика представя набор от принципи и предоставя няколко препоръки по 

следните теми: 

- знакът и неговите елементи, както са определени в Общото съобщение относно представянето 

на нови видове марки; 

- общи положения: описание, указване на словни елементи, несъответствия между 

представянето, вида на марката и описанието и валидни начини за представяне на повече от 

един вид марка; 

- проверката на претенции за приоритет, когато поне една от марките е от нов вид. 

 Знакът и неговите елементи, както са определени в Общото съобщение 
относно представянето на нови видове марки 

Общото съобщение относно представянето на нови видове марки улеснява класификацията на 

марките, като обобщава определенията и начините за представяне за всеки един от различните 

видове марки(3), като използва като отправна точка определенията и начините за представяне, 

предвидени в член 3 от Регламента за изпълнение(4). Последните четири вида са новите видове 

марки, които са предмет на проекта CP11 (звукови марки, марки съдържащи движение, 

мултимедийни и холограмни марки). 

Освен това съгласно член 3 от Директива 2015/2436 относно марките, марката може да бъде 

представена в регистъра по начин, който дава възможност на компетентните органи и на 

обществеността да определят ясния и точен предмет на закрила, която се предоставя на нейния 

притежател. Във връзка с това е от съществено значение знакът да се регистрира в подходяща 

форма, като се използват общодостъпни технологии, при условие че знакът може да бъде 

представен по начин, който е независим, леснодостъпен, разбираем, устойчив и обективен. 

Когато даден знак е в пълно съответствие с едно от определенията и изискванията за представяне, 

 
(3) https://euipo.europa.eu/tunnel-
web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/who_we_are/common_communication/common_communicat
ion_8/Annex_1_bg.pdf 
(4) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1431&from=BG  

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/who_we_are/common_communication/common_communication_8/Annex_1_bg.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/who_we_are/common_communication/common_communication_8/Annex_1_bg.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/who_we_are/common_communication/common_communication_8/Annex_1_bg.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1431&from=BG
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установени в Общото съобщение относно представянето на нови видове марки, той следва да бъде 

класифициран като такъв специфичен вид марка. Следователно даден знак ще бъде класифициран 

като звукова марка, марка съдържаща движение, мултимедийна или холограмна марка, когато 

неговото представяне е в съответствие с определението и характеристиките, разяснени в 

следващите раздели, и представеният формат е подходящият формат за всяка една специфична 

марка. 

Следва да се отбележи, че предложените примери само илюстрират какво може да представлява 

подаването на заявка за регистрация на звукова марка, марка съдържаща движение, мултимедийна 

или холограмна марка. Те са представени за целите на преценка на формалните изисквания, но не 

отговарят непременно на изискванията за абсолютни основания. 

1.1 Звукови марки 

Съгласно определението, установено в Общото съобщение относно представянето на нови видове 

марки, звукова марка е марка, която се състои изключително от звук или комбинация от звуци, като 

следва да се представя чрез аудиофайл, възпроизвеждащ звука, или точно представяне на звука 

посредством музикална нотация. 

Съобразно гореизложеното, всеки знак, представен с аудиофайл и съдържащ един или повече 

звуци, независимо от вида на съдържащия се в него звук (напр. словни елементи, възприемани в 

звука, звук от природата, звук на животни, мелодия и др.), следва да се класифицира като звукова 

марка. 

Примери 

Звукови марки 

 

ЗВУКОВА МАРКА 1 

Кликнете върху 

изображението, за да го 

възпроизведете 

  

ЗВУКОВА МАРКА 2 

Кликнете върху 

изображението, за да го 

възпроизведете 

 

ЗВУКОВА МАРКА 3 

Кликнете върху 

изображението, за да го 

възпроизведете 

 

ЗВУКОВА МАРКА 4 

Кликнете върху 

изображението, за да го 

възпроизведете 

 

ЗВУКОВА МАРКА 5 

Кликнете върху 

изображението, за да го 

възпроизведете 

С Решението на Съда на ЕС от 27.11.2003 г. по дело C 283/01, Музикална нотация — Shield Mark, 

EU:C:2003:641 по отношение на точното представяне на звук в музикална нотация се установява, 

че 

петолиние, разделено на тактове и представящо, по-специално, ключ, музикални ноти 

и паузи, чиято форма указва относителната стойност и, когато е необходимо, 

допълнителните знаци — цялата тази нотация, определяща височината и трайността 

на звуците — може да представлява вярно представяне на последователността от 

звуци, образуващи мелодията, по отношение на която се заявява регистрация. Този 

начин на графично представяне на звуците отговаря на изискванията на съдебната 

практика на Съда, като такова представяне трябва да бъде ясно, точно, независимо, 

леснодостъпно, разбираемо, устойчиво и обективно. 

Следователно „точна музикална нотация“ означава, че представянето трябва да включва всички 

онези елементи, които са необходими, за да се определи неговия ясен и точен предмет на закрила. 

Тези изисквания са изпълнени, когато знакът е представен чрез петолиние, разделено на мерни 

единици (тактове) и представящо, по-специално, ключ и всички музикални ноти, необходими за 

възпроизвеждане на мелодията. 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%201.mp3
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%202.mp3
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%203.mp3
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%204.mp3
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%205.mp3
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Темпото или движението на мелодията и инструмента (инструментите) са незадължителни 

елементи за указване. Неуказването на тези елементи обаче ще доведе до отхвърляне на 

претенция за приоритет, когато форматите на файловете на подадените заявки за регистрация не 

са идентични (раздел 3.3.1 от настоящия документ — Проверка на претенции за приоритет). Това 

може също да повлияе на оценката на относителните основания за отказ и недействителност, когато 

оценката на идентичността на предмета или сравнението включва графично представени звукови 

марки. 

1.2 Марки съдържащи движение 

Съгласно определението, установено в Общото съобщение относно представянето на нови видове 

марки, марката съдържаща движение е марка, която се състои от или представлява движение или 

промяна в положението на елементите на марката, и следва да се представя чрез видеофайл или 

поредица от последователни неподвижни изображения, показващи движението или промяната в 

положението. 

Това определение не ограничава марките съдържащи движение до марки, които изобразяват 

движение. Даден знак може също да се класифицира като марка съдържаща движение, ако е в 

състояние да представи промяна в позицията на елементите (например последователност от 

снимки), промяна на цвета или промяна на елементи, отнасяща се до замяна на едно изображение 

с друго. 

Следователно видеофайл, който се състои от изображение или изображения без звук, в които може 

да се идентифицира движение, промяна в позицията на елементите на марката, промяна на цвета 

или промяна на елементи, следва да се класифицира като марка съдържаща движение. 

Когато марката съдържаща движение е представена чрез поредица от последователни неподвижни 

изображения, показваща движението или промяната на позицията, може да е необходимо 

продължителността, повторенията и скоростта на движението/движенията да се посочат в 

описанието. 

Следователно липсата на описание, разясняващо тези елементи, може да доведе до отхвърляне 

на претенция за приоритет, когато форматите на файловете на подадените заявки за регистрация 

не са идентични. Но, ако в претенция за приоритет втората подадена заявка за регистрация е 

представена с последователност от неподвижни изображения, може да се изиска описание, за да 

се гарантира, че предметът на двете подадени заявки за регистрация е идентичен (напр. 

продължителност, скорост, повторения) (раздел 3.3.2 от настоящия документ — Проверка на 

претенции за приоритет). Това може също да повлияе на оценката на относителните основания за 

отказ и недействителност, когато оценката на идентичността на предмета или сравнението включва 

графично представени марки съдържащи движение. 

Примери 

Марки съдържащи движение 

 
МАРКА СЪДЪРЖАЩА ДВИЖЕНИЕ 1 

Кликнете върху изображението, за да го 

възпроизведете 

 
МАРКА СЪДЪРЖАЩА ДВИЖЕНИЕ 2 

Кликнете върху изображението, за да го 

възпроизведете 

 
МАРКА СЪДЪРЖАЩА ДВИЖЕНИЕ 3 

Кликнете върху изображението, за да го 

възпроизведете 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%201.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%202.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%203.mp4
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МАРКА СЪДЪРЖАЩА ДВИЖЕНИЕ 4 

Кликнете върху изображението, за да го 

възпроизведете 

 
МАРКА  СЪДЪРЖАЩА ДВИЖЕНИЕ 5 

Кликнете върху изображението, за да го 

възпроизведете 

 

МАРКА  СЪДЪРЖАЩА ДВИЖЕНИЕ 6 

Кликнете върху изображението, за да го 

възпроизведете 

1.3 Мултимедийни марки 

Съгласно определението, установено в Общото съобщение относно представянето на нови видове 

марки, мултимедийната марка е марка, която се състои от или представлява комбинация от 

изображение и звук. Мултимедийните марки следва да се представят чрез аудиовизуален файл. 

Следователно аудиовизуален файл, състоящ се от комбинация от визуални и аудиоелементи, 

следва да се класифицира като мултимедийна марка. 

Наличието на черен или бял екран във файла, комбиниран със звук, както и частичното отсъствие 

на звук, комбиниран с изображение, не е пречка марката да бъде класифицирана като 

мултимедийна марка. 

Примери 

Мултимедийни марки 

 
МУЛТИМЕДИЙНА МАРКА 1 

Кликнете върху изображението, за да го възпроизведете 

 
МУЛТИМЕДИЙНА МАРКА 2 

Кликнете върху изображението, за да го възпроизведете 

1.4 Холограмни марки: 

Съгласно определението, установено в Общото съобщение относно представянето на нови видове 

марки, холограмната марка е марка, която се състои от елементи с холографски особености. 

Следователно холограмата е изображение, което променя вида си, когато се гледа от различни 

ъгли. Например: 

1. Холограмата може да бъде физическа плоска структура, която използва дифракция на 

светлината за създаване на визуални изображения. Нейната плоска повърхност, при 

подходящо осветление, показва съдържащото се триизмерно изображение или други визуални 

ефекти. В този случай триизмерният ефект всъщност е двуизмерен визуален ефект, който се 

възприема от човешкия мозък като триизмерен. 

2. Холограмата може да е цифрова проекция или визуализация на обект, показана чрез дисплеи 

със светлинно поле. Чрез тях могат да се визуализират и виждат като такива триизмерни обекти 

и композиции от обекти. Тези реалистични изображения могат да се гледат, но не и да се 

докосват. 

Следователно холограмните марки проявяват допълнителни визуални ефекти, които други видове 

марки не са в състояние да проявят. В това отношение холографските особености могат да 

включват някои от следните характеристики: 

• ефект на размяна на изображения; ефект на трансформация на изображения; 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%204.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%205.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%206.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%201.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%202.mp4
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• триизмерен ефект на обема, например изглежда, че се появява изображение; 

• триизмерен дълбок ефект, например изглежда, че изображението е с дълбочина; 

• въртящи се и/или движещи се триизмерни елементи в цифрови холограми; 

• цифрово визуализирани ефекти, напр. върху LED дисплей. 

Холограмните марки следва да се представят чрез видеофайл (напр. MP4) или чрез поредица от 

графични или фотографски изображения, съдържащи всички изгледи от различни ъгли, които 

служат за идентифициране в достатъчна степен на холографския ефект. 

Когато холограмната марка е представена с поредица от последователни неподвижни графични или 

фотографски изображения, изображенията трябва да показват всички изгледи от различни ъгли, 

които са необходими, за да се идентифицира в достатъчна степен холографският ефект в неговата 

цялост, особено височина, ширина, дълбочина и/или ефекти на трансформация на триизмерното 

изображение. 

Примери 

Холограмни марки:  

  

ХОЛОГРАМНА МАРКА 1 

Кликнете върху изображението, за да го възпроизведете 

 
ХОЛОГРАМНА МАРКА 2 

Кликнете върху изображението, за да го възпроизведете 

 Общи положения 

2.1 Описание 

Представянето на марката може да бъде допълнено с описание на знака при подходящи случаи, 

което служи за изясняване на предмета и обхвата на закрила на заявената марка(5). Когато 

представянето на нов вид марка (звукови марки, марки съдържащи движение, мултимедийни и 

холограмни марки) е придружено от описание, описанието трябва да е в съответствие с 

представянето на марката, като не трябва да противоречи на представянето или да разширява 

обхвата му. 

В Общото съобщение относно представянето на нови видове марки се посочва, че представянето 

на марки съдържащи движение, позиционни марки, десен, цвят или комбинация от цветове и други 

марки може да се придружава от описание(6). Въпреки това, не се изключва възможността някои 

служби да приемат също и описания, придружаващи други видове марки. 

2.2 Указване на словни елементи в марката 

Словните елементи в марки съдържащи движение или холограмни марки могат да се изобразяват 

визуално или тези словни елементи могат да се включат в звукови марки. При звуковите марки има 

значение фонетичното впечатление от думата. В мултимедийните марки те могат да са и 

фонетични, и визуални. 

 
(5) Вижте дела C-578/17, Hartwall от 27.3.2019 г., EU:C:2019:261, параграф 39; C-283/01, Musical Notation-Shield Mark от 
27.11.2003 г., EU:C:2003:641, параграф 59 и, като пример, решение по дело C 49/02, Blau/Gelb от 24.6.2004 г., EU:C:2004:384, 
параграф 34. 
(6) Вижте определенията и начините за представяне за различните видове марки, установени в Общото съобщение относно 
представянето на нови видове марки.  

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Hologram%20mark%201.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Hologram%20mark%202.mp4
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Всяко съществуващо поле, в което се изисква указване на словни елементи в марката, ще служи 

само за целите на търсенето и никога няма да разшири обхвата на закрила на марката, определен 

с  нейното представяне. 

2.3 Привилегия на представянето над вида и описанието 

Когато представянето на марката се допълва от указване на вида и/или описание на марката, те 

трябва да са в съответствие с представянето на марката. 

 

Следователно, когато има несъвместимост или несъответствие между представянето и вида и/или 

описанието на марката, представянето ѝ винаги ще има превес. 

2.3.1 Несъответствия между представянето и описанието 

Когато има несъответствие между описанието и представянето на марката, видът, избран от 

заявителя, е от съществено значение, като, ако видът на марката е в съответствие с представянето, 

описанието ще трябва да се заличи или измени и трябва да се приведе в съответствие с 

представянето. 

Пример 

Избран вид марка: марка съдържаща движение Обосновка 

Представяне на марката: 

 
НЕСЪОТВЕТСТВИЕ 1 

Кликнете върху изображението, за да го възпроизведете 

Има несъответствие между 

описанието на марката, описващо 

лаенето на куче, и представянето 

на марката, състоящо се от 

видеофайл на крава, която се 

движи без звук. Въпреки това, 

видът на марката, избран от 

заявителя, и представянето на 

марката са в съответствие. 

Поради тази причина видът на 

марката има превес над 

описанието и следователно 

марката ще бъде приета като 

марка съдържаща движение, а 

неправилното описание трябва да 

се заличи или коригира от 

заявителя, за да се приведе в 

съответствие с представянето 

на марката. 

Описание: лаене на куче 

Вид марка за приемане: марка съдържаща движение  

2.3.2 Несъответствия между представянето и вида 

В ситуации, в които има несъответствие между вида и представянето на марката, представянето на 

марката също ще има превес, при условие че е в приемлив формат за представяне на специфичния 

вид марка. 

Освен това с решението от 27.3.2019 г. по дело C 578/17, Hartwall, EU:C:2019:261 се установява, че 

когато заявката за регистрация на марка съдържа несъответствие между знака, по 

отношение на който се търси закрила, под формата на рисунка, и класификацията, 

определена за марката от заявителя, последствието от което е, че е невъзможно да се 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Discrepancy%201.mp4
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определи точно предметът и обхватът на закрилата, търсена съгласно Закона за 

марките, компетентният орган трябва да откаже регистрацията на марката поради 

липсата на яснота и точност в заявката за регистрация на марка(7). 

Пример 

Избран вид марка: мултимедийна марка Обосновка 

Представяне на марката: 

 
НЕСЪОТВЕТСТВИЕ 2 

Кликнете върху изображението, за да го възпроизведете 

Има несъответствие между 

избрания вид марка, 

„Мултимедийна марка“, и 

представянето, състоящо се от 

изображението на движещо се 

куче. Тъй като това е точно 

представяне за марките 

съдържащи движение, марката 

ще бъде приета като марка 

съдържаща движение. 
Вид марка за приемане: марка съдържаща движение 

2.3.3 Несъответствия между описанието и вида 

В случаите, в които има несъответствие между описанието и вида на марката, избрана в заявката, 

описанието ще има превес, доколкото е в съответствие с представянето на марката. 

Пример 

Избран вид марка: мултимедийна марка Обосновка 

Представяне на марката: 

 
НЕСЪОТВЕТСТВИЕ 3 

Кликнете върху изображението, за да го възпроизведете 

Има несъответствие между 

описанието на марката, 

описващо промяна на позицията 

на сива стрелка, и вида на 

избраната марка, 

„Мултимедийна марка“. Въпреки 

това, описанието и 

представянето са в 

съответствие — и двете се 

състоят от движеща се сива 

стрелка. Поради тази причина 

описанието има превес над 

избрания вид и марката ще бъде 

приета като марка съдържаща 

движение. 

Описание: движението на сива стрелка, която постепенно 

променя позицията си от долния ляв до горния десен ъгъл, при 

което цялото движение продължава 4 секунди 

Вид марка за приемане: марка съдържаща движение 

2.4 Валидни начини за представяне на повече от един вид марка 

Новите формати на файлове (напр. електронни аудио- или видеофайлове) не трябва да се 

използват за представяне на традиционни марки(8) в регистъра (напр. видеофайл няма да е 

приемлив начин за подаване на заявка за регистрация на словна марка дори ако файлът съдържа 

само статично представяне на самата дума). 

 
(7) Вижте дело C 578/17, Hartwall от 27.3.2019 г., EU:C:2019:261, параграф 40. 
(8) За целите на настоящия документ „традиционни марки“ се отнася само за словни марки, същински фигуративни марки и 
комбинирани марки (комбинация от словни и фигуративни елементи). 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Discrepancy%202.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Discrepancy%203.mp4
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Новите формати на файлове обаче могат да са приемливи за повече от един вид от новите видове 
марки, какъвто е случаят с електронните видеофайлове, които са приемливи за представяне на 
марки съдържащи движение, мултимедийни и холограмни марки или файл с изображение, като 
валиден начин за подаване на заявка за регистрация на звукови или фигуративни марки. В тази 
връзка заявките за регистрация на марки ще се приемат според вида на марката, избран от 
заявителя, при условие че представянето отговаря на законовите изисквания за специфичния вид, 
като обхватът на закрила и предметът на марката ще варират според вида на приетата марка. 
 
Следователно звукова марка, представена графично (напр. музикална нотация във файл с 
изображение), може да бъде приета като фигуративна/комбинирана марка, ако това е видът, избран 
от заявителя, и няма друга информация, която да указва, че намерението е да се подаде заявка за 
регистрация на друг вид марка. В тази ситуация закрилата, осигурена чрез регистрацията, няма да 
обхваща самия звук, а фигуративните елементи, съдържащи се в марката. 
 
Примери 
 

Избран вид марка: звукови марки 

Представяне на марката: 

 

Представяне на марката: 

 

Видове марки за приемане: звукови марки 

 

Избран вид марка: фигуративни/комбинирани марки 

Представяне на марката: 

 

Представяне на марката: 

 

Видове марки за приемане: фигуративни/комбинирани марки 

 
 
По същия начин марка съдържаща движение, представена графично (напр. последователност от 
неподвижни изображения), може да бъде приета като фигуративна/комбинирана марка, ако 
заявителят е избрал този вид марка и няма друга информация, която да указва, че е искал да подаде 
заявка за регистрация на друг вид. 
 
Примери 
 

Избран вид марка: марка съдържаща движение 

Представяне на марката: 
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Вид марка за приемане: марка съдържаща движение 

 

Избран вид марка: комбинирана марка 

Представяне на марката: 

 

Видове марки за приемане: комбинирана марка 

 Проверка на претенции за приоритети 

Същите принципи, които се прилагат за традиционните марки по отношение на проверката на 

претенциите за приоритет, се прилагат също и за новите видове марки, с някои особености, които 

са разгледани в следващите раздели. Освен това даден знак ще се счита за идентичен с дадена 

марка само когато възпроизвежда, без никакви изменения или допълнения, всички елементи, 

съставляващи марката, или когато, разглеждан в цялост, съдържа толкова незначителни разлики, 

че те могат да останат незабелязани от средния потребител(9). Във връзка с това следва да се 

отбележи, че незначителна разлика между две марки е разликата, която умерено наблюдателният 

потребител забелязва само при сравнителна проверка на марките. 

3.1 Идентичен предмет 

Две марки ще се считат за идентични с цел проверка на претенции за приоритет, ако предметът на 

закрила и марката са едни и същи, независимо от формàта. Освен това приоритет може да се 

признае, когато второто подаване на заявка за регистрация е за различен вид марка, но е с 

идентичен предмет. 

Пример 

Първо подаване на заявка за регистрация Второ подаване на заявка за регистрация 

 
ДРУГА МАРКА 1 

Кликнете върху изображението, за да го възпроизведете 

 
МУЛТИМЕДИЙНА МАРКА 3 

Кликнете върху изображението, за да го възпроизведете 

 
(9) Вижте дело C-291/00, Arthur et Félicie от 20.3.2003 г., EU:C:2003:169, параграф 54. 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Other%20mark%201.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%203.mp4
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Друга марка Мултимедийна марка 

Обосновка: приета претенция за приоритет, като и двете подадени заявки за регистрация са 

с идентичен предмет, въпреки че са от различни видове. 

3.2 Различен предмет 

Когато дадена претенцията за приоритет касае две марки с различен предмет (напр. ако една от 

подадените заявки за регистрация включва елементи, които не са включени в другата подадена 

заявка за регистрация), независимо от техния формат или от вида на избраната марка, марките ще 

се считат за различни и следователно претенция за приоритет ще бъде отхвърлена. 

Примери за отделните видове марки 

a) Звукови марки 

Първо подаване на заявка за регистрация Второ подаване на заявка за регистрация 

 
ЗВУКОВА МАРКА 6 

Кликнете върху изображението, за да го възпроизведете 

 
ЗВУКОВА МАРКА 7 

Кликнете върху изображението, за да го възпроизведете 

Звукова марка Звукова марка 

Обосновка: претенцията за приоритет е отхвърлена, тъй като мелодията се изпълнява от 

различни инструменти и следователно предметът на двете подадени заявки за регистрация е 

различен. 

