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ОБЩО СЪОБЩЕНИЕ 
 

ДОКАЗАТЕЛСТВА В ПРОИЗВОДСТВАТА ПО 
ОБЖАЛВАНЕ ОТНОСНО МАРКИТЕ:  

ПОДАВАНЕ, СТРУКТУРА И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДОКАЗАТЕЛСТВА 
И ТРЕТИРАНЕ НА ПОВЕРИТЕЛНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА 
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Общо съобщение  1 

1 КОНТЕКСТ 

 
Службите за интелектуална собственост от мрежата на Европейския съюз за интелектуална 

собственост (1) продължават да си сътрудничат в контекста на сближаването на практиките в 

областта на марките и дизайните. Те договориха допълнителен документ с Обща практика/Общи 

препоръки относно марките с цел да осигурят общи принципи относно доказателствата в 

производствата по обжалване с марки, и по-специално видовете, средствата, източниците и 

определянето на съответните дати на доказателствата, както и тяхната структура и представяне, и 

третирането на поверителни доказателства. 

Този документ с Обща практика/Общи препоръки се оповестява публично посредством настоящото 

общо съобщение с цел допълнително повишаване на прозрачността, правната сигурност и 

предвидимостта в интерес както на проверителите, вътрешните и външните апелативни органи, 

така и на потребителите. 

Този документ с Обща практика/Общи препоръки съдържа набор от насочващи необвързващи 

принципи по отношение на доказателствата в производствата по обжалване с марки. Разгледани 

са следните въпроси: 

• видовете доказателства и тяхната допустимост на етап производство по обжалване; 

• средствата и източниците на доказателства, включително тяхната автентичност, истинност и 

надеждност; 

• установяване на релевантната дата на доказателството; 

• начините за представяне на доказателства: структура и представяне, включително допустими 

формати, размер и обем, индекс на приложения и образци; и 

• поверителност на доказателствата. 

Следните аспекти попадат извън обхвата на Общата практика/бОщите препоръки: 

• оценка на доказателствената стойност на доказателствата; 

• въпроси, свързани с езика; 

• описание на правните ограничения, възпрепятстващи прилагането; 

• актуализиране на указанията; 

• следните доказателствени средства: устни доказателства, проверки, експертни становища и 

искания на информация; 

• производства за установяване на нарушение относно марката пред съдилища; 

• обстоятелства, при които апелативните органи и службите за интелектуална собственост на 

държавите членки следва да предоставят на трети страни или на други административни 

органи/съдилища достъп до поверителни доказателства/данни, предоставени по време на 

производството; и 

• въпроси, свързани с лични данни, с изключение на анонимизация. 

 
 

2 ОБЩАТА ПРАКТИКА 

 

В текста по-долу са обобщени най-важните послания и основните формулировки на принципите на 

Общата практика/Общите препоръки. Пълният текст може да бъде намерен в приложение 1.  

                                                      
(1) включително вътрешни апелативни органи в службите за интелектуална собственост, които са част от мрежата 



 
Доказателства в производствата по обжалване относно марките 

  
 

 

Общо съобщение 2 

ПРИНЦИПИ НА ОБЩАТА ПРАКТИКА/ 
ОБЩИТЕ ПРЕПОРЪКИ 

 
ОБЩИ ПОНЯТИЯ 

 

Доказателства; допустимост на доказателствата на етапа на производството по 

обжалване 

В предварителната глава са описани общите понятия, определени са четири вида доказателства и 

е разгледана тяхната допустимост на етапа на производството по обжалване. Тя съдържа обща 

терминология — общ език — с която са определени видовете доказателства съобразно съдебната 

практика на ЕС и предоставя рамка на общо разбиране. Тези определения служат само за насока, 

по-специално за органите и техните представители, като осигуряват по-голяма прозрачност и 

предвидимост, особено на ниво ЕС, в производствата пред aпелативни състави на EUIPO. 

Препоръчително е също, другите апелативни състави да използват тези определения, но само ако 

е допустимо съгласно приложимото национално право. В настоящата глава са представени още 

препоръки относно факторите, които могат да се отчетат в полза (напр., ако е вероятно 

доказателството да е от значение за изхода по случая) или против (напр. ако страната съзнателно 

прилага тактика на отлагане или проявява груба небрежност) допустимостта на доказателствата в 

производството по обжалване. 

 

СРЕДСТВА И ИЗТОЧНИЦИ НА ДОКАЗАТЕЛСТВА 

 

Представяне на документи и доказателствени материаи; oнлайн доказателства: 

източници, надеждност и представяне; aвтентичност, истинност и надеждност на 

доказателствата и критерии за тяхната оценка 

Първата основна глава от документа с Обща практика/Общи препоръки съдържа информация под 

формата на неизчерпателен списък на доказателствените средства, които могат да бъдат 

представени в производства с марки. Освен това в тази глава е включена таблица, обобщаваща  

най-често срещаните видове случаи с марки и целта на представянето на доказателства. Главата 

съдържа също подробен раздел, който даванасоки относно източниците, надеждността и 

представянето на онлайн доказателства; обхваща електронни бази данни и архиви на уебсайтове; 

уебсайтове, които позволяват редактиране, и такива, които не позволяват редактиране; уеб 

анализи, социални медии, уебсайтове за споделяне на видеоклипове и снимки, хипервръзки и URL 

адреси, платформи за електронна търговия, приложения, метаданни, както и фактори, които могат 

да засегнат достъпа до информация в интернет. Тя предлага хармонизиран подход към онлайн 

доказателствата, който съобразява и разширява Общата практика — Критерии за оценка на 

оповестяването на дизайни в интернет, и в резултат на това предлага по-голяма прозрачност и 

предвидимост в допълнение към насоките за представянето на тези видове доказателства. И 

накрая, в тази глава са разгледани някои фактори, които следва да се вземат под внимание при 

оценяване на автентичността и истинността на доказателствата. 

 

УСТАНОВЯВАНЕ НА СЪОТВЕТНАТА ДАТА НА ДОКАЗАТЕЛСТВОТО 

 

Документални доказателства: установяване на датата на документите; онлайн 

доказателства: инструменти за определяне на релевантна дата; периодът и срокът на 

пазарно проучване 
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Общо съобщение 3 

Тази глава дава насоки относно документални доказателства без дата или с неясна дата, както и 

неизчерпателен списък с инструменти, които могат да спомогнат за определяне на датата, на която 

в интернет е публикувано определено доказателствено съдържание. В този контекст могат да се 

използват следните инструменти: търсачки и услуги за архивиране на уебсайтове, генерирани от 

компютър времеви печати или софтуерни инструменти за събиране на компютризирана 

информация от лични компютри. Препоръките в тази връзка са приведени в съответствие с Общата 

практика — Критерии за оценка на оповестяването на дизайни в интернет. Последният 

разгледан въпрос в тази глава дава насоки за периода и срока на пазарно проучване. 

 

НАЧИНИ НА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДОКАЗАТЕЛСТВА 

 

Представяне на доказателства: допустими формати, размер и обем; структура на 

доказателствата; структура на пазарните проучвания; образци 

В първия раздел на тази глава се разглежда по какъв начин следва да бъдат представени 

доказателствата при всички начини на подаване, подаване на хартия (включително подаване на 

всякаквивеществени материали), подаване по електронен път, по факс и чрез носители на данни. 