 

Първо подаване на заявка за регистрация Второ подаване на заявка за регистрация 

 
ЗВУКОВА МАРКА 8 

Кликнете върху изображението, за да го възпроизведете 

 
ЗВУКОВА МАРКА 9 

Кликнете върху изображението, за да го възпроизведете 

Звукова марка Звукова марка 

Обосновка: претенцията за приоритет е отхвърлена, тъй като темпото на мелодията в 

първата подадена заявка за регистрация е много по-бавно, отколкото темпото на мелодията 

във втората подадена заявка за регистрация. Следователно предметът на двете подадени 

заявки за регистрация е различен. 

 

Първо подаване на заявка за регистрация Второ подаване на заявка за регистрация 

 
ЗВУКОВА МАРКА 10 

Кликнете върху изображението, за да го възпроизведете 

 
ЗВУКОВА МАРКА 11 

Кликнете върху изображението, за да го възпроизведете 

Звукова марка Звукова марка 

Обосновка: претенцията за приоритет е отхвърлена, тъй като ритъмът във втората 

подадена заявка за регистрация не е същият като този в първата подадена заявка за 

регистрация. Следователно предметът на двете подадени заявки за регистрация е различен. 

 

 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%206.mp3
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%207.mp3
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%208.mp3
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%209.mp3
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2010.mp3
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2011.mp3
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Първо подаване на заявка за регистрация Второ подаване на заявка за регистрация 

 
ЗВУКОВА МАРКА 12 

Кликнете върху изображението, за да го възпроизведете 

 
ЗВУКОВА МАРКА 13 

Кликнете върху изображението, за да го възпроизведете 

Звукова марка Звукова марка 

Обосновка: претенцията за приоритет е отхвърлена, тъй като първата подадена заявка за 

регистрация се състои от звук от три звукови сигнала, докато втората подадена заявка за 

регистрация съдържа звук от шест звукови сигнала. Следователно предметът на двете 

подадени заявки за регистрация е различен. 

b) Марки съдържащи движение 

Първо подаване на заявка за регистрация Второ подаване на заявка за регистрация 

 

 
 

 МУЛТИМЕДИЙНА МАРКА 4 

Кликнете върху изображението, за да го възпроизведете 

Марка съдържаща движение Мултимедийна марка 

Обосновка: претенцията за приоритет е отхвърлена, тъй като втората подадена заявка за 

регистрация съдържа звук, който не е включен в първата подадена заявка за регистрация. 

Освен това в първата подадена заявка за регистрация не е представено цялостното движение 

на пляскането с ръце, което присъства във втората подадена заявка за регистрация, а именно 

11-те повтарящи се пляскания. Следователно предметът на двете подадени заявки за 

регистрация е различен. 

 

Първо подаване на заявка за регистрация Второ подаване на заявка за регистрация 

 
МАРКА СЪДЪРЖАЩА ДВИЖЕНИЕ 7 

Кликнете върху изображението, за да го възпроизведете 

 
МАРКА СЪДЪРЖАЩА ДВИЖЕНИЕ 8 

Кликнете върху изображението, за да го възпроизведете 

Марка съдържаща движение Марка съдържаща движение 

Обосновка: претенцията за приоритет е отхвърлена, тъй като скоростта и повторенията 

на пляскането с ръце в първата подадена заявка за регистрация се различават от тези във 

втората подадена заявка за регистрация. Следователно предметът на двете подадени заявки 

за регистрация е различен. 

 

Първо подаване на заявка за регистрация Второ подаване на заявка за регистрация 

 
МАРКА СЪДЪРЖАЩА ДВИЖЕНИЕ 9 

Кликнете върху изображението, за да го възпроизведете 

 
МАРКА СЪДЪРЖАЩА ДВИЖЕНИЕ 10 

Кликнете върху изображението, за да го възпроизведете 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2012.mp3
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2013.mp3
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%204.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%207.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%208.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%209.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2010.mp4
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Марка съдържаща движение Марка съдържаща движение 

Обосновка: претенцията за приоритет е отхвърлена, тъй като в първата подадена заявка за 

регистрация има стрелка, която се придвижва от единия ъгъл и спира в средата на кадъра, 

докато във втората подадена заявка за регистрация стрелката се придвижва от единия ъгъл 

на кадъра до другия. Следователно предметът на двете подадени заявки за регистрация е 

различен. 

 

Първо подаване на заявка за регистрация Второ подаване на заявка за регистрация 

 
 

МАРКА СЪДЪРЖАЩА ДВИЖЕНИЕ 11 

Кликнете върху изображението, за да го възпроизведете 

Фигуративна марка Марка съдържаща движение 

Обосновка: претенцията за приоритет е отхвърлена, тъй като и двете подадени заявки за 

регистрация се състоят от едно и също изображение на крава, но втората подадена заявка за 

регистрация съдържа движението на устата на кравата, което не е включено в първата 

подадена заявка за регистрация. Следователно предметът на двете подадени заявки за 

регистрация е различен. 

c) Мултимедийни марки 

Първо подаване на заявка за регистрация Второ подаване на заявка за регистрация 

 
МУЛТИМЕДИЙНА МАРКА 5 

Кликнете върху изображението, за да го възпроизведете 

 
ЗВУКОВА МАРКА 14 

Кликнете върху изображението, за да го възпроизведете 

Мултимедийна марка Звукова марка 

Обосновка: претенцията за приоритет е отхвърлена, тъй като първата подадена заявка за 

регистрация се състои от изображение и звук, докато втората подадена заявка за 

регистрация съдържа същия звук, но не и изображение. Следователно предметът на двете 

подадени заявки за регистрация е различен. 

 

Първо подаване на заявка за регистрация Второ подаване на заявка за регистрация 

 
МУЛТИМЕДИЙНА МАРКА 6 

Кликнете върху изображението, за да го възпроизведете 

 
МУЛТИМЕДИЙНА МАРКА 7 

Кликнете върху изображението, за да го възпроизведете 

Мултимедийна марка Мултимедийна марка 

Обосновка: претенцията за приоритет е отхвърлена, тъй като и двете подадени заявки за 

регистрация съдържат едно и също изображение, но различен звук и движение. Следователно 

предметът на двете подадени заявки за регистрация е различен. 

 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2011.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%205.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2014.mp3
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%206.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%207.mp4
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Първо подаване на заявка за регистрация Второ подаване на заявка за регистрация 

 
МУЛТИМЕДИЙНА МАРКА 8 

Кликнете върху изображението, за да го възпроизведете 

 
МУЛТИМЕДИЙНА МАРКА 9 

Кликнете върху изображението, за да го възпроизведете 

Мултимедийна марка Мултимедийна марка 

Обосновка: претенцията за приоритет е отхвърлена, тъй като и двете подадени заявки са с 

един и същ звук, но втората подадена заявка за регистрация не включва всички елементи, 

които присъстват в първата подадена заявка за регистрация, а именно словния елемент 

„Gerivan“. Следователно предметът е различен. 

d) Холограмни марки: 

Първо подаване на заявка за регистрация Второ подаване на заявка за регистрация 

 
ХОЛОГРАМНА МАРКА 3 

Кликнете върху изображението, за да го възпроизведете 

 

ХОЛОГРАМНА МАРКА 4 

Кликнете върху изображението, за да го възпроизведете 

Холограмна марка Холограмна марка  

Обосновка: претенцията за приоритет е отхвърлена, тъй като дълбочината на 

холографският ефект във втората подадена заявка за регистрация не е същата като тази в 

първата подадена заявка за регистрация. Следователно предметът е различен. 

3.3 Един и същ вид марки, представени различно(10) 

3.3.1 Звукови марки 

Претенциите за приоритет ще бъдат приети само ако всички елементи, които са в първата подадена 

заявка за регистрация, присъстват и във втората подадена заявка за регистрация. 

Следователно претенциите за приоритет, при които една от подадените заявки за регистрация е 

представена посредством музикална нотация (напр. JPEG), а другата — посредством аудиофайл 

(напр. MP3), ще бъдат приети само ако всички елементи(11), които се съдържат в аудиофайла, са 

посочени в музикалната нотация. 

Ако някой от тези елементи липсва, марките не са идентични и претенция за приоритет ще бъде 

отхвърлена. 

Примери 

Първо подаване на заявка за регистрация Второ подаване на заявка за регистрация 

 
(10) Приложението към Общото съобщение относно представянето на нови видове марки, в което са указани допустимите 
формати на файлове във всяка СИС, следва да се провери при претендиране на право на приоритет, когато и двете звукови 
марки са представени по различен начин.  
(11) Вижте част A — раздел 1.1 — Звукови марки — Елементите за графично представена звукова марка трябва да са ясни и 
точни. 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%208.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%209.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Hologram%20mark%203.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Hologram%20mark%204.mp4
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ЗВУКОВА МАРКА 15 

Кликнете върху изображението, за да го възпроизведете 

Звукова марка Звукова марка 

Обосновка: претенцията за приоритет е приета, тъй като мелодията в MP3 файла е 

еквивалентна на тази в музикалната нотация и всички елементи, указани в музикалната 

нотация, а именно тактове, ключ, музикални ноти и паузи, чиято форма указва относителната 

стойност — цялата тази нотация, определяща височината и трайността на звуците — както 

и инструмента, а именно пиано, и темпото на мелодията, се съдържат в аудиофайла.  

 

Първо подаване на заявка за регистрация Второ подаване на заявка за регистрация 

 
ЗВУКОВА МАРКА 16 

Кликнете върху изображението, за да го възпроизведете 
 

 

Звукова марка Звукова марка 

Обосновка: претенцията за приоритет е приета, тъй като мелодията в MP3 файла е 

еквивалентна на тази в музикалната нотация и всички елементи, указани в музикалната 

нотация, а именно тактове, ключ, музикални ноти и паузи, чиято форма указва относителната 

стойност — цялата тази нотация, определяща височината и трайността на звуците — както 

и инструмента, а именно пиано, и темпото на мелодията, се съдържат в аудиофайла.  

 

Първо подаване на заявка за регистрация Второ подаване на заявка за регистрация 

 
ЗВУКОВА МАРКА 17 

Кликнете върху изображението, за да го възпроизведете  

Звукова марка Звукова марка 

Обосновка: претенцията за приоритет е отхвърлена, тъй като втората подадена заявка за 

регистрация не включва всички елементи, които се съдържат в аудиофайла, а именно 

инструмента. Следователно предметът на двете подадени заявки за регистрация не е 

идентичен. 

 

Първо подаване на заявка за регистрация Второ подаване на заявка за регистрация 

 
 

 
ЗВУКОВА МАРКА 18 

Кликнете върху изображението, за да го възпроизведете 

Звукова марка Звукова марка 

Обосновка: претенцията за приоритет е отхвърлена, тъй като мелодията във втората 

подадена заявка за регистрация съдържа звук от лаене на куче, който не е включен в първата 

подадена заявка за регистрация. Следователно предметът на двете подадени заявки за 

регистрация не е идентичен. 

 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2015.mp3
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2016.mp3
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2017.mp3
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2018.mp3
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Първо подаване на заявка за регистрация Второ подаване на заявка за регистрация 

 

 
ЗВУКОВА МАРКА 19 

Кликнете върху изображението, за да го възпроизведете 

Звукова марка Звукова марка 

Обосновка: претенцията за приоритет е отхвърлена, тъй като мелодията във втората 

подадена заявка за регистрация съдържа глас, който казва „Gerivan“, което не е включено в 

първата подадена заявка за регистрация. Следователно предметът на двете подадени заявки 

за регистрация не е идентичен. 

 

Първо подаване на заявка за регистрация Второ подаване на заявка за регистрация 

 

 
ЗВУКОВА МАРКА 20 

Кликнете върху изображението, за да го възпроизведете 

Звукова марка Звукова марка 

Обосновка: претенцията за приоритет е отхвърлена, тъй като не всички елементи, които се 

съдържат в аудиофайла, са указани в музикалната нотация, а именно инструментът, с който 

се свири мелодията, в този случай  —  пиано, а първата подадена заявка за регистрация е само 

частично представяне на втората подадена заявка за регистрация, която съдържа 

допълнителни ноти. Следователно предметът на двете подадени заявки за регистрация е 

различен. 

 

Първо подаване на заявка за регистрация Второ подаване на заявка за регистрация 

 

 
ЗВУКОВА МАРКА 21 

Кликнете върху изображението, за да го възпроизведете 

Звукова марка Звукова марка 

Обосновка: претенцията за приоритет е отхвърлена, тъй като не всички елементи, които се 

съдържат в аудиофайла, са указани в музикалната нотация, а именно инструментът, с който 

се свири мелодията, в този случай  —  виола pizzicato. Следователно предметът на двете 

подадени заявки за регистрация е различен. 

 

Първо подаване на заявка за регистрация Второ подаване на заявка за регистрация 

 

 
ЗВУКОВА МАРКА 22 

Кликнете върху изображението, за да го възпроизведете 

Звукова марка Звукова марка 

Обосновка: претенцията за приоритет е отхвърлена, тъй като не всички елементи, които се 

съдържат в аудиофайла, са указани в музикалната нотация, а именно темпото или скоростта 

на мелодията. Следователно предметът на двете подадени заявки за регистрация е различен. 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2019.mp3
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2020.mp3
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2021.mp3
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2022.mp3
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3.3.2 Марки съдържащи движение 

Претенциите за приоритет, при които една от подадените заявки за регистрация е представена с 

последователност от неподвижни изображения (напр. JPEG), а другата е представена с видеофайл 

( напр. MP4), ще бъдат приети само ако всички елементи на видеофайла и тяхното цялостно 

движение са ясно разграничими в последователността от неподвижни изображения. Ако втората 

подадена заявка за регистрация е представена с последователност от неподвижни изображения, 

може да е необходимо описание, за да се гарантира, че предметът е идентичен (напр. 

продължителност, скорост, повторения). 

Ако някой от тези елементи липсва и цялостното движение не може да бъде ясно разграничено, 

марките не са идентични и претенцията за приоритет ще бъде отхвърлена. 

Примери 

Първо подаване на заявка за регистрация Второ подаване на заявка за регистрация 

 

 
МАРКА СЪДЪРЖАЩА ДВИЖЕНИЕ 12 

Кликнете върху изображението, за да го възпроизведете 
 

 

Описание: това движение се състои от 

съдържанието на неподвижните изображения, 

които се появяват на интервали от половин 

секунда. 

Марка съдържаща движение Марка  съдържаща движение 

Обосновка: претенцията за приоритет е приета, тъй като цялостното движение на марката  

съдържаща движение, което се съдържа във видеофайла от първата подадена заявка за 

регистрация, е ясно обозначено в последователността от неподвижни изображения от 

втората подадена заявка за регистрация, която представя точно същите шест изображения, 

които се виждат във видеофайла. 

 

Първо подаване на заявка за регистрация Второ подаване на заявка за регистрация 

 

 
МАРКА СЪДЪРЖАЩА ДВИЖЕНИЕ 13 

Кликнете върху изображението, за да го възпроизведете 

Описание: това движение се състои от 

съдържанието на неподвижните изображения, 

които се появяват на интервали от половин 

секунда. 

 

Марка  съдържаща движение Марка  съдържаща движение 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2012.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2013.mp4
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Обосновка: претенция за приоритет е приета, тъй като цялостното движение в първата 

подадена заявка за регистрация, която се състои от последователност от шест неподвижни 

изображения, е ясно разграничимо във видеофайла. 

 

Първо подаване на заявка за регистрация Второ подаване на заявка за регистрация 

 
МАРКА СЪДЪРЖАЩА ДВИЖЕНИЕ 14 

Кликнете върху изображението, за да го възпроизведете  

Марка  съдържаща движение Марка  съдържаща движение 

Обосновка: претенцията за приоритет е отхвърлена, тъй като втората подадена заявка за 

регистрация не представя цялостното движение на пляскането с ръце, а именно 18-те 

повторения на пляскането с ръце, скоростта на плясканията с ръце и продължителността на 

видеофайла не са включени във втората подадена заявка за регистрация. Освен това няма 

описание, разясняващо цялостното движение. 

 

Първо подаване на заявка за регистрация Второ подаване на заявка за регистрация 

 

 
МАРКА СЪДЪРЖАЩА ДВИЖЕНИЕ 15 

Кликнете върху изображението, за да го възпроизведете 

Марка  съдържаща движение Марка  съдържаща движение 

Обосновка: претенцията за приоритет е отхвърлена, тъй като в първата подадена заявка за 

регистрация стрелката е представена само в две позиции, а движението на стрелката, което 

може да бъде видяно във видеофайла на втората подадена заявка за регистрация не е 

представено в неговата цялост в последователността от неподвижни изображения от 

първата подадена заявка за регистрация. 

3.3.3 Холограмни марки: 

Претенции за приоритет, при които една от подадените заявки за регистрация е с холограма, 

представена с последователност от графични или фотографски изображения (файлове с 

изображения, напр. JPEG), а другата е представена с видеофайл (напр. MP4), ще бъдат приети само 

ако всички елементи на видеофайла и различните етапи на холографския ефект са ясно 

разграничими в последователността от графични или фотографски изображения. 

Ако някой от тези елементи и различните етапи на холографския ефект не могат да бъдат ясно 

разграничими, марките не са идентични и претенцията за приоритет ще бъде отхвърлена. 

Примери 

Първо подаване на заявка за регистрация Второ подаване на заявка за регистрация 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2014.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2015.mp4
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ХОЛОГРАМНА МАРКА 5 

Кликнете върху изображението, за да го възпроизведете  

Холограмна марка Холограмна марка 

Обосновка: претенцията за приоритет е приета, тъй като всички елементи и различните 

етапи на холографския ефект, по-специално дълбочината на структурата и показващия се 

словен елемент, който се съдържа във видеофайла, са ясно разграничими в 

последователността от фотографски изображения от втората подадена заявка за 

регистрация. 

 

Първо подаване на заявка за регистрация Второ подаване на заявка за регистрация 

 
ХОЛОГРАМНА МАРКА 6 

Кликнете върху изображението, за да го възпроизведете 

 

Холограмна марка Холограмна марка 

Обосновка: претенцията за приоритет е отхвърлена, тъй като различните етапи на 

холографския ефект, които се съдържат във видеофайла, а именно дълбочината на 

триизмерната структура и показващия се словен елемент, не са разграничими в 

последователността от фотографски изображения от втората подадена заявка за 

регистрация. 

B. ПРОВЕРКА НА АБСОЛЮТНИТЕ ОСНОВАНИЯ ЗА ОТКАЗ И/ИЛИ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛНОСТ: ОБЩИ ПРИНЦИПИ 

Тази част от общата практика представя набор от принципи и няколко препоръки по отношение на 

проверката на абсолютните основания за отказ и/или недействителност, които са специфични за 

звукови марки, марки съдържащи движение, мултимедийни и холограмни марки, и по-специално: 

- оценката за яснота и точност на новите видове марки — член 4, параграф 1, буква а) от 

Директивата относно марките; 

- необходимата степен на отличителен характер на новите видове марки — член 4, параграф 1, 

буква б) от Директивата относно марките; 

- нови видове марки, които могат да послужат за описване на стоките или услугите, или на 

техните характеристики — член 4, параграф 1, буква в) от Директивата относно марките; 

- знаци, които се състоят изключително от звуци, движение и комбинация от изображение и звук, 

което произтича от естеството на стоките, които могат да са необходими за постигане на 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Hologram%20mark%205.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Hologram%20mark%206.mp4
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технически резултат или могат да придадат значителна стойност на стоките — член 4, 

параграф 1, буква д) от Директивата относно марките. 

 Общи бележки 

Една от ключовите промени, осъществена чрез новата Директива относно марките, беше 

премахването на изискването за графично представяне от определението за „марка“, дадено в 

член 3 от Директивата относно марките. 

Това премахване създава възможност за приемане на марки, представени в нови формати на 

файлове, които преди не са били поддържани от националните или регионалните системи. Това 

направи и представянето на някои вече допустими видове марки по-лесно и по-точно. Съответно 

СИС на ДЧ договориха приемането на подхода за моноформат за новите видове марки, като не е 

изключена възможността за приемане на допълнителни формати. Всички те са определени в 

Общото съобщение относно представянето на нови видове марки(12). 

Обаче въпреки възможността за представяне на тези нови видове марки в различни формати, 

резултатът от оценката на абсолютните основания за отказ трябва да бъде еднакъв. 

 Оценката за яснота и точност на новите видове марки — член 4, 
параграф 1, буква а) от Директивата относно марките 

Съгласно член 4, параграф 1, буква а) от Директивата относно марките „знаци, които не могат да 

съставляват марка, не се регистрират, а ако бъдат регистрирани, подлежат на обявяване за 

недействителни“. 

Този член отразява задължението на СИС на ДЧ да не одобряват знаци, които не отговарят на 

изискванията на член 3 от Директивата относно марките. В тази връзка, за да може да съставлява 

марка, заявката трябва да отговаря на три условия: 

- трябва да е знак; 

- трябва да може да различава стоките или услугите на едно предприятие от тези на други 

предприятия; 

- трябва да може да бъде представена в регистъра по начин, който позволява на компетентните 

органи и на обществеността да определят ясния и точен предмет на закрила. 

Този член отразява задължението на СИС на ДЧ да не одобряват знаци, чието представяне не е 

ясно и точно. В тази връзка представянето на нов вид марка трябва да се оцени, за да се определи 

дали дава възможност на компетентните органи и на обществеността да определят ясния и точен 

предмет на закрила и дали следователно може да представлява марка. 

Това означава, че марката ще се счита за ясна и точна, доколкото е представена в подходяща 

форма, като се използват общодостъпни технологии, при условие че знакът също може да бъде 

представен по начин, който е независим, леснодостъпен, разбираем, устойчив и обективен, 

независимо от това дали е с концепция. Този подход е приведен в съответствие с принципа, според 

който не е необходимо словна или фигуративна марка да има значение или да съдържа 

разпознаваеми изображения, доколкото може да изпълнява функцията на марка и по този начин да 

служи като означение за произход. 