Освен това в нея са представени специални изисквания за разпечатките и снимките на екран, като 

засяга размера и обема на доказателствата. В този раздел също е включена обобщаваща таблица: 

Пълен преглед на всички допустими формати за представяне на доказателства в 

производствата по обжалване с марки, който се основава на практиката на вътрешните и 

външните апелативни органи. Тя може да се ценен източник за потребителите и техните 

представители, когато подават доказателства в определена юрисдикция или в множество 

юрисдикции. Във втория раздел са отправени препоръки относно структурата на индекса с 

приложения и е дадена информация относно последиците при представяне на неструктурирани 

доказателства. В допълнение към това, за улеснение на потребителите, страните и техните 

представители, е създаден образец на индекс на приложенията, който е включен като 

приложение 1 към Общата практика/Общите препоръки. Обширният трети раздел в основата на 

тази глава предоставя подробна информация и препоръки относно най-добрите практики, свързани 

със структурата на пазарните проучвания. Той съдържа насоки относно начина на изготвяне и 

провеждане на пазарно проучване като доказателство в производства с марки, както и контролен 

списък, който може да се използва от апелативните органи и службите за интелектуална 

собственост на държавите членки като помощен инструмент за оценка на съдържанието и 

стандарта, на които следва да отговарят пазарните проучвания. И накрая, в тази глава са 

представени предложения за минималните стандарти относно съдържанието на клетвените 

декларации и свидетелските показания, обсъдени и одобрени от различни заинтересовани страни 

от ЕС. 

 

ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ДОКАЗАТЕЛСТВАТА 

 

Обхватът на искането за поверителност; допустими начини и времеви момент за 

подаване на искане за поверителност; критерии за оценяване на искането за 

поверителност; третиране на поверителни данни в досиета и решения; третиране на 

лични данни, свързани със здравето лични данни и чувствителни данни в досиета и 

решения (анонимизация) 
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Общо съобщение 4 

Тази глава предоставя препоръки за това по какъв начин и кога следва да се подава искане за 

поверителност, включително приложното поле, времето, допустимите начини и обосновката на 

искането за поверителност. В нея е предоставен също хармонизиран подход за неговото 

оценяване. Обяснено е, че терминът „поверителност на доказателствата/данните“ се отнася до 

бизнес и търговски тайни и друга поверителна информация. Освен това следва да се вземат под 

внимание и съответните национални правила и, ако е приложимо, националната съдебна практика, 

в която са определени тези концепции. Също така тази глава съдържа практически насоки относно 

третирането на поверителни данни от апелативните органи и службите за интелектуална 

собственост на държавите членки в техните досиета и решения (онлайн и офлайн), като се взема 

предвид фактът, че някои апелативни органи и служби за интелектуална собственост на държавите 

членки не публикуват онлайн своите решения или доказателства и следователно включените в 

този раздел препоръки следва да се използват само в приложимите случаи. И накрая, в тази глава 

са предоставени съвети относно това, което може да се анонимизира в досиетата и решенията на 

апелативните органи или службите за интелектуална собственост на държавите членки (онлайн и 

офлайн), и е обяснено дали това следва да става по изрично искане или служебно. 

 

3 ПРИЛАГАНЕ 

 
Аналогично на процедурата във връзка с предишни публикации на общи практики, настоящата 

Обща практика ще влезе в сила в срок от 3 месеца от датата на публикуване на настоящото общо 

съобщение. 

Обсегът по отношение на активни заинтересовани страни, обхват и приложимост на Общата 

практика/Общите препоръки обаче показва, че е необходима повече гъвкавост, за да се генерира 

значимост и полезност за апелативните органи, службите за интелектуална собственост и 

потребителите. Затова бе въведена нова възможност, а именно избирателно прилагане. Службите 

за интелектуална собственост (2) могат да избират да прилагат цялата Обща практика/Общи 

препоръки (пълно прилагане) или определени глави или подглави (избирателно прилагане), с което 

могат да се смекчат правните ограничения, които някои служби за интелектуална собственост 

срещат за прилагането. Понеже външните апелативни органи не могат да бъдат обвързани от Обща 

практика, настоящият документ съдържа набор от препоръки, които те могат да прилагат и 

адаптират в случаите, когато се счита, че препоръките добавят стойност и са от полза. 