Освен това правните последици от неодобряването на марка въз основа на член 4, параграф 1, 

буква а) от Директивата относно марките трябва да се вземат предвид при разглеждане на заявка 

за регистрация на марка. Член 4, параграф 4 от Директивата относно марките гласи, че „не се 

 
(12)https://euipo.europa.eu/tunnel-
web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/who_we_are/common_communication/common_communicat
ion_8/common_communication8_bg.pdf — вижте таблици 2 и 6. 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/who_we_are/common_communication/common_communication_8/common_communication8_bg.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/who_we_are/common_communication/common_communication_8/common_communication8_bg.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/who_we_are/common_communication/common_communication_8/common_communication8_bg.pdf
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отказва регистрация на марка в съответствие с параграф 1, буква б), в) или г), ако преди датата на 

заявката за регистрация, след предварително използване, марката е придобила отличителен 

характер“. Съответно ако заявката е отказана на основанието от буква а), няма да има проверка въз 

основа на други абсолютни основания за отказ и няма да е възможно да се преодолее отказът чрез 

придобит отличителен характер в резултат на използването на марката. 

Следните примери за звукови марки, марки съдържащи движение, мултимедийни и холограмни 

марки са предоставени за оценка на яснотата и точността съгласно член 4, параграф 1, буква а) от 

Директивата относно марките. Същите съображения се отнасят и за холограмните марки. Тези 

примери няма непременно да се считат за отличителни съгласно член 4, параграф 1, буква б) от 

Директивата относно марките. 

a) Звукови марки 

Ясни и точни марки 

Звукови марки Обосновка 

 
ЗВУКОВА МАРКА 23 

Кликнете върху изображението, за да го възпроизведете 

Въпреки че словният елемент, възприеман в 

звука, няма значение, представянето на 

звуковата марка позволява на компетентните 

органи и на обществеността да определят 

ясния и точен предмет на закрила.  

 

ЗВУКОВА МАРКА 24 

Кликнете върху изображението, за да го възпроизведете 

Въпреки възприемането на много различни 

звуци наведнъж във файла, представянето на 

звуковата марка позволява на компетентните 

органи и на обществеността да определят 

ясния и точен предмет на закрила.  

b) Марки съдържащи движение 

Ясни и точни марки съдържащи движение 

Марки съдържащи движение Обосновка  

 

МАРКА СЪДЪРЖАЩА ДВИЖЕНИЕ 16 

Кликнете върху изображението, за да го възпроизведете 

Въпреки че се състои от неясно изображение, 

представянето на тази марка съдържаща 

движение позволява на компетентните органи 

и на обществеността да определят ясния и 

точен предмет на закрила.  

 
МАРКА СЪДЪРЖАЩА ДВИЖЕНИЕ 17 

Кликнете върху изображението, за да го възпроизведете 

Въпреки че съдържа неразпознаваеми 

изображения, представянето на тази марка 

съдържаща движение позволява на 

компетентните органи и на обществеността 

да определят ясния и точен предмет на 

закрила. 

c) Мултимедийни марки 

Ясна и точна мултимедийна марка 

Мултимедийна марка Обосновка  

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2023.mp3
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2024.mp3
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2016.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2017.mp4
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МУЛТИМЕДИЙНА МАРКА 10 

Кликнете върху изображението, за да го възпроизведете 

Въпреки че се състои от неясно изображение и 

въпреки факта, че словният елемент, 

възприеман в звука, няма значение, 

представянето на тази мултимедийна марка 

позволява на компетентните органи и на 

обществеността да определят ясния и точен 

предмет на закрила. 

 Необходима степен на отличителен характер на новите видове марки — 
член 4, параграф 1, буква б) от Директивата относно марките 

3.1 Общи положения 

Съгласно член 4, параграф 1, буква б) от Директивата относно марките, марки, които са лишени от 

отличителен характер, не се регистрират, а ако бъдат регистрирани, подлежат на обявяване за 

недействителни. 

Като се вземе предвид съдържанието на члена, приемливостта на всички видове марки трябва да 

зависи от това дали те се считат за отличителни сами по себе си. В тази връзка следва да се 

отбележи, че общите критерии за оценка на отличителния характер на традиционните видове марки 

трябва да се прилагат и при оценката на необходимата степен на отличителен характер на новите 

видове марки. 

Съгласно установената съдебна практика отличителен характер означава, че знакът трябва да 

може да изпълнява основната функция на марката. Следователно знакът трябва да служи за 

идентифициране на стоките и/или услугите, за които се подава заявка за регистрация, като 

позволява на потребителя да различава тази стока и/или услуга от стоките и/или услугите на други 

предприятия(13). Такъв отличителен характер може да бъде оценен само чрез отнасяне, първо, към 

стоките или услугите, за които се заявява регистрация и, второ, към възприемането на този знак от 

съответните потребители(14). 

Обаче, докато критериите за оценка на отличителния характер са еднакви за различните категории 

марки, при прилагането им може да стане очевидно, че възприятието на съответните потребители 

не е непременно еднакво по отношение на всяка от тези категории. Освен това съгласно 

установената съдебна практика начинът, по който съответните потребители възприемат дадена 

марка, се влияе от тяхното ниво на внимание, за което е вероятно да варира според категорията на 

разглежданите стоки или услуги. 

Следва да се отбележи, че новите видове марки може да не са непременно приложени към стоките 

и/или услугите или използвани с тях по същия начин, по който са традиционните марки. 

Потребителят може да се натъкне на нови видове марки, например в контекста на рекламни 

дейности. Подобно използване не намалява непременно отличителния потенциал на марката. 

Въпреки че всяко от основанията за отказ в член 4, параграф 1 от Директивата относно марките е 

самостойно и трябва да се разглежда отделно, има ясно припокриване между основанията за отказ, 

предвидени в член 4, параграф 1, буква б) и член 4, параграф 1, буква в) от Директивата относно 

марките. По-специално, от съдебната практика е видно, че марка, за която по смисъла на член 4, 

 
(13) Вижте дело C-39/97, Canon от 29.9.1998 г., EU:C:1998:442, параграф 28 и дело T-79/00, Lite от 27.2.2002 г., EU:T:2002:42, 
параграф 26. 
(14) Вижте дела C-53/01, C 54/01 и C 55/01 Linde от 08.4.2003 г., EU:C:2003:206, параграф 41; дело C-363/99, Postkantoor от 
12.2.2004 г., EU:C:2004:86, параграф 34 и съединени дела C-468/01 P to C-472/01- P, Tabs (3D) от 29.4.2004 г., EU:C:2004:259, 
параграф 33. 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%2010.mp4
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параграф 1, буква в) от Директивата относно марките се счита, че описва характеристиките на 

стоките или услугите, поради този факт е по необходимост лишена от отличителен характер по 

отношение на същите тези стоки и/или услуги по смисъла на член 4, параграф 1, буква б) от 

Директивата относно марките. Обаче дадена марка може да бъде лишена от отличителен характер 

по причини, различни от нейния потенциален описателен характер. Следователно описателната 

марка е лишена по необходимост от отличителен характер, макар че една марка може да е лишена 

от отличителен характер на основания, различни от нейния описателен характер(15). 

3.2 Звукови марки 

Както вече беше упоменато в частта за формални изисквания на настоящия документ, част A — 

раздел 1.1 — Звукови марки, всеки знак, представен с аудиофайл и съдържащ един или повече 

звуци, независимо от вида на съдържащия се в него звук, може да съставлява звукова марка. 

3.2.1 Възприятие на потребителите — звукови марки 

Възприятието на потребителите за отличителния характер на звуковите марки ще е неразривно 

свързано със степента, до която марката е свързана със стоките и услугите, за които е подадена 

заявка за регистрация. По-вероятно е потребителят да определи марката като означение за 

търговски произход, ако не може да се установи връзка между марката и стоките и услугите. 

Потребителите са свикнали да възприемат конвенционалните видове марки, като словни, 

комбинирани и фигуративни марки, като означения за търговски произход. Тъй като обаче звуците 

все повече се използват в търговията като част от стратегията за брандиране, потребителите също 

са по-склонни да ги възприемат като означения за търговски произход. 

За целите на анализа на възприятието на потребителите, звуковите марки могат да бъдат групирани 

най-малко по следните три начина: 

- звуци, генерирани от стоките или услугите или свързани с тях; 

- ноти, комбинация от ноти, мотиви или мелодии; 

- звуци, които са звуков еквивалент на словни елементи. 

Има и звуци, които не са включени в предишните групи и нямат връзка със стоките и/или услугите. 

Първата група — звуци, генерирани от стоките или услугите или свързани с тях — често съответства 

на естеството или функцията на тези стоки или е тясно свързана с услугите. Ако случаят е такъв, 

потребителите обикновено няма да възприемат звука като означение за търговски произход, а 

например само като функционален елемент. 

Втората група — ноти, комбинация от ноти, мотиви или мелодии — е малко вероятно да е свързана 

със стоките или услугите. Те като цяло ще се възприемат от потребителите по същия начин, като 

поредица от ноти или като рекламна лесно запомняща се мелодия, които може да са/да не са 

отличителни, в зависимост от специфичните им атрибути. 

Възприятието на потребителя за третата група — звукови марки, съставени от словни елементи — 

може да се променя в зависимост от значението на самия словен елемент, езика и/или начина, по 

който се произнася. Ако звуковата марка се състои от често срещано произношение на дума, 

оценката обикновено ще е същата като тази на словна марка, която съдържа същия словен елемент. 

По отношение на онези звуци, които не са свързани със стоките и/или услугите и не са включени в 

предишните групи, потребителят ще ги възприеме само като означение за търговски произход, при 

 
(15) Вижте дело T-190/05, Twist & Pour от 12.6.2007 г., EU: T:2007:171, параграф 39; дело T-289/02 Telepharmacy Solutions от 
08.7.2004 г., EU:T:2004:227, параграф 24. 
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условие че те имат определен резонанс(16), предизвикващ определена форма на внимание от 

негова страна, за да могат да бъдат идентифицирани като марка. 

Начинът, по който потребителят ще възприеме марка, съставена от комбинация от различните 

групи, ще зависи от самата марка, при условие че тя може да бъде идентифицирана като марка и 

ако не може да се установи връзка между звука и стоките и услугите. 

3.2.2 Звукови марки с присъщ отличителен характер 

Когато звукът, възприеман при звукова марка, се състои от една нота, комбинация от ноти или 

мелодия, той ще се счита за звук с присъщ отличителен характер, ако може да се възприеме от 

съответните потребители като означение за търговски произход. 

Мелодия с присъщ отличителен характер 

Звукови марки Стоки и услуги Обосновка  

 
ЗВУКОВА МАРКА 25 

Кликнете върху изображението, за да го 

възпроизведете 

Клас 41: Предоставяне на 

филми за развлекателни цели 

Поредицата от ноти е с 

дължина и сложност, които ѝ 

придават определен резонанс, 

което от своя страна ѝ 

позволява да функционира като 

означение за търговски 

произход. Следователно 

мелодията се счита за 

отличителна за услугите, за 

които е подадена заявка за 

регистрация. 

 
ЗВУКОВА МАРКА 26 

Кликнете върху изображението, за да го 

възпроизведете 

Клас 41: Предоставяне на 

филми за развлекателни цели 

Поредицата от ноти е с 

дължина и сложност, които ѝ 

придават определен резонанс, 

което от своя страна ѝ 

позволява да функционира като 

означение за търговски 

произход. Следователно 

мелодията се счита за 

отличителна за услугите, за 

които е подадена заявка за 

регистрация. 

 
ЗВУКОВА МАРКА 27 

Кликнете върху изображението, за да го 

възпроизведете 

Клас 9: Компютри 

Поредицата от ноти е с 

дължина и сложност, които ѝ 

придават определен резонанс, 

което от своя страна ѝ 

позволява да функционира като 

означение за търговски 

произход. Следователно 

мелодията се счита за 

отличителна за стоките, за 

които е подадена заявка за 

регистрация. 

 
Клас 3: Сапун на прах 

Мелодията съдържа 

последователност от акорди, 

 
(16) Вижте T 408/15, SON D'UN JINGLE SONORE PLIM PLIM (звукова марка) от 13.9.2016 г., EU:T:2016:468, параграф 45. 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2025.mp3
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2026.mp3
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2027.mp3
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2028.mp3
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ЗВУКОВА МАРКА 28 

Кликнете върху изображението, за да го 

възпроизведете 

което ѝ придава определен 

резонанс, което ѝ позволява да 

функционира като означение за 

търговски произход. 

Следователно мелодията се 

счита за отличителна за 

стоките, за които е подадена 

заявка за регистрация. 

Когато звукът, възприеман при звукова марка, се състои от словен елемент, който се счита за 

отличителен сам по себе си, и ако се произнася по ясен начин дори ако се произнася с неутрален 

или роботизиран глас, звуковата марка ще се счита за отличителна. 

Отличителни 

Звукови марки Стоки и услуги Обосновка  

 

 
ЗВУКОВА МАРКА 29 

Кликнете върху изображението, за да го 

възпроизведете 
 

Клас 12: Автомобили 

Отличителният словен 

елемент, възприеман в 

звуковата марка, „Gerivan“, се 

произнася по ясен и разбираем 

начин и следователно 

звуковата марка се счита за 

отличителна. 

 
ЗВУКОВА МАРКА 30 

Кликнете върху изображението, за да го 

възпроизведете 
 

Клас 12: Автомобили 

Отличителният словен 

елемент „Gerivan“, възприеман 

в звуковата марка, се 

произнася по ясен и разбираем 

начин и следователно 

звуковата марка се счита за 

отличителна. 

Ако елементът на речта, възприеман при звукова марка, не може да се възприеме или не може да 

се идентифицира като дума, той ще се счита за отличителен, доколкото звукът може да се разпознае 

от потребителя като означение за търговски произход. 

Отличителни 

Звукова марка Стоки и услуги Обосновка 

 
ЗВУКОВА МАРКА 31 

Кликнете върху изображението, за да го 

възпроизведете 

Клас 12: Автомобили 

Този звук ще се възприема като 

измислен звук без значение, 

който е запомнящ се и 

следователно може да бъде 

разпознат като означение за 

търговски произход. 

Когато звукът, възприеман при звукова марка, съдържа звук, който не е свързан със стоките и/или 

услугите, за които е подадена заявка за регистрация, той по принцип ще се счита за отличителен, 

доколкото може да се разпознае от потребителя като означение за търговски произход. 

Отличителни  

Звукови марки Стоки и услуги Обосновка  

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2029.mp3
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2030.mp3
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2031.mp3
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ЗВУКОВА МАРКА 32 

Кликнете върху изображението, за да го 

възпроизведете 

Клас 11: Тоалетни 

Звукът, възприеман в марката, 

не е свързан със стоките, за 

които е подадена заявка за 

регистрация, и е с достатъчен 

резонанс, за да се разпознае от 

потребителя като означение 

за търговски произход. 

Следователно марката се 

счита за отличителна. 

 
ЗВУКОВА МАРКА 33 

Кликнете върху изображението, за да го 

възпроизведете 

Клас 31: Храни за животни 

Звукът, възприеман в марката, 

не е свързан със стоките, за 

които е подадена заявка за 

регистрация, и е с достатъчен 

резонанс, за да се разпознае от 

потребителя като означение 

за търговски произход. 

Следователно марката се 

счита за отличителна. 

3.2.3 Неотличителни звукови марки 

По принцип, когато звуковата марка се състои от звук, генериран от стоките и/или услугите или 

свързан с тях или с други съответни техни характеристики, той ще се възприема от потребителя 

само като функционален атрибут и следователно звуковата марка ще се счита за неотличителна. 

Неотличителни 

Звукови марки Стоки и услуги Обосновка  

  
ЗВУКОВА МАРКА 34 

Кликнете върху изображението, за да го 

възпроизведете 

Клас 33: Вино 

Потребителят няма да 

възприеме този звук като 

марка, а само като звук, 

свързан със стоките. 

Следователно марката се 

счита за неотличителна. 

 

ЗВУКОВА МАРКА 35 

Кликнете върху изображението, за да го 

възпроизведете 

Клас 9: Звънци за врати 

Звукът, възприеман в марката, 

може лесно да се асоциира със 

стоките, за които е подадена 

заявка за регистрация. 

Следователно марката ще се 

счита за неотличителна. 

Когато звуковата марка се състои от ноти, комбинация от ноти, мотиви или мелодии, тя ще се счита 

за неотличителна, ако звукът няма резонанс и няма да се разпознае от потребителя като означение 

за търговски произход дори ако не може да се установи връзка със стоките и/или услугите. 

Неотличителни 

Звукови марки Стоки и услуги Обосновка  

 
ЗВУКОВА МАРКА 36 

Кликнете върху изображението, за да го 

възпроизведете 

Клас 12: Автомобили 

Този звук, състоящ се от една 

нота, е без резонанс и няма да 

се разпознае от потребителя 

като означение за търговски 

произход. Следователно 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2032.mp3
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2033.mp3
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2034.mp3
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2035.mp3
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2036.mp3
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звуковата марка се счита за 

неотличителна. 

Когато звуковата марка се състои от неотличителни/описателни/родови словни елементи, 

произнасяни по ясен начин и без каквито и да е отличителни или необичайни звукови елементи, то 

тя ще се счита за неотличителна. 

Неотличителни  

Звукови марки Стоки и услуги Обосновка  

 
ЗВУКОВА МАРКА 37 

Кликнете върху изображението, за да го 

възпроизведете 

 

Клас 3: Сапун на прах 

Неотличителният/описателният 

словен елемент, възприеман в 

звуковата марка „Premium“, се 

произнася по ясен начин и без 

каквито и да е отличителни или 

необичайни звукови елементи. 

Следователно звуковата марка се 

счита за неотличителна. 

 
ЗВУКОВА МАРКА 38 

Кликнете върху изображението, за да го 

възпроизведете 

Клас 3: Сапун на прах 

Неотличителният/описателният 

словен елемент, възприеман в 

звуковата марка „Premium Quality“, 

се произнася по ясен начин и без 

каквито и да е отличителни или 

необичайни звукови елементи. 

Следователно звуковата марка се 

счита за неотличителна. 

Но според определението за звукова марка, други звукови елементи като текстове, специфична 

мелодия, интонация и/или специфичен начин на пеене могат да се включат и възприемат в рамките 

на марката. В тази връзка по принцип, когато неотличителният/описателният/родовият словен 

елемент, възприеман при звукова марка, е придружен от други звукови елементи, които също се 

считат за неотличителни сами по себе си, то тя най-вероятно също ще се счита за неотличителна в 

цялост. 

Неотличителни 

Звукова марка Стоки и услуги Обосновка  

 
ЗВУКОВА МАРКА 39 

Кликнете върху изображението, за да го 

възпроизведете 

Клас 3: Сапун на прах 

Словните елементи, 

възприемани в звуковата марка 

„Premium quality’“, се считат за 

неотличителни/описателни. 

Добавянето на пеещ глас не е 

достатъчно, за да направи 

марката отличителна в 

цялост. 

 
ЗВУКОВА МАРКА 40 

Кликнете върху изображението, за да го 
възпроизведете 

Клас 3: Сапун на прах 

Добавянето на специален 

начин за интониране на 

словните елементи, 

възприемани в звука, „Premium 

quality“, които се считат за 

неотличителни/описателни 

сами по себе си, не е 

достатъчно, за да направи 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2037.mp3
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2038.mp3
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2039.mp3
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2040.mp3
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марката отличителна в 

цялост. 

 
ЗВУКОВА МАРКА 41 

Кликнете върху изображението, за да го 

възпроизведете 

 Клас 3: Сапун на прах 

Добавянето на пеещ глас и на 

специално звънтене към 

словните елементи, 

възприемани в звука „Premium 

quality“, които се считат за 

неотличителни/описателни 

сами по себе си, не е 

достатъчно, за да направи 

марката отличителна в 

цялост. 

Не може да се изключи възможността, че определена подредба на различни звукови елементи, 

която е необичайна и може лесно да се разпознае от потребителя като означение за търговски 

произход, може да е достатъчна, за да направи звуковата марка отличителна в цялост. Следва да 

се отбележи, че заявителят няма да получи изключителни права за неотличителните/описателните 

словни елементи и обхватът на закрила ще бъде ограничен до цялостното впечатление от звуковата 

марка. 

Отличителни 

Звукова марка  Стоки и услуги  Обосновка  

 
ЗВУКОВА МАРКА 42 

Кликнете върху изображението, за да го 

възпроизведете 

Клас 31: Пресни банани 

Словният елемент, който по 

принцип може да се счита за 

неотличителен/описателен 

сам по себе си, не се счита за 

ясно разбираем и в 

комбинацията с мелодията и 

начинът, по който се изпява 

думата, са достатъчни, за да 

бъде признат като означение 

за търговски произход и да 

направи звуковата марка 

отличителна  в цялост. 

3.3 Марки съдържащи движение 

Както вече беше упоменато в частта за формални изисквания на настоящия документ, част A — 

раздел 1.2 — Марки съдържащи движение, определението за марки съдържащи движение не е 

ограничено до тези марки, които изобразяват движение. Съответно знак, който показва промяна в 

позицията на елементите, промяна на цвета или промяна на елементи, които се съдържат в него, е 

възможно да се класифицира като марка съдържащата движение. 

3.3.1 Възприятие на потребителите — марки съдържащи движение 

Възприятието на потребителите за отличителния характер на марките съдържащи движение ще е 

неразривно свързано със степента, до която марката е свързана със стоките и услугите. По-

вероятно е потребителят да определи марката като означение за търговски произход, ако не може 

да се установи връзка между марката и стоките и услугите. Потребителите са свикнали да 

възприемат конвенционалните видове марки, като словни, комбинирани и фигуративни марки, като 

означения за търговски произход. Но има увеличение на броя на знаците, съдържащи движения и 

движещи се изображения, използвани като част от стратегиите за брандиране, поради което 

потребителите също са по-склонни да ги възприемат като означения за търговски произход. 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2041.mp3
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2042.mp3
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За целите на анализа на възприятието на потребителите, марките съдържащи движение могат да 

бъдат групирани най-малко по следните начини: 

- движения, които могат да се възприемат като присъщ функционален елемент на самите стоки 

или услуги или се използват за контролиране на тези стоки; 

- движения, които съдържат словни елементи и/или фигуративни елементи. 