Допълнителна информация относно прилагането на настоящата Обща практика/Общи препоръки 

(или част(и) от нея(тях) е представена във връзката по-долу. 

Прилагащите служби могат да публикуват допълнителна информация на своите уебсайтове. 

 

3.1. ПРИЛАГАЩИ СЛУЖБИ 

 

Списък на прилагащите служби, дата на прилагане, приложими глави/подглави и практика на 

прилагане: ВРЪЗКА КЪМ ТАБЛИЦАТА 

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

който и да е от официалните езици на Европейския съюз и версията на английски език, последната има 

преимущество.

                                                      
(2) включително техните вътрешни апелативни органи 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/EUIPN/common_communication/cp12/CP12_Overview_table_of_Implementations_en.pdf
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ДОКАЗАТЕЛСТВА В ПРОИЗВОДСТВАТА ПО 
ОБЖАЛВАНЕ ОТНОСНО МАРКИТЕ:  

ОБЩИ ПРЕПОРЪКИ ОТНОСНО ПОДАВАНЕТО,  
СТРУКТУРИРАНЕТО И ПРЕДСТАВЯНЕТО НА ДОКАЗАТЕЛСТВА  

И ТРЕТИРАНЕТО НА ПОВЕРИТЕЛНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА. 

 

МАРТ 2021 г. 

Документът представя набор от препоръки, които да послужат за насока на 

заинтересованите страни от мрежата на Европейския съюз за интелектуална 

собственост (EUIPN), и съдържа общи насоки относно практиката, свързана с 

представяните доказателства на външни и вътрешни апелативни органи и на 

службите за ИС на държавите членки, като на всяка от тях е дадена възможност 

да приеме препоръките, които счита за полезни и приложими на първа или втора 

инстанция. 

BG 
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Обща практика 1 

 

1 ВЪВЕДЕНИЕ 

1.1 Цел на настоящия документ 

Документът на Общата практика/Общите препоръки има за цел да определи главните принципи по 

отношение на доказателствата в производствата по обжалване с марки, и по-специално видовете, 

средствата, източниците и определянето на ревантните дати на доказателствата, както и тяхната 

структура и представяне, и третирането на поверителни доказателства. Той съдържа набор от 

необвързващи препоръки по горепосочените въпроси. 

 

Обща практика CP12 служи главно като отпрана точка за: 

 

• апелативните органи (1); 

• страните в производствата по обжалване с марки, както и техните представители; и 

• Потребителски асоциации (наричани по-нататък ПА). 

 

Тъй като в много аспекти Общата практика е свързана с доказателства в производствата с марки 

като цяло, нейната потенциална приложимост може да надхвърля процедурите по обжалване. 

Следователно тя може да се използва в по-широк контекст, включително, но не само в производства 

с марки на първа инстанция (2). 

 

Тя ще бъде общодостъпна и ще предоставя ясно и изчерпателно разяснение на принципите, на 

които се основава Общата практика. 

 

Въпреки че доказателствата ще се оценяват въз основа на всеки отделен случай, описаните в тази 

Обща практика принципи може да послужат като полезни насоки за всички посочени по-горе 

заинтересовани страни. Следователно разглежданият документ няма за цел да налага практика на 

независимите апелативни органи, нито да въвежда законодателни изменения за неговото 

прилагане. Той просто има за цел да предостави препоръки, като даде възможност на апелативните 

органи да приемат и прилагат елементите, които считат за полезни, доколкото не могат да бъдат 

обвързани от Обща практика. 

 

1.2 Контекст 

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

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

(Регламент относно марката на ЕС (РМЕС) и Директива (ЕС) 2015/2436 (Директива относно марката 

на ЕС), 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-стабилна правна основа за съвместна работа. Съгласно условията на 

член 151 от Регламента относно марката на ЕС сътрудничеството със службите за интелектуална 

собственост на държавите членки 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 експертиза и установяването на общи практики. 

По-специално относно CP12 в съображение 9 от Директивата относно марката на ЕС е посочено 

значението на това да се въведат общи принципи, които обхващат процедурните правила. 

                                                      
(1) Вътрешните апелативни органи в рамките на службите за ИС на държавите членки и външните апелативни органи, 
включително съдилищата, изпълняващи ролята на външни апелативни органи в дела относно марката и административни 
органи/комитети. 
(2) Като такива, Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (наричана по-нататък EUIPO), Бенелюкс и 
службите за интелектуална собственост на държавите членки (наричани заедно по-нататък „служби за ИС на държавите 
членки“) също могат да имат полза от прилагането на която и да е от препоръките, съдържащи се в документа на Общата 
практика, които считат за подходящи и ценни. 
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Въз основа на тази законодателна рамка през юни 2016 г. управителният съвет на EUIPO прие да 

стартира проектите за европейско 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 му бяха анализирани 

практиките в областта на марките и дизайните на службите за ИС с цел откриване на области, в 

които съществуват различия, и — чрез оценка на вероятното въздействие, осъществимостта на 

възможния обхват, съществуващите правни ограничения, нивата на интерес сред потребителите и 

практичността за службите за ИС — 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 петия проект, стартиран от 
управителния съвет, и с дванадесетия като цяло. В резултат на четвъртия цикъл от анализа на 
сближаването беше препоръчано да влезе в действие CP12 — Доказателства в производствата по 
обжалване с марки: подаване, структура и представяне на доказателства и третиране на 
поверителни доказателства. 

 

CP12 — Доказателства в производствата по обжалване относно марките: подаване, структура 

и представяне на доказателства и третиране на поверителни доказателства. 

 

Като се има предвид изискването държавите членки да въведат производства за отмяна и 

обявяване на недействителност пред службите за ИС до януари 2023 г., предложението за 

инициатива за сближаване в тази област придобива все по-голямо значение. Повишените 

компетентности на службите за ИС на държавите членки може да доведат до повече спорове както 

пред съдилищата на първа инстанция, така и пред апелативните съдилища, и следователно 

инициативата за сътрудничество с цел хармонизиране на подходите не само би подпомогнала 

службите за ИС на държавите членки, но и би насърчила обмена на най-добри практики с външните 

апелативни органи и би осигурила по-голяма степен на яснота и сигурност за потребителите. 

След изразяване на интерес от апелативните органи и службите за ИС на държавите членки в 

EUIPO, през февруари 2018 г. на заседание на апелативните органи бяха анализирани резултатите 

от подробен въпросник за производствата по обжалване с марки, което обхващаше представители 

от над 30 апелативни органа от ЕС и от държави извън ЕС и ПА. 

Резултатите от заседанието на първо място затвърдиха това, че сближаването на системите и 

практиките на апелативните органи може да е от полза за заинтересованите страни в мрежата на 

Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPN) и, на второ място, беше установено, че 

препоръки във връзка с производства по обжалване са най-подходящи за сближаваща инициатива 

и с най-голяма потенциална практическа полза за заинтересованите страни от EUIPN. 

Тези препоръки бяха насочени към работна група за анализ на сближаването, която представи СР12 

като проектно предложение на Лиазон среща през октомври 2018 г., на която то беше потвърдено, 

а впоследствие и прието от управителния съвет на EUIPO през ноември 2018 г. 

CP12 е разработена въз основа на това, че нейните заинтересовани страни и потенциални 

бенефициенти са не само апелативни органи, а включвамного по-широк кръг от специалисти в 

областта на ИС и носители на права. Въпреки че тя допълва положените за СР10 усилия за 

хармонизиране на подходите към доказателствата, получени от интернет, относно дизайните, 

съдържанието и препоръките на Общата практика CP12 не следва да се считат за изисквания. По 

своето естество, макар  да не са обвързващи и универсално приложими, те предоставят 

допълнителна информация, насоки и съвети за службите за ИС в техните първоинстанционни роли, 
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както и за потребителите на EUIPN и техните представители. 