Марки съдържащи движение, които се възприемат като присъщ функционален елемент на самите 

стоки или услуги или се използват за контролиране на тези стоки, няма в цялост да се възприемат 

от потребителите като означение за търговски произход, а само като функционални атрибути. 

Движенията, които не са асоциирани със стоките или услугите, могат да се възприемат като 

означения за търговски произход, ако те не са функции на самите стоки или услуги или не са 

свързани с тях, и при условие, че създават определено впечатление, като по този начин 

предизвикват определена форма на внимание от страна на потребителя, за да могат да бъдат 

идентифицирани като марка. 

Възприятието на потребителите за марките съдържащи движение, които включват в състава си 

словни или фигуративни елементи, ще зависи от добавянето на движение и от това дали словният 

или фигуративният елемент е ясно разпознаваем в знака поради своя размер и позиция. Ако нито 

един елемент в знака не отвлича вниманието на потребителя от словния или фигуративния 

елемент, възприятието в цялост ще бъде същото като това на словна марка или фигуративна марка 

със същия елемент. Ако може да се установи връзка между марката и стоките и услугите, такива 

марки няма да се възприемат като означения за търговски произход. 

Начинът, по който потребителят ще възприеме марка, съставена от комбинация от различните 

групи, ще зависи от самата марка и от всяка връзка между нея и стоките и услугите. 

3.3.2 Марки съдържащи движение с присъщ отличителен характер 

При оценката на отличителния характер на тези видове марки те като цяло ще се считат за 

отличителни, ако съдържат отличителен словен и/или фигуративен елемент, който се движи или 

променя своята позиция, цвят и/или елементи, въпреки че самото движение или самата промяна на 

позицията може да не са отличителни. 

Отличителни  

Марки съдържащи 

движение 
Стоки и услуги Обосновка  

 
МАРКА СЪДЪРЖАЩА ДВИЖЕНИЕ 

18 

Кликнете върху изображението, за да го 

възпроизведете 

Клас 9: Компютри 

Като се има предвид, че 

марката съдържаща движение , 

включва в състава си словния 

елемент „Gerivan“, който се 

счита за отличителен сам по 

себе си, и въпреки че самото 

движение се счита за 

неотличително, марката 

съдържаща движение е 

отличителна. 

 
МАРКА  СЪДЪРЖАЩА ДВИЖЕНИЕ 

19 

Клас 9: Компютри 

Като се има предвид, че 

марката  съдържаща движение, 

включва в състава си словния 

елемент „Gerivan“, който се 

счита за отличителен сам по 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2018.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2019.mp4
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Кликнете върху изображението, за да го 

възпроизведете 

себе си, и въпреки че самото 

движение се счита за 

неотличително, марката 

съдържаща движение е 

отличителна. 

 

МАРКА  СЪДЪРЖАЩА ДВИЖЕНИЕ 

20 

Кликнете върху изображението, за да го 

възпроизведете 

Клас 9: Компютри 

Фигуративният елемент в 

марката съдържаща движение 

се счита за отличителен сам 

по себе си. В комбинация с 

променящите се цветове 

потребителят ще го 

възприеме като означение за 

търговски произход за 

стоките, за които е подадена 

заявка за регистрация. 

 
МАРКА СЪДЪРЖАЩА ДВИЖЕНИЕ 

21 

Кликнете върху изображението, за да го 

възпроизведете 

Клас 41: Предоставяне на 

филми за развлекателни цели  

Фигуративният елемент, 

който се движи в марката 

съдържаща движение, се счита 

за отличителен сам по себе си 

и потребителят ще го 

възприеме като означение за 

търговски произход за 

услугите, за които е подадена 

заявка за регистрация. 

 
МАРКА  СЪДЪРЖАЩА ДВИЖЕНИЕ 

22 

Кликнете върху изображението, за да го 

възпроизведете 

Клас 41: Предоставяне на 

филми за развлекателни цели 

Различните елементи, които 

се появяват в марката, се 

считат за отличителни сами 

по себе и потребителят ще 

възприеме съвкупността като 

означение за търговски 

произход за услугите, за които 

е подадена заявка за 

регистрация.  

Когато марката съдържаща движение, включва елемент, който не може да се възприеме или не 

може да се идентифицира, тъй като той не придава значение или не създава връзка със стоките 

и/или услугите, доколкото може да се разпознае като означение за търговски произход от 

потребителя, тя ще се счита за отличителна. 

Отличителни 

Марки съдържащи 

движение 
Стоки и услуги Обосновка  

 
МАРКА  СЪДЪРЖАЩА ДВИЖЕНИЕ 

23 

Кликнете върху изображението, за да го 

възпроизведете 

Клас 3: Сапун на прах 

Тази марка съдържаща 

движение , включва в състава 

си движещо се абстрактно 

изображение, което може да се 

разпознае от потребителя 

като означение за търговски 

произход и по този начин да 

функционира като марка. 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2020.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2021.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2022.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2023.mp4
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МАРКА  СЪДЪРЖАЩА ДВИЖЕНИЕ 

24 

Кликнете върху изображението, за да го 

възпроизведете 

Клас 36: Финансови услуги 

Тази марка съдържаща 

движение, включва в състава си 

абстрактно изображение, 

променящо своята форма и 

цвят, което може да се 

разпознае от потребителя 

като означение за търговски 

произход и по този начин да 

функционира като марка. 

3.3.3 Неотличителни марки съдържащи движение 

По принцип, когато марката съдържаща движение се състои от движение, генерирано от стоките 

и/или услугите или свързано с тях или с други съответни техни характеристики, тя ще се възприема 

от потребителя само като функционален елемент на или за стоките и/или услугите. Следователно 

марката съдържаща движение ще се счита за неотличителна. 

Неотличителни 

Марки съдържащи 

движение 
Стоки и услуги Обосновка  

 
МАРКА  СЪДЪРЖАЩА ДВИЖЕНИЕ 

25 

Кликнете върху изображението, за да го 

възпроизведете 

Клас 7: Електрически триони 

Потребителят няма да 

възприеме това движение като 

марка, а само като движение, 

генерирано от стоките. 

Следователно марката се 

счита за неотличителна. 

Когато марката съдържаща движение се състои от неотличителен/описателен/родов словен и/или 

фигуративен елемент, който се движи или променя своята позиция, цвят и/или елементи, тя ще се 

счита за неотличителна, освен ако самото движение не е достатъчно, за да отклони вниманието от 

посланието, предавано чрез неотличителния/описателния словен или фигуративен елемент. В тези 

случаи следва да се вземат под внимание Общите принципи CP3(17), като се има предвид, че тези 

принципи няма да се прилагат нито за движението, нито за промяната на позицията, цвета и/или 

елементите. 

Но както в примера по-долу, означен като отличителен, не може да се изключи възможността, че 

определено движение, което само по себе си е необичайно и отличително или създава необичайно 

и отличително визуално въздействие, може да е достатъчно, за да направи марката съдържаща 

движение отличителна в цялост. Освен това следва да се отбележи, че заявителят няма да получи 

изключителни права за неотличителните/описателните словни елементи и обхватът на закрила ще 

бъде ограничен до цялостното впечатление, което създава марката съдържаща движение. 

Неотличителни  

Марки съдържащи 

движение 
Стоки и услуги Обосновка  

 

Клас 3: Сапун на прах 

Като се има предвид, че 

движението на 

неотличителния/описателния 

словен елемент „Premium“ не е 

 
(17) https://www.tmdn.org/network/documents/10181/d6f5d2ad-1498-47c6-bb6c-5c4f92951eb8   

https://www.tmdn.org/network/documents/10181/d6f5d2ad-1498-47c6-bb6c-5c4f92951eb8
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2024.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2025.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2026.mp4
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МАРКА  СЪДЪРЖАЩА ДВИЖЕНИЕ 

26 

Кликнете върху изображението, за да го 

възпроизведете 

необичайно или отличително, 

знакът не може да се разпознае 

от потребителя като 

означение за търговски 

произход. Следователно 

марката съдържаща движение 

се счита за неотличителна. 

 
МАРКА СЪДЪРЖАЩА ДВИЖЕНИЕ 

27 

Кликнете върху изображението, за да го 

възпроизведете 

Клас 3: Сапун на прах 

Добавянето на движение не е 

достатъчно, за да отклони 

вниманието от значението, 

предавано чрез 

неотличителния/описателния 

словен елемент „Organic“, 

поради което марката 

съдържаща движение се счита 

за неотличителна. 

 
МАРКА  СЪДЪРЖАЩА ДВИЖЕНИЕ 

28 

Кликнете върху изображението, за да го 

възпроизведете 

Клас 3: Сапун на прах 

Като се има предвид, че 

движението на 

неотличителния/описателния 

словен елемент „Premium“ не е 

необичайно или отличително, 

знакът не може да се разпознае 

от потребителя като 

означение за търговски 

произход. Следователно 

марката съдържаща движение 

се счита за неотличителна. 

 
МАРКА  СЪДЪРЖАЩА ДВИЖЕНИЕ 

29 

Кликнете върху изображението, за да го 

възпроизведете 

Клас 3: Сапун на прах 

Добавянето на движение не е 

достатъчно, за да отклони 

вниманието от значението, 

предавано чрез 

неотличителния/описателния 

словен елемент „Premium“, 

поради което марката 

съдържаща движение се счита 

за неотличителна. 

 
Отличителни 

Марка съдържаща движение Стоки и услуги Обосновка  

 
МАРКА  СЪДЪРЖАЩА ДВИЖЕНИЕ 

30 

Кликнете върху изображението, за да го 

възпроизведете 

Клас 3: Сапун на прах  

Добавянето на определено 

движение към 

неотличителния/описателния 

словен елемент „Eco“ създава 

необичайно и отличително 

визуално въздействие, което е 

достатъчно, за да направи 

марката отличителна в 

цялост. 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2027.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2028.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2029.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2030.mp4
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Освен това потребителят няма да възприеме марките съдържащи движение като означения за 

търговски произход, ако те не му създават трайно впечатление. Следователно те ще се считат за 

неотличителни. 

Неотличителни 

Марки съдържащи 

движение 
Стоки и услуги Обосновка  

 
МАРКА  СЪДЪРЖАЩА ДВИЖЕНИЕ 

31 

Кликнете върху изображението, за да го 

възпроизведете 

Клас 39: Услуги, свързани с 

пътувания 

Това движение съдържа твърде 
много елементи, за да създаде 
трайно впечатление на 
потребителя. Следователно 
то няма присъщ отличителен 
характер и няма да се 
възприеме като означение за 
търговски произход. 

 
МАРКА  СЪДЪРЖАЩА ДВИЖЕНИЕ 

32 

Кликнете върху изображението, за да го 

възпроизведете 

Клас 9: Компютърен хардуер 

Това движение съдържа твърде 
много елементи, за да създаде 
трайно впечатление на 
потребителя. Следователно 
то няма присъщ отличителен 
характер и няма да се 
възприеме като означение за 
търговски произход. 

 
МАРКА  СЪДЪРЖАЩА ДВИЖЕНИЕ 

33 

Кликнете върху изображението, за да го 

възпроизведете 

Клас 3: Сапун на прах 

Баналността на елемента на 
това движение, съчетана с 
краткотрайността на 
изображението, което се 
появява във видеофайла, не 
създава трайно впечатление 
на потребителя. 
Следователно то няма присъщ 
отличителен характер и няма 
да се възприеме като 
означение за търговски 
произход. 

3.4 Мултимедийни марки 

Както вече беше упоменато в частта за формални изисквания на настоящия документ, част A — 

раздел 1.3 — Мултимедийни марки, мултимедийната марка е марка, която се състои от или 

представлява комбинация от изображение и звук — всички принципи, които са приложими за звукови 

марки и марки съдържащи движение са приложими също и за този вид марка. 

3.4.1 Възприятие на потребителите — мултимедийни марки 

Възприятието на потребителите за отличителния характер на мултимедийните марки ще е 

неразривно свързано със степента, до която марката е свързана със стоките и услугите. По-

вероятно е потребителят да определи марката като означение за търговски произход, ако не може 

да се установи връзка между марката и стоките и услугите. Потребителите са свикнали да 

възприемат конвенционалните видове марки, като словни, комбинирани и фигуративни марки, като 

означения за търговски произход. Но има увеличение на броя на знаците, които комбинират 

изображение и звук, използвани като част от стратегиите за брандиране, поради което 

потребителите са по-склонни да ги възприемат като означения за търговски произход. 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2031.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2032.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2033.mp4
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Мултимедийните марки са съставени от звукови елементи и от елементи от изображения, чието 

естество може да е словно или фигуративно, със или без движение. По-вероятно е потребителят да 

възприеме марката като означение за търговски произход, ако нито един от тези елементи няма 

връзка със стоките или услугите, за които е подадена заявка за регистрация. 

Ако мултимедийната марка съдържа словен, фигуративен или звуков елемент и потребителят може 

да установи връзка между тези елементи и стоките и услугите, за които е подадена заявка за 

регистрация, възприятието в цялост ще бъде същото като за звукова марка или марка съдържаща 

движение със същите елементи. Възприятието за звукови елементи и елементи от изображения 

може да варира в зависимост от техните индивидуални компоненти (словни, фигуративни и звукови). 

Начинът, по който потребителят ще възприеме марката, ще зависи от цялостната комбинация от 

компоненти и всяка връзка между тях и стоките и услугите. 

3.4.2 Мултимедийни марки с присъщ отличителен характер 

По принцип, когато поне един от елементите на мултимедийна марка — звукът или изображението 

— се счита за отличителен сам по себе си, марката в цялост ще се счита за отличителна. Освен 

това следва да се отбележи, че когато мултимедийната марка се състои от отличителни и 

неотличителни/описателни/родови елементи, обхватът на закрила на марката ще бъде ограничен 

до цялостното впечатление от мултимедийната марка, като няма да се предоставят изключителни 

права за самите неотличителни/описателни елементи. 

Отличителни  

Мултимедийни марки Стоки и услуги Обосновка  

 
МУЛТИМЕДИЙНА МАРКА 11 

Кликнете върху изображението, за да го 

възпроизведете 

Клас 12: Автомобили 

И изображението, и звукът се 

считат за отличителни сами 

по себе си и следователно 

мултимедийната марка е 

отличителна. 

 
МУЛТИМЕДИЙНА МАРКА 12 

Кликнете върху изображението, за да го 

възпроизведете 

Клас 31: Храни за животни 

Комбинацията от 

стилизираната котка, която 

променя цветовете си, с 

отличителния словен елемент 

„Gerivan“, прави марката 

отличителна.  

 
МУЛТИМЕДИЙНА МАРКА 13 

Кликнете върху изображението, за да го 

възпроизведете 

Клас 31: Пресни банани 

Въпреки че изображението се 

счита за 

неотличително/описателно по 

отношение на стоките, за 

които е подадена заявка за 

регистрация, комбинацията с 

отличителен словен елемент, 

който се възприема в 

мултимедийната марка, прави 

марката отличителна.  

 
МУЛТИМЕДИЙНА МАРКА 14 

Кликнете върху изображението, за да го 

Клас 12: Автомобили 

Въпреки че звукът, възприеман 

в мултимедийната марка 

„Premium“, ще се счита за 

неотличителен/описателен 

сам по себе си по отношение на 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%2011.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%2012.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%2013.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%2014.mp4
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възпроизведете стоките, за които е подадена 

заявка за регистрация, 

комбинацията му с 

отличителен елемент, 

състоящ се от буквите, 

образуващи „Gerivan“ на екрана, 

прави марката отличителна в 

цялост. 

 
МУЛТИМЕДИЙНА МАРКА 15 

Кликнете върху изображението, за да го 

възпроизведете 

Клас 12: Автомобили 

Въпреки че мелодията, 

възприемана в 

мултимедийната марка, се 

счита за неотличителна по 

отношение на стоките, за 

които е подадена заявка за 

регистрация, комбинацията с 

отличително изображение 

прави марката отличителна в 

цялост. 

 
МУЛТИМЕДИЙНА МАРКА 16 

Кликнете върху изображението, за да го 

възпроизведете 

Клас 29: Сардини 

Въпреки че изображението се 

счита за 

неотличително/описателно по 

отношение на стоките, за 

които е подадена заявка за 

регистрация, комбинацията с 

отличителен словен елемент 

прави марката отличителна в 

цялост. 

Когато мултимедийната марка съдържа елемент, който не може да се възприеме или не може да се 

идентифицира, тъй като той не придава значение, доколкото може да се разпознае от потребителя, 

тя ще се счита за отличителна. 

Отличителни 

Мултимедийни марки Стоки и услуги Обосновка  

 
МУЛТИМЕДИЙНА МАРКА 17 

Кликнете върху изображението, за да го 

възпроизведете 

Клас 12: Автомобили 

Комбинацията от мелодия с 

абстрактно изображение, 

променящо формата и цвета 

си, може да бъде разпознато от 

потребителя като означение 

за търговски произход. 

 
МУЛТИМЕДИЙНА МАРКА 18 

Кликнете върху изображението, за да го 

възпроизведете 

Клас 12: Автомобили 

Комбинацията от абстрактно 

изображение, променящо 

своята форма и позиция, и звук, 

съдържащ словен елемент, 

който е измислен, прави 

марката разпознаваема от 

потребителя като означение 

за търговски произход.  

 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%2015.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%2016.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%2017.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%2018.mp4
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3.4.3 Неотличителни мултимедийни марки 

По същия начин, съобразно приложимите принципи за звукови марки и марки съдържащи движение, 

мултимедийна марка, съчетаваща неотличително/описателно/родово изображение с 

неотличителен звук и движение, основно ще се счита за неотличителна. 

Освен това, когато се оценява отличителният характер на мултимедийните марки, трябва да се 

вземат предвид Общите принципи CP3, а именно когато марката съдържа неотличителен термин, 

който включва фигуративни характеристики. Следва да се отбележи, че заявителят няма да получи 

изключителни права за неотличителните/описателните словни елементи и обхватът на закрила ще 

бъде ограничен до цялостното впечатление от мултимедийната марка. 

Неотличителни 

Мултимедийни марки Стоки и услуги Обосновка 

 
МУЛТИМЕДИЙНА МАРКА 19 

Кликнете върху изображението, за да го 
възпроизведете 

Клас 31: Пресни банани 

Мултимедийната марка се 

счита за 

неотличителна/описателна, 

тъй като съчетава 

неотличително движещо се 

изображение с неотличителен 

звук, който служи и за описание 

на качеството на стоките. 

 
МУЛТИМЕДИЙНА МАРКА 20 

Кликнете върху изображението, за да го 

възпроизведете 

Клас 29: Сардини 

Мултимедийната марка се 

счита за 

неотличителна/описателна, 

тъй като съчетава 

неотличително изображение с 

неотличителен звук, който 

служи и за описание на самото 

изображение. 

Освен това потребителят няма да възприеме мултимедийните марки като означения за търговски 

произход, ако те не му създават трайно впечатление. Следователно те ще се считат за 

неотличителни. 

Неотличителни 

Мултимедийни марки Стоки и услуги Обосновка  

 
МУЛТИМЕДИЙНА МАРКА 21 

Кликнете върху изображението, за да го 

възпроизведете 

Клас 39: Услуги, свързани с 

пътувания 

Визуалните характеристики и 

звукът на тази мултимедийна 

марка съдържат твърде много 

елементи, за да създадат 

трайно впечатление на 

потребителя. Следователно 

марката няма присъщ 

отличителен характер и няма 

да се възприеме като 

означение за търговски 

произход.  

 

Клас 9: Компютърен хардуер 

Визуалните характеристики и 

звукът на тази мултимедийна 

марка съдържат твърде много 

елементи, за да създадат 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%2019.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%2020.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%2021.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%2022.mp4
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МУЛТИМЕДИЙНА МАРКА 22 

Кликнете върху изображението, за да го 

възпроизведете 

трайно впечатление на 

потребителя. Следователно 

марката няма присъщ 

отличителен характер и няма 

да се възприеме като 

означение за търговски 

произход.  

 
МУЛТИМЕДИЙНА МАРКА 23 

Кликнете върху изображението, за да го 

възпроизведете 

Клас 3: Сапун на прах 

Баналността на 

изображението и звука на този 

знак, съчетани с 

краткотрайността на 

видеото, не създават трайно 

впечатление на потребителя. 

Следователно марката няма 

присъщ отличителен характер 

и няма да се възприеме като 

означение за търговски 

произход.  

Въпреки че съдържа чисто неотличителни/описателни/родови изображения и/или звуци, 

мултимедийната марка все пак може да бъде приета въз основа на абсолютни основания, ако в 

марката има други елементи, които допринасят за нейната отличителност в цялост. 

В тази връзка мултимедийната марка, която съдържа както неотличителни/описателни/родови 

изображения, така и звуци, не може да разчита само на тези елементи, разглеждани поотделно. 

Възможно е такава комбинация да позволи на мултимедийната марка да изпълни своята основна 

функция, когато се прилага за определени стоки и услуги, като по този начин да я направи 

отличителна в цялост. Освен това следва да се отбележи, че заявителят няма да получи 

изключителни права за неотличителните/описателните словни елементи и обхватът на закрила на 

марката ще бъде ограничен до цялостното впечатление от мултимедийната марка. 

Отличителни 

Мултимедийна марка Стоки и услуги Обосновка 

 

 
МУЛТИМЕДИЙНА МАРКА 24 

Кликнете върху изображението, за да го 

възпроизведете 

Клас 31: Храни за животни 

Необичайната комбинация от 

изображение и звук води до 

цялостно впечатление за 

достатъчна отличителност в 

цялост.  

3.5 Холограмни марки: 

Както вече беше упоменато в частта за формалните изисквания на настоящия документ, част А, 

раздел 1.4 — Холограмни марки, холограмната марка е марка, която се състои от елементи с 

холографски особености. 

3.5.1 Възприятие на потребителите — холограмни марки 

Възприятието на потребителите за отличителния характер на холограмните марки ще е неразривно 

свързано със степента, до която марката е свързана със стоките и услугите. По-вероятно е 

потребителят да определи марката като означение за търговски произход, ако не може да се 

установи връзка между марката и стоките и услугите. Но е необходимо да се има предвид, че е по-

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%2023.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%2024.mp4


 
Нови видове марки: проверка на формалните изисквания и основанията за отказ 

  
 

 

Обща практика 40 
 

вероятно потребителите да са свикнали да възприемат конвенционалните видове марки, като 

словни, комбинирани и фигуративни марки, като означения за търговски произход. 

Холограмните марки, които се състоят изключително от словни и фигуративни елементи, 

обикновено няма да се възприемат като означения за търговски произход, ако може да се установи 

връзка между марката и стоките и услугите. Освен това оценката ще зависи от холографския ефект 

и от това дали словният или фигуративният елемент е ясно разпознаваем в знака поради своя 

размер и позиция. 

Начинът, по който потребителят ще възприеме марката, ще зависи от цялостната комбинация от 

компоненти и всяка връзка между тях и стоките и услугите. 

3.5.2 Холограмни марки с присъщ отличителен характер 

Когато холограмната марка се състои от словен и/или фигуративен елемент, който е отличителен 

сам по себе си дори ако холографските особености, добавени към тези елементи, са неотличителни, 

то тя ще се счита за отличителна в цялост и обхватът на закрила на марката ще бъде ограничен до 

цялостното впечатление от холограмната марка. 

Отличителни 

Холограмни марки Стоки и услуги Обосновка  

 
ХОЛОГРАМНА МАРКА 7 

Кликнете върху изображението, за да го 

възпроизведете 

Клас 12: Автомобили 

Комбинацията от 

отличителните словни и 

фигуративни елементи в 

холограмната марка я прави 

отличителна в цялост.  

 
ХОЛОГРАМНА МАРКА 8 

Кликнете върху изображението, за да го 

възпроизведете 

Клас 12: Автомобили 

Комбинацията от 

отличителните словни и 

фигуративни елементи в 

холограмната марка я прави 

отличителна в цялост. 

Когато холограмната марка е с елемент, който не може да се възприеме или не може да се 

идентифицира, тъй като той не придава значение или не създава връзка със стоките и/или услугите, 

доколкото може да се разпознае като означение за търговски произход от потребителя, тя ще се 

счита за отличителна. 

3.5.3 Неотличителни холограмни марки 

Когато холограмната марка се състои от неотличителен/описателен/родов словен и/или 

фигуративен елемент, тя ще се счита за неотличителна. 

Като цяло добавянето на холографски ефект към неотличителен словен и/или фигуративен елемент 

няма да е непременно достатъчно, за да придаде на марката отличителен характер, тъй като той 

ще се възприема от потребителя само като банален или декоративен елемент, независимо дали 

има връзка със стоките и/или услугите, за които е подадена заявка за регистрация. 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Hologram%20mark%207.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Hologram%20mark%208.mp4


 
Нови видове марки: проверка на формалните изисквания и основанията за отказ 

  
 

 

Обща практика 41 
 

При оценката на отличителния характер на фигуративните и/или словните елементи на 

холограмната марка следва да се вземат под внимание Общите принципи CP3. Тези принципи обаче 

няма да са непременно приложими за самия холографски ефект. Следователно, за да се счита 

холограмната марка за отличителна в цялост, всички неотличителни/описателни елементи с 

холографски особености трябва да се разпознаят от потребителя като означение за търговски 

произход. Освен това следва да се отбележи, че обхватът на закрила на марката ще бъде ограничен 

до цялостното впечатление от холограмната марка. 

Неотличителни 

Пример за описване на 

холограма(18) 
Стоки и услуги Обосновка  

Холограма, представена в 

MP4 формат, която се 

състои от словния елемент 

„Premium“ с обикновен 

шрифт, който при 

преместване и излагане на 

подходяща светлина 

изглежда по-голям и с 

различен шрифт.  

Клас 3: Сапун на прах 

Добавянето на холографски 

ефект към 

неотличителния/описателния 

словен елемент „Premium“ не е 

достатъчно, за да отклони 

вниманието от значението, 

предавано чрез словния 

елемент. Обикновената 

промяна в размера и шрифта 

ще се възприема от 

потребителя само като 

банален и декоративен 

елемент. Следователно 

холограмната марка не е 

отличителна. 

 Нови видове марки, които могат да послужат за описване на стоките или 
услугите, или на техните характеристики — член 4, параграф 1, буква в) от 
Директивата относно марките 

4.1 Общи положения 

Съгласно член 4, параграф 1, буква в) от Директивата относно марките 

не се регистрират, а ако бъдат регистрирани, подлежат на обявяване за 

недействителни, марки, състоящи се изключително от знаци или означения, които могат 

да послужат в търговската дейност за указване на вида, качеството, количеството, 

предназначението, стойността, географския произход или времето на производство на 

стоките или на предоставяне на услугите, или на други характеристики на стоките или 

услугите. 

По същия начин, по който общите критерии за оценка на отличителния характер на традиционната 

марка са приложими за новите видове марки, установените принципи за оценка на описателния 

характер на традиционните марки или техните компоненти трябва да се прилагат при оценка на 

описателния характер на словните и/или фигуративните елементи, които се съдържат в нов вид 

марка. 

Заедно със способността на марката да изпълнява своята основна функция, както е постановено от 

Съда, общият интерес, който е в основата на член 4, параграф 1, буква в) от Директивата относно 

 
(18) Тази таблица и следващите таблици на стр. 46 са само с илюстративна цел и са представени без да се засягат 
изискванията за представяне на холограмните марки съгласно „Общо съобщение относно представянето на нови видове 
марки“. 
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марките, е да се гарантира, че описателните знаци или означения, свързани с характеристиките на 

стоките или услугите по отношение на които се заявява регистрация, могат да бъдат използвани 

свободно от всички търговци, които предлагат такива стоки и/или услуги. Това не допуска 

признаването на изключителни права върху такива знаци и означения на основание на тяхната 

регистрация като марки само за едно предприятие. В тази връзка марката трябва да предоставя 

гаранция, че всички стоки или услуги, означени с нея, са създадени под контрола на едно 

предприятие, което отговаря за тяхното качество(19). 

 

С оглед на гореизложеното и съгласно установената съдебна практика, всяка марка, която се състои 

изключително от знак или означение, които могат да послужат за обозначаване на характеристиките 

на стока или услуга по смисъла на член 4, параграф 1, буква в) от Директивата относно марките, 

трябва да бъде свободно достъпна за всички и не може да се регистрира(20). 

Следователно, когато се оценява описателният характер, връзката или свързаността между знака 

и заявените стоки и услуги е от съществено значение. 

Освен това, когато се оценява описателният характер, трябва да се вземе предвид възприятието на 

потребителите, както е установено в част Б, раздел 3 от настоящия документ за всеки от новите 

видове марки. 

В следващите подраздели са представени различни описателни и неописателни примери във 

връзка със стоките и/или услугите. Следва да се отбележи, че фактът, че някои от примерите се 

считат за неописателни, не означава, че няма да бъде постановен отказ въз основа на другите 

основания от член 4, параграф 1 от Директивата относно марките. 

4.2 Звукови марки 

Като цяло, ако лесно може да се установи връзка между звуците, възприемани в марката, и стоките 

и/или услугите, за които е подадена заявка за регистрация, или техните характеристики, звуковата 

марка ще се счита за описателна. 

Описателна  

Звукови марки Стоки и услуги Обосновка  

 
ЗВУКОВА МАРКА 43 

Кликнете върху изображението, за да го 

възпроизведете 

Клас 31: Хранителни продукти 

и фуражни култури за животни 

Връзката между звука и 

стоките, за които е подадена 

заявка за регистрация, може 

лесно да бъде осъществена и 

следователно звуковата марка 

се счита за описателна за 

заявените стоки.  

Противно на изложеното по-горе, като цяло, когато е ясно, че няма връзка между възприемания в 

марката звук и стоките и/или услугите или техните характеристики, звуковата марка няма да се счита 

за описателна. 

Не се считат за описателни  

Звукови марки Стоки и услуги Обосновка  

 
(19) Вижте дело C 299/99, Philips/Remington от 18.6.2002 г., EU:C:2002:377, параграф 30; дело C 329/02 P, SAT.2 от 16.9.2004 г., 
EU:C:2004:532, параграф 23; съединени дела от дата 15.3.2012 г. C 90/11 и C 91/11, NAI-Natur-Aktien-Index, et. al., 
EU:C:2012:147, параграф 31; дела C 53/01, C 54/01 и C 55/01, Linde от 08.4.2003 г., EU:C:2003:206, параграф 73 и дело C 
104/01, Libertel от 06.5.2003 г., EU:C:2003:244, параграф 52; дело C 363/99, Postkantoor от 12.2.2004 г., EU:C:2004:86, 
параграф 54, съединени дела от 04.5.1999 г., C 108/97 и C 109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, параграф 25. 
(20) Вижте дела C 53/01, C 54/01 и C 55/01, Linde от 08.4.2003 г., EU:C:2003:206, параграф 74. 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2043.mp3
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ЗВУКОВА МАРКА 44 

Кликнете върху изображението, за да го 

възпроизведете 

Клас 11: Тоалетни 

Ясно е, че звукът от мучене на 

крава по никакъв начин не е 

свързан със стоките, за които 

е подадена заявка за 

регистрация, и следователно 

звукът не се счита за 

описателен по отношение на 

характеристика на стоките. 

 
ЗВУКОВА МАРКА 45 

Кликнете върху изображението, за да го 

възпроизведете 

Клас 25: Облекло 

Ясно е, че няма връзка със 

стоките, за които е подадена 

заявка за регистрация, и 

следователно звукът не се 

счита за описателен по 

отношение на характеристика 

на стоките. 

 
ЗВУКОВА МАРКА 46 

Кликнете върху изображението, за да го 

възпроизведете 

Клас 39: Транспортни услуги 

Ясно е, че няма връзка с 

услугите, за които е подадена 

заявка за регистрация, и 

следователно звукът не се 

счита за описателен по 

отношение на характеристика 

на услугите. 

4.3 Марки съдържащи движение 

Като цяло, когато елементите в маркасъдържаща движение представят реалистично описание на 

стоките и/или услугите, за които е подадена заявка за регистрация, или на свързан процес, или, ако 

лесно може да се установи връзка със стоките и/или услугите, за които е подадена заявка за 

регистрация, или с техни характеристики, марката съдържаща движение ще се счита за описателна. 

Това важи в особено голяма степен, когато елементите в движение не се различават от реалното 

описание на представянето на тези стоки и/или услуги. 

Описателна 

Марки съдържащи 

движение 
Стоки и услуги Обосновка  

 
 

МАРКА СЪДЪРЖАЩА ДВИЖЕНИЕ 

34 

Кликнете върху изображението, за да го 

възпроизведете 

Клас 41: Услуги на диджеи 

Като се има предвид, че 

елементите в марката 

съдържаща движение 

представят реалистично 

описание на услугите, за които 

е подадена заявка за 

регистрация, се счита, че тя е 

описателна по отношение на 

вида на услугите. 

 
 

Клас 31: Пресни банани 

Като се има предвид, че 

елементите в марката 

съдържаща движение 

представят реалистично 

описание на стоките, за които 

е подадена заявка за 

регистрация, се счита, че тя е 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2044.mp3
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2045.mp3
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2046.mp3
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2034.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2035.mp4
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МАРКА СЪДЪРЖАЩА ДВИЖЕНИЕ 

35 

Кликнете върху изображението, за да го 

възпроизведете 

описателна по отношение на 

характеристика на стоките. 

 

 
МАРКА СЪДЪРЖАЩА ДВИЖЕНИЕ 

36 

Кликнете върху изображението, за да го 

възпроизведете 

Клас 31: Пресни банани 

Движението не придава 

отличителен характер на 

описателния словен елемент. 

Но като цяло, когато елементите в марката съдържаща движение представят нестандартно 

описание на стоките и/или услугите, за които е подадена заявка за регистрация, или на свързан 

процес, което се различава значително от реалното описание на представянето на тези стоки и/или 

услуги, или, ако не може да се установи лесно връзка със стоките и/или услугите, марката 

съдържаща движение няма да се счита за описателна. 

Не се считат за описателни 

Марки съдържаща 

движение 
Стоки и услуги Обосновка  

 

МАРКА СЪДЪРЖАЩА ДВИЖЕНИЕ 

37 

Кликнете върху изображението, за да го 

възпроизведете 

Клас 29: Консервирани сардини 

Марката съдържаща движение 

не се счита за описателна по 

отношение вида на стоките, 

тъй като, въпреки че 

описанието на сардината е 

банално, тя лети в 

пространството и по този 

начин като цяло се различава 

значително от реалното 

представяне на стоките, за 

които е подадена заявка за 

регистрация. 

 
МАРКА СЪДЪРЖАЩА ДВИЖЕНИЕ 

38 

Кликнете върху изображението, за да го 

възпроизведете 

Клас 29: Консервирани сардини 

Марката съдържаща движение 

не се счита за описателна за 

вида на стоките, тъй като 

описанието на сардината се 

различава значително от 

реалното представяне на 

стоките, за които е подадена 

заявка за регистрация. 

4.4 Мултимедийни марки 

Като цяло, когато изображението и звуковите елементи на мултимедийната марка представят 

реалистично описание на стоките и/или услугите, за които е подадена заявка за регистрация, или 

на свързан процес, или ако лесно може да се установи връзка със стоките и/или услугите, за които 

се цели закрила, или с техни характеристики, мултимедийната марка ще се счита за описателна. 

Това важи в особено голяма степен, когато елементите в мултимедийната марка не се различават 

от реалното описание на представянето на тези стоки и/или услуги. 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2036.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2037.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2038.mp4
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Описателна 

Мултимедийни марки Стоки и услуги Обосновка  

 
МУЛТИМЕДИЙНА МАРКА 25 

Кликнете върху изображението, за да го 

възпроизведете 

Клас 41: Услуги на диджеи 

Марката се състои от 

описателен звук и реалистично 

описание на услугите в 

изображението. Следователно 

мултимедийната марка се 

счита за описателна по 

отношение на вида на 

услугите. 

 
МУЛТИМЕДИЙНА МАРКА 26 

Кликнете върху изображението, за да го 

възпроизведете 

Клас 31: Пресни банани 

Марката се състои от 

описателен звук и реалистично 

описание на стоките в 

движещото се изображение. 

Следователно 

мултимедийната марка се 

счита за описателна по 

отношение на вида на 

стоките. 

Независимо от изложеното по-горе, като цяло, когато предметът на изображение и звук на 

мултимедийната марка представя нестандартно описание на стоките и/или услугите, за които е 

подадена заявка за регистрация, или на свързан процес, или, ако не може да се установи лесно 

връзка със стоките и/или услугите, за които се цели закрила, или с техни характеристики, 

мултимедийната марка няма да се счита за описателна. 

Не се считат за описателни 

Мултимедийни марки Стоки и услуги Обосновка 

 
 

 

МУЛТИМЕДИЙНА МАРКА 27 

Кликнете върху изображението, за да го 

възпроизведете 

Клас 29: Консервирани сардини 

Мултимедийната марка не се 

счита за описателна за вида на 

стоките, тъй като, въпреки че 

описанието на сардината е 

банално, тя лети в 

пространството и по този 

начин като цяло се различава 

значително от реалното 

представяне на стоките, за 

които е подадена заявка за 

регистрация. 

 
МУЛТИМЕДИЙНА МАРКА 28 

Кликнете върху изображението, за да го 

възпроизведете 

Клас 29: Консервирани сардини 

Мултимедийната марка не се 

счита за описателна за вида на 

стоките, тъй като 

описанието на сардината се 

различава значително от 

реалното представяне на 

стоките, за които е подадена 

заявка за регистрация. 

4.5 Холограмни марки: 

Като цяло, когато елементите в холограмна марка представят реалистично описание на стоките 

и/или услугите, за които е подадена заявка за регистрация, или, ако лесно може да се установи 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%2025.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%2026.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%2027.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%2028.mp4
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връзка със стоките и/или услугите, за които е подадена заявка за регистрация, или с техни 

характеристики, холограмната марка ще се счита за описателна. 

Това важи в особено голяма степен, когато елементите с холографски особености не се различават 

от реалното описание на представянето на тези стоки и/или услуги. 

Описателна 

Пример за описване на 

холограма 
Стоки и услуги Обосновка  

Холограма, представена в 
MP4 формат, която показва 
обикновена затворена 
бутилка вино, която при 
преместване преобразява 
изображението, на което се 
показва същата бутилка 
вино, но отворена.  

Клас 33: Вино 

 

Марката се състои от 

описателен фигуративен 

елемент с холографски 

особености, който представя 

реалистично описание на 

стоките, за които е подадена 

заявка за регистрация. 

Следователно холограмната 

марка се счита за описателна 

по отношение на вида на 

стоките. 

Въпреки това, като цяло, когато елементите в холограмната марка представят нестандартно 

описание на стоките и/или услугите, за които е подадена заявка за регистрация, което се различава 

значително от реалното описание на тези стоки и/или услуги, или няма връзка със стоките и/или 

услугите, холограмната марка няма да се счита за описателна. 

Не се считат за описателни 

Пример за описване на 

холограма 
Стоки и услуги Обосновка  

Холограма, представена с 

MP4 файл, показваща 

сардина, която при 

преместване и с подходящо 

осветление, изглежда сякаш 

се движи през 

пространството. 

Клас 29: Консервирани сардини 

 

Холограмната марка не се 

счита за описателна за вида на 

стоките, тъй като, въпреки че 

описанието на сардината е 

банално, тя изглежда сякаш се 

движи през пространството, а 

това се различава значително 

от реалното представяне на 

стоките, за които е подадена 

заявка за регистрация. 

 Знаци, които се състоят изключително от звуци, движение и комбинация 
от изображение и звук, което произтича от естеството на стоките, които 
могат да са необходими за постигане на технически резултат или могат да 
придадат значителна стойност на стоките — член 4, параграф 1, буква д) 
от Директивата относно марките 

Съгласно член 4, параграф 1, буква д) от Директивата относно марките „следните знаци не се 

регистрират, а ако бъдат регистрирани, подлежат на обявяване за недействителни: знаци, които се 

състоят изключително от: 

(i) формата или друга характеристика, която произтича от естеството на самите стоки, 
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(ii) формата или друга характеристика на стоките, която е необходима за постигането на 

технически резултат, или 

(iii) формата или друга характеристика, която придава значителна стойност на стоките.“ 

Основната цел на този член е да се избегне възможността, закрилата на правото върху марките да 

доведе до предоставяне на предприятие на монопол върху техническите решения или 

практическите характеристики на една стока, която потребителят вероятно ще търси сред стоките 

на конкурентите(21). Съответно с този член следва да се избегне възможността предоставените от 

марката изключителни и трайни права да послужат за неограничено продължаване на действието 

във времето на други права върху интелектуална собственост, като патенти и дизайни, към които 

се прилага преклузивен срок(22). 

Не може да се изключи възможността, че знак, който се състои от формата или други характеристики 

на стоките, за които е подадена заявка за регистрация, може да бъде отхвърлен въз основа на 

член 4, параграф 1, буква б) и/или в) от Директивата относно марките. Но член 4, параграф 1, 

буква д) от Директивата относно марките следва да е основание за отхвърлянето, ако формата или 

други характеристики, които произтичат от естеството на стоките, са необходими за постигането на 

технически резултат или придават значителна стойност на стоките. Това е важно, понеже, ако се 

повдигне възражение срещу марката въз основа на член 4, параграф 1, буква д) от Директивата 

относно марките, то не може да се преодолее, като се докаже, че тя е придобила отличителен 

характер. 

При оценката на база член 4, параграф 1, буква д), подточка i), подточка ii) и подточка iii) от 

Директивата относно марките, възприятието на потребителите не е решаващ елемент, който да се 

вземе под внимание, но той може да бъде полезен критерий за оценка, особено при 

идентифициране на основните характеристики на разглеждания знак съгласно член 4, параграф 1, 

буква д), подточка ii) и подточка iii)(23). Следователно констатациите относно възприятието на 

потребителите за звукови марки, марки съдържащи движение, мултимедийни и холограмни марки, 

включени в част Б — раздел 3 от настоящия документ, също могат да бъдат от значение в контекста 

на разглеждането на член 4, параграф 1, буква д), подточка i), подточка ii) и подточка iii) от 

Директивата относно марките. Но следва да се отбележи, че в този раздел на обща практика CP11 

тълкуването и прилагането на член 4, параграф 1, буква д) от Директивата относно марките няма 

да се анализира, тъй като това тълкуване не се отнася само до новите видове марки. 

Следователно настоящият документ ще предостави само няколко примера за звуци, движения и 

комбинация от двете, които се считат за неприемливи въз основа на различни основания на член 4, 

параграф 1, буква д) от Директивата относно марките: 

a) звукови марки 

Отхвърляне въз основа на член 4, параграф 1, буква д), подточка i) от Директивата 

относно марките 

Звукови марки Стоки и услуги  Обосновка  

 
(21) Вижте дело C-205/13, Hauck от 18.9.2014 г., EU:C:2014:2233, параграфи 18, 19 и 20 и дело C-48/09 P, Lego brick от 
14.9.2010 г., EU:C:2010:516, параграф 43 по отношение на член 4, параграф 1, буква д), подточка ii) от Директивата относно 
марките. 
(22) Вижте дело C-205/13, Hauck от 18.9.2014 г., EU:C:2014:2233, параграфи 18, 19 и 20 и дело C-299/99, Philips/Remington от 
18.6.2002 г., EU:C:2002:377, параграф 30 по отношение на член 4, параграф 1, буква д), подточка ii) от Директивата относно 
марките. 
(23) Вижте дело C 237/19, Gömböc Kutató от 23.4.2020 г., EU:C:2020:296, параграфи 34—37 по отношение на член 4, 
параграф 1, буква д), подточка ii) от Директивата относно марките и параграфи 44—47 по отношение на член 4, параграф 1, 
буква д), подточка iii) от Директивата относно марките; дело C 205/13, Tripp Trapp от 18.9.2014 г., EU:C:2014:2233, 
параграф 34; дело C 48/09 P, Lego brick от 14.9.2010 г., EU:C:2010:516, параграф 76; дело C 237/19, Gömböc Kutató от 
23.4.2020 г., EU:C:2020:296, параграф 44.  
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ЗВУКОВА МАРКА 47 

Кликнете върху изображението, за да го 

възпроизведете 

Клас 7: Електрически триони 

Този звук произтича от 

естеството на стоките, за 

които е подадена заявка за 

регистрация, поради което ще 

се отхвърли въз основа на 

член 4, параграф 1, буква д), 

подточка i) от Директивата 

относно марките.  