 

Освен това СР12 спомага за насърчаване на рамка, която укрепва отношенията между различните 

апелативни органи на службите за ИС на държавите членки и на EUIPO. Тя подобрява 

предвидимостта за носителите на права във връзка с провеждането на производства по обжалване 

пред EUIPO и апелативните състави на националните служби; предлага на потребителите по-добре 

адаптирани, ефективни и прозрачни процедури по решаване на спорове; засилва съвместимостта 

и взаимодействието между системата на марките на ЕС и националните системи на марките. 

 

1.3 Обхват на практиката 

Тази Обща практика съдържа набор от насочващи необвързващи принципи по отношение на 

доказателствата в производствата по обжалване с марки. 

 

Следните аспекти попадат в обхвата на Обща практика CP12: 

 

• видовете доказателства и тяхната допустимост на етаппроизводство по обжалване; 

• средствата и източниците на доказателства, включително тяхната автентичност, истинност и 

надеждност; 

• установяване на релевантна дата на доказателството; 

• начините за представяне на доказателства: структура и представяне, включително допустими 

формати, размер и обем, индекс на приложенията и образците; 

• поверителност на доказателствата. 

 

Следните аспекти попадат извън обхвата на Обща практика CP12: 

 

• оценка на доказателствената стойност на доказателствата; 

• въпроси, свързани с езика; 

• описание на правни ограничения, които възпрепятстват прилагането; 

• актуализиране на насоките; 

• следните доказателствени средства: устни доказателства, проверки, експертни становища и 

искания на информация; 

• производства за установяване на нарушение с марка пред съдилища; 

• обстоятелства, при които апелативните органи и службите за интелектуална собственост на 

държавите членки следва да предоставят на трети страни или на други административни 

органи/съдилища достъп до поверителни доказателства/данни, представени по време на 

производството; 

• въпроси, свързани с лични данни, с изключение на анонимизация. 

 

2 ОБЩИ ПОНЯТИЯ 

Определенията за доказателства, представени в подглавите по-долу, се прилагат за всички глави 

от Обща практика CP12. 

 

2.1 Доказателство 

За целите на Обща практика CP12 терминът „доказателство“ се отнася до различни източници на 

информация, които може да се използват за установяване и доказване на факти в производства с 

марки. 

 

2.2 Допустимост на доказателствата на етапа на производството по обжалване 

Като общо правило страните не следва да представят своите доказателства за първи път на етап 
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производство по обжалване, по-специално ако тези доказателства са били известни и налични  по 

времена производството на първа инстанция. На практика обаче по различни причини може да 

възникват такива ситуации. 

 

В практиката на Съда на Европейския съюз са разисквани редица обстоятелства, при които 

доказателства следва да се приемат или отхвърлят в хода на производство по обжалване. 

Следователно е необходимо да се категоризират и установят ситуациите, в които апелативен орган 

може да приема доказателства, които са извън нормалната процедурна времева рамка. За такава 

категоризация е необходима лексикална рамка с цел да се постигне общо разбиране за ситуациите, 

които може да възникнат най-често и които са от най-голяма практическа стойност. 

 

Като се има предвид горепосоченото, на базата на установената съдебна практика на ЕС (3), Общата 

практика посочва четири типа доказателства, които са разграничени и определени също и като 

обстоятелства, които може да се вземат предвид във връзка с тяхната допустимост на етап  

производство по обжалване. 

 

Нови доказателства 

Доказателства, които не са били известни или не са били налични по време на производството на 

първа инстанция и които впоследствие са представени за пръв път на етап производство по 

обжалване. Те нямат връзка с представени по-рано доказателства. 

 

Доказателства, представени за първи път 

Доказателства, които са били известни и налични по време на производството на първа инстанция, 

но не са били представени на този етап. Те са представени обаче за първи път на етап  производство 

по обжалване. 