 
ЗВУКОВА МАРКА 48 

Кликнете върху изображението, за да го 

възпроизведете 

Клас 26: Ципове  

Този звук произтича от 

естеството на стоките, за 

които е подадена заявка за 

регистрация, поради което ще 

се отхвърли въз основа на 

член 4, параграф 1, буква д), 

подточка i) от Директивата 

относно марките. 

 

Отхвърляне въз основа на член 4, параграф 1, буква д), подточка ii) от Директивата 

относно марките 

Звукова марка Стоки и услуги  Обосновка  

 
ЗВУКОВА МАРКА 49 

Кликнете върху изображението, за да го 

възпроизведете 

Клас 9: Аудиочувствителни 

устройства за управление за 

апарати за осветление  

Тази звукова марка се състои 

изключително от звука, който 

е необходим за постигане на 

технически резултат, и 

следователно не може да 

съставлява търговска марка. 

b) марки съдържащи движение 

Отхвърляне въз основа на член 4, параграф 1, буква д), подточка ii) от Директивата 

относно марките 

Марки съдържащи 

движение 
Стоки и услуги  Обосновка  

 

МАРКА СЪДЪРЖАЩА ДВИЖЕНИЕ 

39 

Кликнете върху изображението, за да го 

възпроизведете 

Клас 9: Електрически 

превключватели 

Движението на стоките, за 

които е подадена заявка за 

регистрация, е необходимо за 

постигане на технически 

резултат, поради което ще се 

отхвърли въз основа на член 4, 

параграф 1, буква д), 

подточка ii) от Директивата 

относно марките. 

 

МАРКА СЪДЪРЖАЩА ДВИЖЕНИЕ 

40 

Кликнете върху изображението, за да го 

възпроизведете 

Клас 9: Чувствителни към 

движение устройства за 

управление за апарати за 

осветление 

Движението е необходимо за 

постигане на технически 

резултат, поради което ще се 

отхвърли въз основа на член 4, 

параграф 1, буква д), 

подточка ii) от Директивата 

относно марките. 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2047.mp3
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2048.mp3
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2049.mp3
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2039.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2040.mp4
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МАРКА СЪДЪРЖАЩА ДВИЖЕНИЕ 

41 

Кликнете върху изображението, за да го 

възпроизведете 

Клас 9: Апарати за 

температурен контрол 

Движението на стоките, за 

които е подадена заявка за 

регистрация, е необходимо за 

постигане на технически 

резултат, поради което ще се 

отхвърли въз основа на член 4, 

параграф 1, буква д), 

подточка ii) от Директивата 

относно марките. 

 
МАРКА СЪДЪРЖАЩА ДВИЖЕНИЕ 

42 

Кликнете върху изображението, за да го 

възпроизведете 

Клас 28: Триизмерни пъзели 

Движението е необходимо за 

постигане на технически 

резултат, поради което ще се 

отхвърли въз основа на член 4, 

параграф 1, буква д), 

подточка ii) от Директивата 

относно марките.  

c) мултимедийни марки 

Отхвърляне въз основа на член 4, параграф 1, буква д), подточка i) от Директивата 

относно марките 

Мултимедийна марка Стоки и услуги  Обосновка  

 
МУЛТИМЕДИЙНА МАРКА 29 

Кликнете върху изображението, за да го 
възпроизведете 

Клас 9: Метрономи 

Звукът и движението 

произтичат от естеството 

на самите стоки, поради което 

марката ще се отхвърли въз 

основа на член 4, параграф 1, 

буква д), подточка i) от 

Директивата относно 

марките. 

C. ПРОВЕРКА НА ОТНОСИТЕЛНИТЕ ОСНОВАНИЯ ЗА ОТКАЗ И/ИЛИ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛНОСТ: ОБЩИ ПРИНЦИПИ 

Тази част от общата практика представя набор от принципи и предоставя някои критерии по 

следните теми: 

- идентичност на знаци; 

- категории елементи за всеки съответен нов вид марка; 

- сравнение на звукови марки: визуално, фонетично и концептуално сравнение между самите 

звукови марки и между звукови марки и други видове марки; 

- сравнение на марки съдържащи движение: визуално, фонетично и концептуално сравнение 

между самите марки съдържащи движение и между марки съдържащи движение и други видове 

марки; 

- сравнение на мултимедийни марки: визуално, фонетично и концептуално сравнение между 

самите мултимедийни марки и между мултимедийни марки и други видове марки; 

- сравнение на холограмни марки: визуално, фонетично и концептуално сравнение между самите 

холограмни марки и между холограмни марки и други видове марки. 

 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2041.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2042.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%2029.mp4
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Предварителни бележки относно примерите 

Освен ако не е посочено друго, прилагат се следните предположения: 

- всички марки в примерите, включени по-долу, обхващат облекло, обувки, шапки и 

принадлежности за глава от клас 25; 

- марките в примерите притежават поне минимална степен на отличителен характер; 

- по-ранните марки в примерите не притежават силно изразена степен на отличителен 

характер или репутация; 

- когато знаците съдържат елементи, които имат значение на английски език, значението ще 

бъде разбрано от съответните потребители; 

- съответните потребители произнасят написаните словни елементи на английски език. 

Във всеки пример, като общо правило, разглежданите марки се определят 

(визуално/фонетично/концептуално) като идентични, сходни или различни. Когато в определени 

примери марките се считат за сходни до известна степен, това означава, че знаците са сходни, но 

не непременно във висока или средна степен. 

 Общи положения 

Следните общи принципи, установени от Съда по отношение на традиционните марки, се прилагат 

по един и същ начин при сравняване на звукови марки, марки съдържащи движение, мултимедийни 

и холограмни марки. 

• Глобална оценка на сходството въз основа на цялостното впечатление от знаците 

Глобалната оценка на визуалното, фонетичното или концептуалното сходство на марките трябва да 

се основава на цялостното впечатление, създавано от тях, като се имат предвид техните 

отличителни и доминиращи компоненти(24). 

Визуалното, фонетичното или концептуалното сходство трябва да се оценява чрез оценка на 

съвпадащите и различаващите се елементи и тяхното въздействие върху цялостното впечатление, 

създавано от марките. 

• Знак, подлежащ на сравнение, и незначителни елементи 

По принцип сравнението трябва да обхваща знаците в тяхната цялост. 

Ако единственият общ елемент на марките е незначителен в една или и в две марки, в смисъл, че 

вероятно ще остане незабелязан или ще бъде пренебрегнат от съответните потребители, знаците 

са различни. Незначителните елементи не трябва да се вземат предвид при сравнението(25). 

Понятието за незначителни елементи трябва да се тълкува стриктно. По отношение на оценката 

дали даден елемент е незначителен, критерият не е дали чрез щателна сравнителна проверка на 

знаците съответният елемент може да се дешифрира, а по-скоро дали при цялостното впечатление 

от знака елементът е забележим от средния потребител, който обикновено възприема даден знак в 

цялост и не продължава да анализира неговите различни детайли. 

 

 

 
(24) Вижте дело C-251/95, Sabèl от 11.11.1997 г., EU:C:1997:528, параграф 23. 
(25) Вижте дело C-334/05 P, Limoncello от 12.6.2007 г., EU:C:2007:333, параграф 42. 
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• Аспекти, свързани с визуалното и фонетичното сравнение 

Визуалното впечатление от комбиниран знак може да окаже въздействие върху начина, по който 

той се произнася, и по отношение на фонетичното сравнение(26), поради позиция, размер или цвят, 

време и момент на показване, например, някои елементи в марката ще се произнасят, а други не. 

• Аспекти, свързани с концептуалното сравнение 

Два знака ще се считат за концептуално идентични или сходни, ако имат еднакво или сходно 

„семантично съдържание“(27). „Семантичното съдържание” на марката е какво означава тя, какво 

предизвиква или, когато е изображение или форма, какво представя. В настоящия текст изразите 

„семантично съдържание“ и „концепция“ ще се използват нецеленасочено. 

• Начини за представяне 

Както беше посочено по-горе в раздела „Проверка на абсолютните основания за отказ и 

недействителност“, премахването на изискването за графично представяне от определението за 

„марка“, посочено в член 3 от Директивата относно марките позволява звуковите марки, марките 

съдържащи движение и холограмните марки да се представят по повече от един начин. Звуковите 

марки могат да бъдат представени чрез музикална нотация или чрез аудиофайл (напр. MP3 файл), 

марките съдържащи движение могат да бъдат представени чрез последователност от изображения 

или чрез видеофайл (напр. MP4 файл), а холограмните марки могат да бъдат представени чрез 

графично възпроизвеждане или чрез видеофайл. В такива случаи съответните начини за 

представяне не оказват влияние върху сравнението на две марки. 

 Идентичност 

Според установената съдебна практика понятие, което се използва в различни разпоредби на 

законодателна мярка, трябва поради съображения за съгласуваност и правна сигурност, и особено, 

ако трябва да се тълкува стриктно, да се предполага, че означава едно и също нещо, независимо 

от разпоредбата, в която присъства(28). 

С оглед на изложеното по-горе, понятието за идентичност, приложимо към относителни основания 

за отказ и към приоритети, трябва да се тълкува по същия начин. Следователно даден знак ще се 

счита за идентичен с дадена марка само когато възпроизвежда, без никакви изменения или 

допълнения, всички елементи, съставляващи марката, или когато, разглеждан в цялост, съдържа 

толкова незначителни разлики, че те могат да останат незабелязани от средния потребител(29). Във 

връзка с това следва да се отбележи, че незначителна разлика между две марки се определя като 

разлика, която умерено наблюдателният потребител забелязва само при сравнителна проверка на 

марките. Поради това се прави препратка към частта за формалните изисквания на настоящия 

документ, част А, раздел 3.1 — Проверка на претенции за приоритет — Идентичен предмет. 

 Сравнение на звукови марки 

3.1 Категории на елементите 

Звуковите марки се състоят изключително от звук или комбинация от звуци. Тези звуци обхващат 

различни елементи, които могат да бъдат класифицирани, както следва: 

 
(26) Вижте дело T-374/08, TOP CRAFT от 12.7.2001 г, EU:T:2011:346, параграф 56. 
(27) Вижте дело C-251/95, Sabèl от 11.11.1997 г., EU:C:1997:528, параграф 24. 

(28) Вижте дело T-378/11, Medinet от 20.2.2013 г. EU:T:2013:83, параграф 41.  
(29) Вижте дело C-291/00, Arthur et Félicie от 20.3.2003 г., EU:C:2003:169, параграф 54. 
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 звуци, състоящи се от изпети или изговорени словни елементи; 

Звукови марки 

 
ЗВУКОВА МАРКА 50 

Кликнете върху изображението, за да 
го възпроизведете 

 
ЗВУКОВА МАРКА 51 

Кликнете върху изображението, за да 
го възпроизведете 

 звуци, състоящи се от музикални елементи (напр. мелодия, хармония, ритъм); 

Звукови марки 

 
ЗВУКОВА МАРКА 52 

Кликнете върху изображението, за да 

го възпроизведете 

 
ЗВУКОВА МАРКА 53 

Кликнете върху изображението, за да 

го възпроизведете 

 звуци, взети от реалния живот (напр. звук от лай на куче, гръмотевица, кубчета лед и др.); 

Звукова марка 

 
ЗВУКОВА МАРКА 54 

Кликнете върху изображението, за да го възпроизведете 

 други звуци, съдържащи се в звукова марка, които не са обхванати от никоя от предходните 

категории. 

Освен това звуковите марки могат да включват комбинации от всичко, посочено по-горе, като 

например: 

Звукова марка 

 
ЗВУКОВА МАРКА 55 

Кликнете върху изображението, за да го възпроизведете 

3.2 Визуално сравнение 

Визуалното сравнение на звукова марка не е възможно дори ако звуковата марка е представена 

„визуално“ посредством музикална нотация или, когато музикалната нотация съдържа словни 

елементи. 

3.3 Фонетично сравнение 

Фонетичното сравнение е определящо за звуковите марки. Звуковите марки винаги могат да се 

сравняват фонетично с други звукови марки и с мултимедийни марки. Звуковите марки могат да се 

сравняват фонетично с други видове марки, при условие че тези марки се състоят от словен елемент 

или го съдържат (напр. словни марки, комбинирани марки или триизмерни марки). 

Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2050.mp3
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2051.mp3
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2052.mp3
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2053.mp3
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2054.mp3
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2055.mp3
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По-долу е изложен неизчерпателен списък на аспектите, придружен с примери, които трябва да се 

вземат предвид при фонетично сравняване на звукови марки и акцентът, който обикновено трябва 

да се поставя върху тези аспекти при сравнението между знаците. 

- Словни елементи 

Произнесените думи могат да са единствените елементи или един от елементите (напр. заедно с 

мелодия) на звукови марки. Звуковите марки могат също да не съдържат словни елементи (напр. 

само мелодия или само звук, взет от реалния живот). По принцип в звуковите марки както словните 

елементи, така и тези, които не са словни, могат да окажат значително въздействие върху 

възприятието за марката на съответните потребители. Но наличието на отличителен словен 

елемент в звукова марка обикновено оказва значително въздействие върху начина, по който 

съответните потребители възприемат марката. 

При фонетично сравняване на марки в съответствие с установената съдебна практика на 

европейските съдилища, в случай на комбинирани марки, съдържащи словни и фигуративни 

елементи, обикновено словният елемент има по-голямо въздействие върху фонетичното 

възприятие на потребителя, тъй като потребителите обикновено обозначават стоки и услуги с 

техните имена. Изглежда, че тази съдебна практика е приложима и за звукови марки, съдържащи 

изпети или изговорени думи: фонетично словният елемент като цяло ще има по-голямо въздействие 

върху потребителя. 

Поради тази причина съвпадението или сходството в отличителен словен елемент като цяло има 

по-голямо въздействие върху резултата от фонетичното сравнение на марките. Следователно е по-

вероятно да доведе до установяване на фонетично сходство до известна степен. 

По-ранна звукова марка Оспорвана звукова марка 

 
ЗВУКОВА МАРКА 56 

Кликнете върху изображението, за да го възпроизведете 

 
ЗВУКОВА МАРКА 57 

Кликнете върху изображението, за да го възпроизведете 

Обосновка: въпреки че и в двете звукови марки има различни гласове и интонации, 

съвпадението в отличителния словен елемент „Gerivan“ и в двете марки ги прави фонетично 

сходни. 

 

По-ранна звукова марка Оспорвана звукова марка 

 
ЗВУКОВА МАРКА 58 

Кликнете върху изображението, за да го възпроизведете 

 
ЗВУКОВА МАРКА 59 

Кликнете върху изображението, за да го възпроизведете 

Обосновка: марките са със съвпадение по отношение на отличителния словен елемент 

„Gerivan“, който може да бъде ясно чут и разпознат и в двете марки. Следователно марките са 

фонетично сходни до известна степен. 

 

По-ранна звукова марка Оспорвана звукова марка 

 
ЗВУКОВА МАРКА 60 

Кликнете върху изображението, за да го възпроизведете 

 
ЗВУКОВА МАРКА 61 

Кликнете върху изображението, за да го възпроизведете 

Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2056.mp3
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2057.mp3
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2058.mp3
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2059.mp3
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2060.mp3
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2061.mp3


 
Нови видове марки: проверка на формалните изисквания и основанията за отказ 

  
 

 

Обща практика 54 
 

Обосновка: въпреки че словните елементи в началото както на звуковите марки, така и на 

гласовете, са различни и въпреки факта, че една от марките не съдържа никаква мелодия, 

марките са със съвпадение по отношение на отличителния словен елемент „Gerivan“, който 

може да бъде чут и разпознат и в двете марки. Следователно марките са фонетично сходни 

до известна степен. 

Сходството между две звукови марки обаче не е изключено, ако словните елементи са различни, но 

знаците са със съвпадение по отношение на друг отличителен аспект, особено по отношение на 

мелодия, както в примера по-долу: 

По-ранна звукова марка Оспорвана звукова марка 

 
ЗВУКОВА МАРКА 62 

Кликнете върху изображението, за да го възпроизведете 

 
ЗВУКОВА МАРКА 63 

Кликнете върху изображението, за да го възпроизведете 

Обосновка: въпреки че словните елементи и гласовете в двете марки са различни, 

съвпадението по отношение на една и съща отличителна мелодия прави марките фонетично 

сходни до известна степен. 

Освен това ако две звукови марки имат обща дума, която може да се идентифицира от значителна 

част от съответните потребители като еднаква или сходна отличителна дума дори ако се произнася 

съгласно правилата за произношение на два различни езика/с два различни гласа/с два различни 

акцента, те по принцип са фонетично сходни до известна степен. 

По-ранна звукова марка Оспорвана звукова марка 

 
ЗВУКОВА МАРКА 64 

Кликнете върху изображението, за да го възпроизведете 

 
ЗВУКОВА МАРКА 65 

Кликнете върху изображението, за да го възпроизведете 

Обосновка: въпреки че марките се произнасят с различни гласове и съгласно правилата за 

произношение на два различни езика все още има фонетично сходство, тъй като ще се 

идентифицира сходна отличителна дума от значителна част от потребителите. 

Относно сравнението на звуковите марки със словни елементи с други видове марки със словни 

елементи, съвпадението по отношение на отличителни словни елементи или сходството между тях, 

ако са идентифицирани като такива от значителна част от съответните потребители, по принцип ще 

доведе до установяване на фонетично сходство. Трябва да се вземе предвид начинът, по който се 

възпроизвежда словният елемент. Това означава, че въпреки че произношението на дадена словна 

марка се определя от правилата за произношение на съответните потребители, това не е така в 

случай на звукова марка, при която фонетичното възприятие се определя от това как звучи марката. 

Във връзка с това степента на сходство между съвпадащия словен елемент в звукова марка и 

различен вид марка (напр. словна или комбинирана марка) ще зависи от това как точно звучи 

общият елемент в звуковата марка, например ако словният елемент в звуковата марка е изпят, 

марките ще са фонетично сходни до известна степен, докато ако е изговорен с нормална интонация, 

като са спазени правилата за произношение, както е упоменато по-горе, тогава във фонетично 

отношение марките могат да се разглеждат като марки най-малко с висока степен на сходство. 

 

Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2062.mp3
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2063.mp3
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2064.mp3
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2065.mp3
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По-ранна фигуративна марка Оспорвана звукова марка 

 
 

 
ЗВУКОВА МАРКА 66 

Кликнете върху изображението, за да го възпроизведете 

Обосновка: оспорваната марка се състои от изговорения словен елемент „Gerivan“. 

Произношението на оспорваната звукова марка не се отклонява от начина, по който 

съответните потребители могат да произнесат думата „Gerivan“, която същевременно е 

единственият фонетичен елемент на по-ранната марка. Следователно във фонетично 

отношение марките са най-малко с висока степен на сходство. 

 

- Музикални елементи (напр. мелодия, хармония, ритъм) 

Наличието на отличителна мелодия в звукова марка оказва значително въздействие върху начина, 

по който марката се възприема от съответните потребители и следователно оказва значително 

въздействие върху фонетичното сравнение на такава марка. 

Като общо правило, различен инструмент, темпо или ритъм няма да попречи да се установи, че две 

марки са сходни, при условие че самата мелодия, като ритмична последователност от тонове, е 

идентична или може да се идентифицира като една и съща мелодия, както е показано в примерите 

по-долу. 

По-ранна звукова марка Оспорвана звукова марка 

 
ЗВУКОВА МАРКА 67 

Кликнете върху изображението, за да го възпроизведете 

 
ЗВУКОВА МАРКА 68 

Кликнете върху изображението, за да го възпроизведете 

Обосновка: и двете звукови марки се състоят от една и съща отличителна мелодия. 

Следователно те са фонетично сходни, независимо от факта, че изпълнението е на два 

различни инструмента. 

 

По-ранна звукова марка Оспорвана звукова марка 

 
ЗВУКОВА МАРКА 69 

Кликнете върху изображението, за да го възпроизведете 

 
ЗВУКОВА МАРКА 70 

Кликнете върху изображението, за да го възпроизведете 

Обосновка: и двете звукови марки се състоят от една и съща отличителна мелодия, 

изпълнена на един и същ инструмент. Следователно те са фонетично сходни, независимо от 

промяната в ритъма. 

 

По-ранна звукова марка Оспорвана звукова марка 

 
ЗВУКОВА МАРКА 71 

Кликнете върху изображението, за да го възпроизведете 

 
ЗВУКОВА МАРКА 72 

Кликнете върху изображението, за да го възпроизведете 

Обосновка: и двете звукови марки се състоят от една и съща отличителна мелодия. 

Следователно те са фонетично сходни, независимо от факта, че изпълнението е с различно 

темпо. 

Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2066.mp3
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2067.mp3
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2068.mp3
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2069.mp3
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2070.mp3
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2071.mp3
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2072.mp3
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Освен това две мелодии са сходни, когато съдържат вариации, които не могат да променят 

значително цялостното фонетично впечатление. 

По-ранна звукова марка Оспорвана звукова марка 

 
ЗВУКОВА МАРКА 73 

Кликнете върху изображението, за да го възпроизведете 

 
ЗВУКОВА МАРКА 74 

Кликнете върху изображението, за да го възпроизведете 

Обосновка: въпреки незначителното изменение в мелодията на оспорваната марка, двете 

марки са фонетично сходни. 

 

По-ранна звукова марка Оспорвана звукова марка 

 
ЗВУКОВА МАРКА 75 

Кликнете върху изображението, за да го възпроизведете 

 
ЗВУКОВА МАРКА 76 

Кликнете върху изображението, за да го възпроизведете 

Обосновка: въпреки че мелодията и в двете марки е съставена от една и съща 

последователност от ноти, ритъмът и хармонията са различни и създават различно цялостно 

фонетично впечатление. Следователно марките са фонетично различни. 

Въпреки това две марки, съдържащи различни мелодии, изпълнявани на един и същ инструмент, 

обикновено са фонетично различни. 

По-ранна звукова марка Оспорвана звукова марка 

 
ЗВУКОВА МАРКА 77 

Кликнете върху изображението, за да го възпроизведете 

 
ЗВУКОВА МАРКА 78 

Кликнете върху изображението, за да го възпроизведете 

Обосновка: отличителните мелодии в марките са различни. Фактът, че те се изпълняват на 

един и същ инструмент, не може да направи марките фонетично сходни. Марките са 

фонетично различни. 

Съвпадението или сходството по отношение на отличителна мелодия обикновено оказва 

значително въздействие върху резултата от фонетичното сравнение на марките дори ако една от 

марките съдържа също и словен елемент или и двете съдържат различен словен елемент. 

Следователно съвпадението или сходството в мелодията е по-вероятно да доведе до установяване 

на фонетично сходство до известна степен, в зависимост, inter alia, от степента на отличителния 

характер на такава мелодия и степента на отличителния характер на словния елемент. 

По-ранна звукова марка Оспорвана звукова марка 

 
ЗВУКОВА МАРКА 79 

Кликнете върху изображението, за да го възпроизведете 

 
ЗВУКОВА МАРКА 80 

Кликнете върху изображението, за да го възпроизведете 

Обосновка: въпреки че словните елементи и гласовете в двете марки са различни, 

съвпадението по отношение на една и съща отличителна мелодия прави марките фонетично 

сходни до известна степен.  

Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2073.mp3
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2074.mp3
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2075.mp3
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2076.mp3
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2077.mp3
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2078.mp3
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2079.mp3
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2080.mp3
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Трябва да се има предвид, че поради естеството на различните видове марки, възможността за 

съвпадение по отношение на мелодията съществува само за мултимедийните марки, тъй като те са 

единственият друг вид марка, съдържаща звук. 

По-ранна звукова марка Оспорвана мултимедийна марка 

 
ЗВУКОВА МАРКА 81 

Кликнете върху изображението, за да го възпроизведете 
 

МУЛТИМЕДИЙНА МАРКА 30 

Кликнете върху изображението, за да го възпроизведете 

Обосновка: и двете марки съдържат една и съща отличителна мелодия и глас. Следователно, 

тъй като няма допълнителни звукови елементи, марките са фонетично идентични. 

- Звуци, взети от реалния живот 

Съвпадението или сходството на отличителни звуци, взети от реалния живот, в звукови или 

мултимедийни марки обикновено води до установяване на фонетично сходство. Сходството, наред 

с други аспекти, ще зависи от това дали има други отличителни елементи в една от марките или и 

в двете марки. 

По-ранна звукова марка Оспорвана звукова марка 

 
ЗВУКОВА МАРКА 82 

Кликнете върху изображението, за да го възпроизведете 

 
ЗВУКОВА МАРКА 83 

Кликнете върху изображението, за да го възпроизведете 

Обосновка: и двете звукови марки се състоят изключително от звука на лаене на куче или 

кучета. Следователно, тъй като лаенето на кучетата звучи сходно, марките са фонетично 

сходни до известна степен. 

 

По-ранна звукова марка Оспорвана звукова марка 

 
ЗВУКОВА МАРКА 84 

Кликнете върху изображението, за да го възпроизведете 

 
ЗВУКОВА МАРКА 85 

Кликнете върху изображението, за да го възпроизведете 

Обосновка: и двете звукови марки се състоят изключително от звука на птици. Въпреки това 

звуците, които тези птици издават, са толкова различни, че правят марките фонетично 

различни. 

Фонетичното сходство на звуци, взети от реалния живот, се оценява като се вземат предвид същите 

елементи и аспекти, както вече са разгледани (тонове, ритъм или други аспекти). Както беше 

посочено по-горе в случая с мелодиите, мултимедийните марки са единственият друг вид марка, 

която може да съдържа същия или сходен звук, взет от реалния живот, като тези звуци, които се 

съдържат в звукови марки. 

 

 

Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2081.mp3
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%2030.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2082.mp3
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2083.mp3
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2084.mp3
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2085.mp3
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- Други аспекти 

Самото съвпадение по отношение на други аспекти, като интонация, глас и др., в две марки 

обикновено има по-слабо въздействие върху фонетичното сравнение на марките, дори когато тези 

аспекти допринасят до известна степен за отличителния характер на марката. 

По-ранна звукова марка Оспорвана звукова марка 

 
ЗВУКОВА МАРКА 86 

Кликнете върху изображението, за да го възпроизведете 

 
ЗВУКОВА МАРКА 87 

Кликнете върху изображението, за да го възпроизведете 

Обосновка: марките са съставени от две различни отличителни думи, произнесени с един и 

същ глас и интонация. Последното не е достатъчно, за да се допусне, че марките са фонетично 

сходни. Марките са фонетично различни. 

Подробностите за сравнението между звукови марки и марки съдържащи движение или 

мултимедийни марки ще бъдат уточнени допълнително в съответните раздели за марки съдържащи 

движение(30) и мултимедийни марки(31). 

3.4 Концептуално сравнение 

Концептуално сравнение между две звукови марки и между звукови марки и други видове марки 

може да се направи в случаите, в които може да се идентифицира концепция. 

Ако звуковата марка съдържа словни елементи, тяхното значение ще трябва да се вземе предвид 

при определяне на концепцията на марката. В примера по-долу ще бъде направено концептуално 

сравнение между (отличителните) понятията „банан“ и „картоф“. 

По-ранна звукова марка Оспорвана звукова марка 

 
ЗВУКОВА МАРКА 88 

Кликнете върху изображението, за да го възпроизведете 

 
ЗВУКОВА МАРКА 89 

Кликнете върху изображението, за да го възпроизведете 

Обосновка: словните елементи в марките имат различно значение, а именно „банан“ и 

„картоф“. Следователно марките са концептуално различни. 

 

По-ранна звукова марка Оспорвана звукова марка 

 
ЗВУКОВА МАРКА 90 

Кликнете върху изображението, за да го възпроизведете 

 
ЗВУКОВА МАРКА 91 

Кликнете върху изображението, за да го възпроизведете 

Обосновка: и двете марки съдържат един и същ отличителен словен елемент „банан“. 

Следователно марките са концептуално идентични. 

 
(30) Вижте част В — раздел 4 — Сравнение на марки съдържащи движение. 
(31) Вижте част В — раздел 5 — Сравнение на мултимедийни марки. 

Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2086.mp3
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2087.mp3
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2088.mp3
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2089.mp3
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2090.mp3
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2091.mp3
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Също така ако марката съдържа звук, взет от реалния живот, неговото значение ще трябва да се 

вземе предвид при определяне на концепцията на звуковата марка. 

По-ранна звукова марка Оспорвана звукова марка 

 
ЗВУКОВА МАРКА 92 

Кликнете върху изображението, за да го възпроизведете 

 
ЗВУКОВА МАРКА 93 

Кликнете върху изображението, за да го възпроизведете 

Обосновка: и двете марки се състоят изключително от възпроизвеждането на мучене на крава 

и въпреки че звукът е различен, концепцията е идентична. 

Малко вероятно е звуковите марки, съдържащи само мелодии, да имат концепция. 

Като се има предвид посоченият по-горе принцип, че звукова марка може да се сравни концептуално 

с друг вид марка, когато може да се идентифицира концепция, в примера по-долу при 

концептуалното сравнение, направено между по-ранната звукова марка и оспорваната фигуративна 

марка, ще се вземе предвид концепцията за „банани“. 

По-ранна звукова марка Оспорвана фигуративна марка 

 
ЗВУКОВА МАРКА 94 

Кликнете върху изображението, за да го възпроизведете   

Обосновка: по-ранната марка се състои от произношението на словния елемент „Банани“, 

докато оспорваната марка се състои от изображение на банани. Следователно марките са 

концептуално идентични. 

 Сравнение на марки съдържащи движение 

4.1 Категории на елементите 

Марка съдържаща движение е марка, която се състои от или представлява движение или промяна 

в положението (и/или цвета (цветовете) на елементите на марката(32). Тя включва комбинации от 

различни елементи, които могат да бъдат класифицирани, както следва: 

- словни елементи; 

- фигуративни елементи; 

- движението или преобразуването на словните и/или фигуративните елементи. 

Марка съдържаща движение 

 
МАРКА СЪДЪРЖАЩА ДВИЖЕНИЕ 43 

Кликнете върху изображението, за да го възпроизведете 

 

 

 
(32) Вижте част A — раздел 1.2. – Марки съдържащи движение. 

Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2092.mp3
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2093.mp3
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2094.mp3
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2043.mp4
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Марка съдържаща движение 

 
МАРКА СЪДЪРЖАЩА ДВИЖЕНИЕ 44 

Кликнете върху изображението, за да го възпроизведете 

4.2 Визуално сравнение 

Когато визуално се сравняват две марки съдържащи движение, съвпадението или сходството между 

елементите, налични в марките (словните и/или фигуративните елементи, и движението или 

преобразуването на тези елементи) следва да се има предвид. 

Марките съдържащи движение могат също да се сравняват визуално с други видове марки, с 

изключение на звуковите марки. 

Словните и/или фигуративните елементи могат да се появят само за определен период от време в 

представянето на марката и след това да изчезнат или да бъдат преобразувани в друг елемент. 

Като се има предвид това, елементи, които са причина за сходство между знаците, трябва да са 

видими достатъчно време, за да могат да бъдат възприети/разпознати от потребителя. 

По-долу е изложен неизчерпателен списък на аспектите, придружен с примери, които трябва да се 

вземат предвид (ако е приложимо) при визуално сравняване на марки съдържащи движение, и 

акцентът, който обикновено трябва да се поставя върху тези аспекти при сравнението между 

знаците. 

- Словни елементи 

Приложими са общите критерии за сравняване на словни или комбинирани марки, съдържащи 

словни елементи. 

Марките съдържащи движение, включващи в състава си отличителни словни елементи, може да са 

визуално сходни на други марки съдържащи движение, които включват в състава си същият(ите) 

или сходен(ни) отличителен(ни) словен(ни) елемент(елементи). Отличителните словни елементи, 

включени в съставана марка съдържаща движение, могат да имат по-силно въздействие върху 

потребителя, отколкото други визуални елементи (т.е. фигуративни елементи, движение или друга 

промяна), въпреки че при сравнението трябва се да вземе предвид съвкупността от знаци. 

По-ранна марка съдържаща движение Оспорвана марка съдържаща движение 

 
МАРКА СЪДЪРЖАЩА ДВИЖЕНИЕ 45 

Кликнете върху изображението, за да го възпроизведете 

 
МАРКА СЪДЪРЖАЩА ДВИЖЕНИЕ 46 

Кликнете върху изображението, за да го възпроизведете 

Обосновка: марките съдържащи движение са със съвпадение по отношение на отличителния 

словен елемент „Gerivan“, който е ясно разпознаваем и в двете марки. Следователно марките 

са визуално сходни. 

Когато две марки от различен вид (напр. словни марки, фигуративни марки, триизмерни марки, 

мултимедийни марки) съвпадат по отношение на еднакви или сходни отличителни словни елементи, 

Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2044.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2045.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2046.mp4
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по принцип знаците ще се считат за визуално сходни до известна степен, въпреки че фонетичните 

елементи също могат да бъдат включени (напр. в мултимедийна марка). 

По-ранна марка съдържаща движение Оспорвана мултимедийна марка 

 
МАРКА СЪДЪРЖАЩА ДВИЖЕНИЕ 47 

Кликнете върху изображението, за да го възпроизведете 

 
МУЛТИМЕДИЙНА МАРКА 31 

Кликнете върху изображението, за да го възпроизведете 

Обосновка: и двете марки съдържат визуален елемент, който се състои от словния елемент 

„Gerivan“, следващ тази последователност: GE-RI-VAN Gerivan, и идентични цветове. Въпреки 

че скоростта, с която се появяват буквите, е различна, марките са визуално сходни. 

- Фигуративни елементи 

Съвпадението или сходството по отношение на отличителен фигуративен елемент може също да 

доведе до установяване на степен на визуално сходство между знаците. Това ще е така, особено 

ако съвпадащият или сходният фигуративен елемент е разпознаваем самостоятелно или има 

същият или сходен контур. 

В такъв случай може да бъде установено сходство, особено когато поради своя размер, позиция в 

рамките на марката и/или цвят, фигуративният елемент може да се възприеме от потребителя в 

достатъчна степен, като се има предвид по-специално, че той подлежи на движение/преобразуване. 

Трудността при оценяването на движещи се/преобразуващи се елементи в марка съдържаща 

движение е фактор, който трябва да се има предвид при оценката на степента на визуално сходство. 

По-ранна марка съдържаща движение Оспорвана марка съдържаща движение 

 
МАРКА СЪДЪРЖАЩА ДВИЖЕНИЕ 48 

Кликнете върху изображението, за да го възпроизведете 

 
МАРКА СЪДЪРЖАЩА ДВИЖЕНИЕ 49 

Кликнете върху изображението, за да го възпроизведете 

Обосновка: и двете марки съдържащи движение, включват в състава си един и същ 

фигуративен елемент със сходно движение. Следователно, въпреки че оспорваната марка 

съдържаща движение, включва в състава си отличителен словен елемент, марките са визуално 

сходни. 

Съвпадението по отношение на еднакъв отличителен фигуративен елемент при марки съдържащи 

движение и други видове марки (напр. словни марки, комбинирани марки, фигуративни марки, 

триизмерни марки, мултимедийни марки) може да доведе до установяване на определена степен 

на визуално сходство между знаците, в зависимост от наличието или липсата на други елементи, 

които отклоняват вниманието от този отличителен фигуративен елемент в марката. 

По-ранна фигуративна марка Оспорвана марка съдържаща движение 

 

 
МАРКА СЪДЪРЖАЩА ДВИЖЕНИЕ 50 

Кликнете върху изображението, за да го възпроизведете 

Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2047.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%2031.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2048.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2049.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2050.mp4
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Обосновка: и в двете марки има един и същ анимационен герой — куче. Следователно марките 

са визуално сходни до известна степен, въпреки факта, че оспорваната марка съдържа 

движение. 

- Движението или преобразуването на елементи 

o Движение на елементи 

Самото съвпадение по отношение на банално движение/движенията няма да доведе до визуално 

сходство. 

По-ранна марка съдържаща движение Оспорвана марка съдържаща движение 

 
МАРКА СЪДЪРЖАЩА ДВИЖЕНИЕ 51 

Кликнете върху изображението, за да го възпроизведете 

 
МАРКА СЪДЪРЖАЩА ДВИЖЕНИЕ 52 

Кликнете върху изображението, за да го възпроизведете 

Обосновка: марките съвпадат само при банално движение, докато отличителните словни 

елементи на двата знака са различни. Следователно марките са визуално различни. 

Не може обаче да се изключи възможността, че определено движение, което е забележително и 

отличително, може да е достатъчно, за да направи марките съдържащи движение визуално сходни 

до известна степен, въпреки че имат други различни елементи, като словни елементи. 

По-ранна марка съдържаща движение Оспорвана марка съдържаща движение 

 
МАРКА СЪДЪРЖАЩА ДВИЖЕНИЕ 53 

Кликнете върху изображението, за да го възпроизведете 

  
МАРКА СЪДЪРЖАЩА ДВИЖЕНИЕ 54 

Кликнете върху изображението, за да го възпроизведете 

Обосновка: въпреки че словните елементи са различни във всяка марка, марките са визуално 

сходни, като се има предвид съвпадащото отличително движение и сходното фигуративно 

впечатление от групата пиксели.  

Съвпадението или разликата в последователността (редът на поява) на елементите оказва слабо 

въздействие върху сравнението на марките съдържащи движение. 

По-ранна марка съдържаща движение Оспорвана марка съдържаща движение 

 
МАРКА СЪДЪРЖАЩА ДВИЖЕНИЕ 55 

Кликнете върху изображението, за да го възпроизведете 

 
МАРКА СЪДЪРЖАЩА ДВИЖЕНИЕ 56 

Кликнете върху изображението, за да го възпроизведете 

Обосновка: и двете марки се състоят от различни словни елементи, които са забележими от 

последната до първата буква. Съвпадението по отношение на реда на поява не е достатъчно, 

за да се преодолее различието по отношение на словните елементи. Следователно марките 

са визуално различни. 

o Преобразуване на елементи 

Освен движението на елементите, марките съдържащи движение могат да се състоят и от каквото 

и да е преобразуване на елементи, като промяна в цветовете или всякакво другo преобразуване на 

Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2051.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2052.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2055.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2056.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2057.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2058.mp4
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един елемент в друг. Следователно тези промени трябва да се вземат предвид при оценка на 

визуалното сходство на марките. 

Самото съвпадение по отношение на промяната на позицията или промяната на цветовете 

обикновено ще има по-слабо въздействие върху сравнението на марки и по принцип няма да доведе 

до установяване на визуално сходство. 

По-ранна марка съдържаща движение Оспорвана марка съдържаща движение 

 
МАРКА СЪДЪРЖАЩА ДВИЖЕНИЕ 57 

Кликнете върху изображението, за да го възпроизведете 

 
МАРКА СЪДЪРЖАЩА ДВИЖЕНИЕ 58 

Кликнете върху изображението, за да го възпроизведете 

Обосновка: съвпадащата последователност от промяна на цветовете няма превес над 

въздействието на различните фигуративни елементи в марките. Следователно марките са 

визуално различни.  

4.3 Фонетично сравнение 

Марки съдържащи движение, които не съдържат никакви словни елементи, не могат да се сравняват 

фонетично. По същия начин марките съдържащи движение не могат да се сравняват фонетично с 

други видове марки, които не съдържат словни елементи, нито в изображението, нито при 

произнасяне. 

Когато марките съдържащи движение, включват в състава си словни елементи, които могат да се 

възприемат, те могат да се сравняват фонетично със същия вид марки или с други видове марки, 

които могат да са предмет на фонетична оценка. Приложими са общите критерии за сравняване на 

словни или комбинирани марки, съдържащи словни елементи. 

 

Наличието на отличителен словен елемент в марка съдържаща движение обикновено оказва 

значително въздействие върху начина, по който съответните потребители възприемат фонетично 

марката съдържаща движение. От това следва, че съвпадението или сходството по отношение на 

отличителен словен елемент обикновено ще оказва въздействие върху резултата от фонетичното 

сравнение на марките съдържащи движение с други марки съдържащи движение или с други видове 

марки, което увеличава вероятността за откриване на фонетично сходство до известна степен. 

По-ранна марка съдържаща движение Оспорвана марка съдържаща движение 

 
МАРКА СЪДЪРЖАЩА ДВИЖЕНИЕ 59 

Кликнете върху изображението, за да го възпроизведете 

 

МАРКА СЪДЪРЖАЩА ДВИЖЕНИЕ 60 

Кликнете върху изображението, за да го възпроизведете 

Обосновка: и двете марки съдържащи движени, включват в състава си един и същ отличителен 

словен елемент, а именно „Gerivan“. Следователно марките са фонетично идентични. 

 

По-ранна марка съдържаща движение Оспорвана марка съдържаща движение 

 
МАРКА СЪДЪРЖАЩА ДВИЖЕНИЕ 61 

Кликнете върху изображението, за да го възпроизведете 

 
МАРКА СЪДЪРЖАЩА ДВИЖЕНИЕ 62 

Кликнете върху изображението, за да го възпроизведете 

Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2059.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2060.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2061.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2062.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2063.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2064.mp4


 
Нови видове марки: проверка на формалните изисквания и основанията за отказ 

  
 

 

Обща практика 64 
 

Обосновка: и двете марки съдържащи движение, вкллючват в състава си различни 

отличителни словни елементи, а именно „FRED“ и „Gerivan“. Следователно марките са 

фонетично различни. 

Когато две марки от различен вид (напр. словни марки, комбинирани марки, триизмерни марки, 

мултимедийни и холограмни марки) съвпадат по отношение на еднакъв или сходен отличителен 

словен елемент, по принцип те ще се считат за фонетично сходни до известна степен. 

По-ранна комбинирана марка Оспорвана марка съдържаща движение 

 

 
МАРКА СЪДЪРЖАЩА ДВИЖЕНИЕ 63 

Кликнете върху изображението, за да го възпроизведете 

Обосновка: и двете марки съдържат отличителния словен елемент „Gerivan“. Следователно 

марките са фонетично идентични. 

 

По-ранна звукова марка Оспорвана марка съдържаща движение 

 
ЗВУКОВА МАРКА 95 

Кликнете върху изображението, за да го възпроизведете 

 
МАРКА СЪДЪРЖАЩА ДВИЖЕНИЕ 64 

Кликнете върху изображението, за да го възпроизведете 

Обосновка: въпреки че марките се състоят от различни словни елементи, „Gerivan“ и „Berivan“, 

произношението е сходно за англоговорящите потребители. Следователно марките са 

фонетично сходни. 

 

По-ранна марка съдържаща движение Оспорвана мултимедийна марка 

 
МАРКА СЪДЪРЖАЩА ДВИЖЕНИЕ 65 

Кликнете върху изображението, за да го възпроизведете 

 
МУЛТИМЕДИЙНА МАРКА 32 

Кликнете върху изображението, за да го възпроизведете 

Обосновка: по-ранната марка съдържаща движение, включва в състава си отличителния 

словен елемент „Gerivan“, а звукът на оспорваната мултимедийна марка се състои от същия 

словен елемент „Gerivan“, който се произнася. Следователно във фонетично отношение 

марките са най-малко с висока степен на сходство. 

 

По-ранна марка съдържаща движение Оспорвана мултимедийна марка 

 
МАРКА СЪДЪРЖАЩА ДВИЖЕНИЕ 66 

Кликнете върху изображението, за да го възпроизведете 

 
МУЛТИМЕДИЙНА МАРКА 33 

Кликнете върху изображението, за да го възпроизведете 

Обосновка: по-ранната марка съдържаща движение, включва в състава си отличителния 

словен елемент „GERIVAN“, който е изписан, а звукът на оспорваната мултимедийна марка се 

състои от същия словен елемент „Gerivan“, който е изпят и се повтаря три пъти. 

Следователно марките са фонетично сходни до известна степен. 

Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2065.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2095.mp3
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2066.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2067.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%2032.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2068.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%2033.mp4
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4.4 Концептуално сравнение 

Концептуално сравнение между две марки съдържащи движение и между марки съдържащи 

движение и други видове марки може да се направи в случаите, в които може да се идентифицира 

концепция. 