 

Допълнителни доказателства 

Доказателства, представени в производство по обжалване, които допълват, подкрепят или 

поясняват доказателства, предоставени своевременно по-рано по време на производството на 

първа инстанция. Например доказателства, представени в отговор на аргументи на другата страна 

относно доказателствата, представени пред първата инстанция. 

 

Забавени доказателства 

Всяко доказателство, получено след крайния срок, определен по време на производството по 

обжалване. 

 

Следва обаче да се подчертае, че горепосочените категории, т.е. Нови доказателства, 

Доказателства, представени за пръв път, и Допълнителни доказателства, може да са 

представени след срока, което показва, че е възможно да има припокриване между горепосочените 

определения. 

 

Горепосочените определения представляват обща терминология относно видовете доказателства 

и са съобразени със съдебната практика на ЕС. Те могат да служат само за насока на страните и 

техните представители, като осигуряват по-голяма прозрачност и предвидимост, особено на 

равнище ЕС — в производствата пред апелативните състави на EUIPO. Ако обаче е допустимо 

съгласно приложимото национално право, е препоръчително и другите апелативни състави да 

използват наличните определения. 

 

                                                      
(3) Решение по съединени дела T-89/18 и T-90/18, Café del Sol и CAFE DEL SOL, от 14/5/2019, EU:T:2019:331, т. 41-42; 
21/07/2016, C-597/14 P, EUIPO срещу Grau Ferrer, EU:C:2016:579, т. 26-27; 26/09/2013, C-610/11 P, Centrotherm, 
EU:C:2013:593, т. 86-88; 18/07/2013, C-621/11 P, FISHBONE, EU:C:2013:484, т. 30; вж. също: Заключение на генералния 
адвокат Campos Sánchez-Bordona от 05/12/2017, .C-478/16 P, GROUP Company TOURISM & Travel, EU:C:2017:939, т. 60. 
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Препоръки: 

 

• Апелативните органи, ако е възможно и приложимо, се насърчават да използват 

определенията за видовете доказателства, описани по-горе; 

• Относно допустимостта на доказателствата на етап производство по обжалване, трябва да се 

вземат под внимание следните обстоятелства: 
(а) фактори, които може да се вземат под внимание в полза на допустимостта на 
доказателствата при производства по обжалване:  

1) ако има вероятност доказателството да е от значение за резултата от делото;  
2) ако доказателството не е било представено своевременно поради основателна 
причина, която може да се разбира inter alia като една от следните ситуации, в които:  
- доказателството просто допълва относими доказателства, които вече са 
представени своевременно;  
- доказателствата са представени, за да се оспорят констатации, направени или 
изследвани от първата инстанция  слежубнов решението, предмет на обжалване;  
- доказателствата са разкрити наскоро или не са били налични по-рано поради друга 
причина.  

(б) фактори, които може да се вземат под внимание против допустимостта на 
доказателствата при производства по обжалване:  

1) ако страната съзнателно прилага тактика на отлагане или проявява груба 
небрежност;  

2) ако приемането на доказателствата би довело до неразумно забавяне в 

производството. 

 

• Независимо от вида на доказателството, ако апелативен орган приеме доказателството, 

правото на отговор/на изслушване на другата страна винаги следва да бъде зачетено. 

 

Препоръчителните критерии за допустимост не са обвързващи и не оказват влияние върху 

третирането на доказателствата от апелативните органи, които винаги разполагат с правото си да 

приемат всеки вид доказателство по всяко време в съответствие със своето национално право, 

както и съобразно обстоятелствата на конкретния случай. 

 

3 ОБЩАТА ПРАКТИКА 

3.1 Доказателствени средства и източници на доказателства 

В производства с марки пред апелативните органи и службите за ИС на държавите членки може да 
се представят различни доказателствени средства. Някои от тези средства ще се използват по-
често от други. Поради това в Общата практика СР12 е създаден и включен неизчерпателен списък 
с доказателствени средства като насока за ПА, страните и техните представители. Освен това по-
долу е представена таблица, която показва целта на доказване в най-често срещаните случаи  с 
марки. 
 