Ако марка съдържаща движение, включва в състава си словни елементи и/или фигуративни 

елементи, които имат концепция, тяхното значение ще трябва да се вземе предвид при определяне 

на концепцията на марката. Само по себе си движението или преобразуването на елементите на 

марка съдържаща движение е малко вероятно да има концепция. От това следва, че ако в 

елементите, съставляващи марката съдържаща движение, липсва концепция, е малко вероятно 

самото движение или преобразуването на елементите да изрази каквато и да е концепция за тази 

марка. 

По-ранна словна марка Оспорвана марка съдържаща движение 

BANANA  
МАРКА СЪДЪРЖАЩА ДВИЖЕНИЕ 67 

Кликнете върху изображението, за да го възпроизведете 

Обосновка: по-ранната марка се състои от словния елемент „Банан“. Оспорваната марка 

съдържаща движение се състои от словния елемент „Банан“ в движение. Концепцията и на 

двете марки е „банан“. Следователно и двете марки са концептуално идентични. 

Движението обаче може да подсили, да добави или, в някои случаи, да промени концепцията за 

елемента, подлежащ на движение. 

В комбинация с елемента движението може да подсили концепцията за този елемент. 

По-ранна фигуративна марка Оспорвана марка съдържаща движение 

 

 
МАРКА СЪДЪРЖАЩА ДВИЖЕНИЕ 68 

Кликнете върху изображението, за да го възпроизведете 

Обосновка: фигуративната марка се състои от неподвижно изображение на баскетболист, 

който хвърля топка, докато марката съдържаща движение се състои от същия баскетболист, 

който хвърля топката в движение. Комбинацията на елемента с движението подсилва 

първоначалната концепция за „баскетболист, който хвърля топка“. Следователно марките са 

концептуално идентични.  

В комбинация с елемента движението може да добави концепция към първоначалната такава за 

елемента. 

По-ранна фигуративна марка Оспорвана марка съдържаща движение 

 
 

МАРКА СЪДЪРЖАЩА ДВИЖЕНИЕ 69 

Кликнете върху изображението, за да го възпроизведете 

Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2069.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2070.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2071.mp4
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Обосновка: концепцията за фигуративната марка е „слон“ или „рисунка на слон“. Комбинацията 

от тази рисунка с танцовото движение добавя концепция към първоначалната такава за 

„рисунка на танцуващ слон“. Следователно марките са концептуално сходни до известна 

степен. 

В комбинация с елемента движението може да промени концепцията за елемента. 

По-ранна фигуративна марка Оспорвана марка съдържаща движение 

 

 
МАРКА СЪДЪРЖАЩА ДВИЖЕНИЕ 70 

Кликнете върху изображението, за да го възпроизведете 

Обосновка: фигуративната марка е изобразяване на ръка, докато марката съдържаща 

движение е ръка, която прави жест, който означава „горе-долу“ в няколко държави от ЕС. 

Следователно комбинацията от ръката с движението променя първоначалната концепция 

„ръка“ и марките са концептуално различни.  

 Сравнение на мултимедийни марки 

5.1 Категории на елементите 

Мултимедийните марки са марки, които се състоят от или представляват комбинация от 

изображение и звук. Следователно в този вид марка могат да бъдат идентифицирани две категории 

елементи: 

- визуални елементи (графично изобразени словни елементи, фигуративни елементи и 

движението или преобразуването на словните и/или фигуративните елементи(33)); 

- звукови елементи (изпети или изговорени словни елементи, музикални елементи, звуци, взети 

от реалния живот и други звуци(34)). 

Факторът, който прави мултимедийните марки уникални, е взаимодействието между изображения и 

звуци и възможното въздействие, което едното оказва върху другото. Този аспект може да окаже 

въздействие върху сравнението между тези знаци. 

Критериите, установени за сравнението на звукови марки и марки съдържащи движение, могат да 

послужат като основа за сравнението на мултимедийни марки, но трябва да се има предвид също и 

възможното взаимодействие между визуалните и фонетичните аспекти. 

5.2 Визуално сравнение 

Мултимедийните марки винаги могат да се сравняват визуално с други мултимедийни марки. По 

отношение на визуалното сравнение обикновено се прилагат принципите за визуално сравнение на 

марки съдържащи движение. 

Също така мултимедийните марки могат да се сравняват визуално с други видове марки, с 

изключение на звуковите марки. 

 
(33) Вижте част В — раздел 4.1. – Категории на елементите (Марки съдържащи движение). 
(34) Вижте част В — раздел 3.1. – Категории на елементите (Звукови марки). 

Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2072.mp4
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По-долу е изложен неизчерпателен списък на аспектите, придружен с примери, които трябва да се 

вземат предвид (ако е приложимо) при визуално сравняване на мултимедийни марки. 

- Графично изобразени словни елементи 

По принцип има степен на визуално сходство между две мултимедийни марки, които са с еднакви 

или сходни отличителни графично изобразени словни елементи (статични или подлежащи на 

движение). 

По-ранна мултимедийна марка Оспорвана мултимедийна марка 

 
МУЛТИМЕДИЙНА МАРКА 34 

Кликнете върху изображението, за да го възпроизведете 

 
МУЛТИМЕДИЙНА МАРКА 35 

Кликнете върху изображението, за да го възпроизведете 

Обосновка: и двете мултимедийни марки са с идентично описание на словния елемент 

„Gerivan“. Въпреки че по-ранната марка съдържа също и фигуративен елемент, подлежащ на 

движение, марките са визуално сходни до известна степен. 

Когато мултимедийна марка и марка от различен вид (напр. словни марки, комбинирани марки, 

триизмерни марки, холограмни марки) съвпадат по отношение на еднакви или сходни отличителни 

графично изобразени словни елементи, по принцип знаците ще се считат за визуално сходни до 

известна степен. 

По-ранна словна марка Оспорвана мултимедийна марка 

BANANA  
МУЛТИМЕДИЙНА МАРКА 36 

Кликнете върху изображението, за да го възпроизведете 

Обосновка: по-ранната словна марка съдържа само един отличителен словен елемент — 

„БАНАН“, докато оспорваната мултимедийна марка се състои от видео, представящо словния 

елемент „банан“ в движение и звук. Съвпадението по отношение на отличителния словен 

елемент „банан“ води до установяване на визуално сходство. 

- Фигуративни елементи 

По принцип има степен на визуално сходство между две мултимедийни марки, които са с еднакви 

или сходни отличителни фигуративни елементи (статични или подлежащи на движение). 

По-ранна мултимедийна марка Оспорвана мултимедийна марка 

 
МУЛТИМЕДИЙНА МАРКА 37 

Кликнете върху изображението, за да го възпроизведете 

 
МУЛТИМЕДИЙНА МАРКА 38 

Кликнете върху изображението, за да го възпроизведете 

Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%2034.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%2035.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%2036.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%2037.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%2038.mp4


 
Нови видове марки: проверка на формалните изисквания и основанията за отказ 

  
 

 

Обща практика 68 
 

Обосновка: и двете мултимедийни марки се състоят от идентично описание на глава на крава, 

която отваря устата си, с различни графично изобразени словни елементи. Следователно 

марките са визуално сходни до известна степен. 

Ако мултимедийна марка и марка от различен вид (напр. словни марки, комбинирани марки, 

фигуративни марки, триизмерни марки, холограмни марки) са с еднакви или сходни отличителни 

фигуративни елементи (статични или подлежащи на движение), по принцип марките ще се считат 

за визуално сходни до известна степен. 

По-ранна фигуративна марка Оспорвана мултимедийна марка 

 

 
МУЛТИМЕДИЙНА МАРКА 39 

Кликнете върху изображението, за да го възпроизведете 

Обосновка: по-ранната марка се състои от изображение на стилизирано куче, докато в 

оспорваната марка същото куче изглежда сякаш се движи, скача и лае. Фактът, че кучето в 

оспорваната марка е подложено на движение, не е достатъчен, за да отклони вниманието от 

кучето. Следователно марките са визуално сходни. 

5.3 Фонетично сравнение 

Принципите, установени в настоящия документ за фонетичното сравнение на звукови марки и марки 

съдържащи движение, като цяло се прилагат за мултимедийните марки. 

Мултимедийните марки винаги могат да се сравняват фонетично с други мултимедийни марки и със 

звукови марки. Освен това мултимедийните марки могат да се сравняват фонетично с други видове 

марки, при условие че те състоят от словен елемент или го съдържат (напр. словен елемент в 

комбинирана или триизмерна марка). 

По принцип както изпетите или изговорените словни елементи, така и графично изобразените 

словни елементи, в мултимедийна марка подлежат на фонетична оценка. Изпетите или 

изговорените словни елементи могат да окажат въздействие върху фонетичното възприятие на 

графично изобразените словни елементи. 

Независимо дали има съвпадение между сравняваните марки по отношение на един от техните 

елементи, цялостното впечатление от мултимедийната марка, включително графично изобразените 

словни елементи и звука, ще се вземе предвид при извършване на фонетичното сравнение между 

знаците. 

- Словни елементи 

o Графично изобразени словни елементи 

По принцип има степен на фонетично сходство, ако мултимедийната марка съдържа отличителен 

графично изобразен словен елемент (статичен или подлежащ на движение), който съвпада или е 

сходен със словен елемент на друга марка (и двата изпети или изговорени, или графично 

изобразени, когато е приложимо). 

 

Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%2039.mp4
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По-ранна мултимедийна марка Оспорвана мултимедийна марка 

 
МУЛТИМЕДИЙНА МАРКА 40 

Кликнете върху изображението, за да го възпроизведете 

 
МУЛТИМЕДИЙНА МАРКА 41 

Кликнете върху изображението, за да го възпроизведете 

Обосновка: въпреки че музикалните елементи на марките са различни, и двете марки ще се 

обозначават с графично изобразения словен елемент „Gerivan“. Следователно те са фонетично 

сходни до известна степен. 

 

По-ранна звукова марка Оспорвана мултимедийна марка 

 

ЗВУКОВА МАРКА 96 

Кликнете върху изображението, за да го възпроизведете 

 
МУЛТИМЕДИЙНА МАРКА 42 

Кликнете върху изображението, за да го възпроизведете 

Обосновка: словният елемент в по-ранната звукова марка е изговорен, а в оспорваната 

мултимедийна марка е изобразен графично. Тъй като съответните англоговорящи 

потребители ще произнесат графично изобразения елемент в мултимедийната марка подобно 

на начина, по който звучи по-ранната марка, марките са фонетично сходни до известна степен. 

o Изпети или изговорени словни елементи 

По принцип има също и степен на фонетично сходство, ако изпетият или изговореният словен 

елемент на мултимедийната марка съвпада или е сходен на друг словен елемент, възприеман в 

друга марка (и двата изпети или изговорени, или графично изобразени, когато е приложимо). 

По-ранна мултимедийна марка Оспорвана мултимедийна марка 

  
МУЛТИМЕДИЙНА МАРКА 43 

Кликнете върху изображението, за да го възпроизведете 

 
МУЛТИМЕДИЙНА МАРКА 44 

Кликнете върху изображението, за да го възпроизведете 

Обосновка: въпреки разликата при произношението, интонацията и гласа на отличителния 

словен елемент „Gerivan“, който е изговорен в по-ранната марка и изпят в оспорваната марка, 

марките са фонетично сходни. 

 

По-ранна марка съдържаща движение Оспорвана мултимедийна марка 

 

 

МАРКА СЪДЪРЖАЩА ДВИЖЕНИЕ 71 

Кликнете върху изображението, за да го възпроизведете 

 
МУЛТИМЕДИЙНА МАРКА 45 

Кликнете върху изображението, за да го възпроизведете 

Обосновка: в по-ранната марка думата „Gerivan“ е изобразена графично, в оспорваната 

мултимедийна марка тя е само изпята. Звукът на словния елемент, който се чува в 

оспорваната марка, е сходен с английското произношение на графично изобразения словен 

елемент „Gerivan“ в по-ранната марка. Марките са фонетично сходни до известна степен. 

Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%2040.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%2041.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2096.mp3
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%2042.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%2043.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%2044.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2073.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%2045.mp4
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o Комбинация от графично изобразени и изпети или изговорени словни 

елементи 

Както е посочено по-горе, мултимедийните марки могат също да съдържат както изпети или 

изговорени, така и графично изобразени словни елементи. 

В такъв случай, както изпетите или изговорените, така и графично изобразените словни елементи, 

трябва да бъдат взети предвид при фонетичното сравнение. 

Освен това когато графично изобразен словен елемент е придружен от изпят или изговорен словен 

елемент, последният може да повлияе на произношението на графично изобразения словен 

елемент. Но в зависимост от конкретния случай не може да се изключи възможността, че графично 

изобразеният словен елемент в мултимедийна марка все още ще се произнася в съответствие с 

правилата за произношение на съответните потребители. 

По-ранна словна марка Оспорвана мултимедийна марка 

GERIVAN  
МУЛТИМЕДИЙНА МАРКА 46 

Кликнете върху изображението, за да го възпроизведете 

Обосновка: по-ранната словна марка се състои от словния елемент „Gerivan“, който ще се 

произнася съгласно правилата за произношение на съответните англоговорящи потребители, 

докато оспорваната мултимедийна марка се състои от графично изобразен словен елемент 

„Gerivan“, комбиниран с представяне чрез звук на същия словен елемент, произнесен на испански 

език. В такъв случай трябва да се вземе предвид възможността, че англоговорящите 

потребители могат да произнесат словния елемент в оспорваната марка съгласно правилата 

за произношение на английски език, въпреки факта, че оспорваната марка съдържа звука 

„Gerivan“, произнесен на испански език. Марките са фонетично сходни до известна степен. 

- Музикални елементи и звуци, взети от реалния живот 

Възможността за съвпадение по отношение на мелодията или звуците, взети от реалния живот, 

съществува само при мултимедийните и звуковите марки, тъй като те са единствените видове 

марки, които могат да съдържат такива звуци. 

По-ранна мултимедийна марка Оспорвана мултимедийна марка 

 
МУЛТИМЕДИЙНА МАРКА 47 

Кликнете върху изображението, за да го възпроизведете 

 
МУЛТИМЕДИЙНА МАРКА 48 

Кликнете върху изображението, за да го възпроизведете 

Обосновка: двете марки съвпадат по отношение на еднаква отличителна мелодия. Въпреки че 

и двете мултимедийни марки съдържат различни фигуративни елементи, те не оказват 

въздействие върху фонетичното сравнение. Следователно марките са фонетично идентични. 

 

По-ранна звукова марка Оспорвана мултимедийна марка 

 

ЗВУКОВА МАРКА 97  

Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%2046.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%2047.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%2048.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2097.mp3
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%2049.mp4
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Кликнете върху изображението, за да го възпроизведете МУЛТИМЕДИЙНА МАРКА 49 

Кликнете върху изображението, за да го възпроизведете 

Обосновка: двете марки съвпадат по отношение на еднаква отличителна мелодия. Въпреки че 

оспорваната мултимедийна марка съдържа също и графично изобразен словен елемент и 

фигуративен елемент, марките са фонетично сходни до известна степен. 

 

 По-ранна мултимедийна марка Оспорвана мултимедийна марка 

 
МУЛТИМЕДИЙНА МАРКА 50 

Кликнете върху изображението, за да го възпроизведете 

 
МУЛТИМЕДИЙНА МАРКА 51 

Кликнете върху изображението, за да го възпроизведете 

Обосновка: двете марки съвпадат по отношение на еднаква отличителна мелодия. Въпреки че 

марките съдържат също и графично изобразени словни елементи, чието фонетично 

възприятие ще е различно, марките са фонетично сходни до известна степен. 

 

По-ранна звукова марка Оспорвана мултимедийна марка 

 

 
ЗВУКОВА МАРКА 98 

Кликнете върху изображението, за да го възпроизведете 

 
МУЛТИМЕДИЙНА МАРКА 52 

Кликнете върху изображението, за да го възпроизведете 

Обосновка: двете марки съвпадат по отношение на еднакъв звук, взет от реалния живот. 

Следователно марките са фонетично идентични.  

5.4 Концептуално сравнение 

По принцип мултимедийните марки могат да са с концепция. Следователно при подход, подобен на 

подхода, приложен за марките съдържащи движение и звуковите марки, мултимедийните марки 

могат да се сравняват концептуално, доколкото се изразява концепция. Когато марката се оценява 

концептуално, трябва да се обърне внимание и на взаимодействието на звуковите и визуалните 

елементи, тъй като това може да повлияе на глобалното впечатление и/или на значението на 

марката. При сравняване на мултимедийна марка, при определени обстоятелства, въздействието 

на фонетичния елемент може да промени начина, по който знакът се възприема концептуално. 

По-ранна фигуративна марка Оспорвана мултимедийна марка 

 

 
МУЛТИМЕДИЙНА МАРКА 53 

Кликнете върху изображението, за да го възпроизведете 

Обосновка: и двете марки изразяват концепцията за „банан“. Следователно те са 

концептуално идентични. 

 

По-ранна словна марка Оспорвана мултимедийна марка 

ALARM 
 

МУЛТИМЕДИЙНА МАРКА 54 

Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%2050.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%2051.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2098.mp3
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%2052.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%2053.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%2054.mp4
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Кликнете върху изображението, за да го възпроизведете 

Обосновка: по-ранната марка се състои от словния елемент „АЛАРМА“, а оспорваната марка 

в цялост изразява сходна концепция. Следователно марките са най-малко концептуално сходни. 

 Сравнение на холограмни марки 

Когато се извършва оценка на сходството на холограмни марки, основната специфика, която е 

характерна за тях, е холографският ефект. Той обаче няма никакво особено въздействие върху 

марката, което да изисква специално внимание при оценяване на сходството. Следователно 

установените принципи за традиционните марки и марките съдържащи движение трябва да са 

приложими и при оценка на сходството между холограмни марки или между холограмни марки и 

други видове марки. 

6.1 Категории на елементите 

Холограмните марки са марки, които се състоят от елементи с холографски особености. Три 

категории елементи могат да се идентифицират в холограмните марки: 

- словни елементи; 

- фигуративни елементи; 

- холографският ефект. 

6.2 Визуално сравнение 

Когато се извършва визуално сравнение между холограмни марки, съвпадението или сходството 

между елементите, налични в марките (словните и/или фигуративните елементи и холографският 

ефект) следва да се има предвид. 

При холограмна марка движението или преобразуването при представянето на марката служи само 

за показване на холографския ефект, като само той трябва да се вземе предвид при визуалното 

сравнение. 

По отношение на холографския ефект — идентичният или сходният холографски ефект сам по себе 

си по принцип няма да доведе до установяване на визуално сходство, освен ако не може да се 

открие сходство по отношение на словните или фигуративните елементи на сравняваните знаци. 

Два знака могат да бъдат визуално сходни поради съвпадащи или сходни отличителни словни или 

фигуративни елементи, въпреки че е налице различен холографски ефект. 

По-ранна холограмна марка Оспорвана холограмна марка 

 
ХОЛОГРАМНА МАРКА 9 

Кликнете върху изображението, за да го възпроизведете 

 
ХОЛОГРАМНА МАРКА 10 

Кликнете върху изображението, за да го възпроизведете 

Обосновка: марките съдържат еднакъв словен елемент „Gerivan“ и много сходен фигуративен 

елемент. Следователно марките са визуално сходни. 

Холограмните марки могат да се сравняват визуално с други видове марки, с изключение на 

звуковите марки. 

 

Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Hologram%20mark%209.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Hologram%20mark%2010.mp4
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По-ранна марка съдържаща движение Оспорвана холограмна марка 

 
МАРКА СЪДЪРЖАЩА ДВИЖЕНИЕ 72 

Кликнете върху изображението, за да го възпроизведете 

 
ХОЛОГРАМНА МАРКА 11 

Кликнете върху изображението, за да го възпроизведете 

Обосновка: и двете марки се състоят от кръг с еднаква комбинация от цветове и еднакъв 

отличителен словен елемент „Gerivan“ в средата. Въпреки че по-ранната марка включва 

движение, а оспорваната марка съдържа холографски ефект, марките са визуално сходни. 

6.3 Фонетично сравнение 

Холограмни марки, които не съдържат никакви словни елементи, не могат да се сравняват 

фонетично. 

Когато холограмните марки съдържат словни елементи, те могат да се сравняват фонетично със 

същия вид марки или с други видове марки, които могат да са предмет на фонетична оценка. 

Приложими са общите критерии за сравняване на словни или комбинирани марки, съдържащи 

словни елементи. 

По-ранна холограмна марка Оспорвана холограмна марка 

 
ХОЛОГРАМНА МАРКА 12 

Кликнете върху изображението, за да го възпроизведете 

 
ХОЛОГРАМНА МАРКА 13 

Кликнете върху изображението, за да го възпроизведете 

Обосновка: марките съдържат еднакъв словен елемент „Gerivan“ и следователно са 

фонетично идентични. 

 

По-ранна фигуративна марка Оспорвана холограмна марка 

 

 

 
ХОЛОГРАМНА МАРКА 14 

Кликнете върху изображението, за да го възпроизведете 

Обосновка: марките съдържат еднакъв словен елемент „Gerivan“ и следователно са 

фонетично идентични. 

 

По-ранна звукова марка Оспорвана холограмна марка 

 
ЗВУКОВА МАРКА 99 

Кликнете върху изображението, за да го възпроизведете 

 

ХОЛОГРАМНА МАРКА 15 

Кликнете върху изображението, за да го възпроизведете 

Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2074.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Hologram%20mark%2011.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Hologram%20mark%2012.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Hologram%20mark%2013.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Hologram%20mark%2014.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2099.mp3
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Hologram%20mark%2015.mp4
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Обосновка: въпреки възможната разлика при произношението на словния елемент „Gerivan“ и 

факта, че той е изпят в по-ранната марка и е графично изобразен в оспорваната марка, 

марките са фонетично сходни до известна степен. 

6.4 Концептуално сравнение 

Концептуално сравнение между две холограмни марки и между холограмна марка и други видове 

марки може да се направи в случаите, в които може да се идентифицира концепция. 

Ако холограмната марка съдържа словни елементи и/или фигуративни елементи, тяхното значение 

ще трябва да се вземе предвид при определяне на концепцията на марката. 