Освен това, като се има предвид текущият и бъдещият растеж на онлайн търговията и маркетинга, 
количеството на получените от интернет доказателства е вероятно през идните години да се 
увеличи в значителна степен. Поради тази причина настоящата глава съдържа също препоръки и 
пояснения относно онлайн доказателствата, техните източници, надеждност и представяне. 
 
И накрая, в нея са представени фактори, които може да повлияят на автентичността, истинността и 
надеждността на всички видове доказателства, включително онлайн доказателствата. 
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3.1.1 Представянето на документи и доказателства 

Като цяло страните могат свободно да избират доказателствата, които желаят да представят пред 

апелативните органи и службите за ИС на държавите членки. Следователно, като пример, в 

производства с марки може да бъдат представяни следните доказателствени средства: 

 

3.1.1.1 Фактури и други търговски документи  

В този раздел могат да бъдат намерени следните документи: 

• одитни доклади; 

• доклади от инспекции; 

• годишни доклади; 

• профили на дружества, данъчни документи, финансови отчети, документи, потвърждаващи 

инвестираната сума от носителя на права за популяризиране или рекламиране на марката 

(данни и доклади за инвестициите в реклама) и подобни документи, които показват inter alia 

икономически резултати, обем на продажбите, оборот или пазарен дял; 

• фактури, поръчки и разписки за доставка, включително документи, които потвърждават, че 

поръчките на съответните стоки и услуги са направени през уебсайта на носителя на права от 

определен брой потребители в съответния период и на съответната територия; 

• документи, потвърждаващи, че носителят на права е дал съгласие преди използването на 

марката (например: използване от лицензополучатели); 

• документи, потвърждаващи наличието на пряка или косвена връзка между страните в 

производството преди подаването на марката, например преддоговорни, договорни или 

следдоговорни (остатъчни) отношения; 

• документи, потвърждаващи стойността, свързвана с марката, включително степента, в която 

марката се експлоатира чрез лицензиране, търговия и спонсорство; 

• свидетелства за успешно правоприлагане, например споразумения за определяне на граници 

и за съвместно съществуване  на случаи с марки. 

 

3.1.1.2 Каталози, реклами и публичност  

Този раздел включва: 

• каталози; 

• рекламни и промоционални материали, включително ценоразписи и оферти, както и обхват и 

разходи на рекламирането; 

• разпечатки от уебстраници, онлайн магазини, уебсайтове на дружества, архиви на 

уебсайтове, интернет (уебсайт) трафик и уеб анализи, телевизионни клипове, видео/аудио 

файлове и др.; 

• бизнес кореспонденция и визитни картички; 

• материали от изложения и конференции. 

 

3.1.1.3 Публикации  

Включително: 

• статии, съобщения в пресата и други публикации във вестници, списания и други печатни 

материали; 

• извадки от пътеводители, книги, енциклопедии, речници, научни публикации и др. 

 

3.1.1.4 Мостри 

Това включва: 

• опаковки, етикети и мостри от стоките или техни снимки. 
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3.1.1.5 Официални и публични документи  

Такава документация обхваща: 

• решения на съдилища или административни органи; 

• решения на апелативни органи и служби за ИС на държавите членки; 

• сертификати и писма, издадени от съдилища или административни органи, включително 

апелативни органи и служби за ИС на държавите членки, както и търговски и промишлени 

камари; 

• списък с подадени заявки или получени регистрации от носителя на права заедно с извадки 

от официалните регистри (официални бази данни) или сертификати от тях; 

• хипервръзки (4) и URL адреси (5), водещи към съответните вписвания в официални бази данни; 

• списък с подадени заявки или получени регистрации от трети страни, наименования на 

дружества или имена на домейни, съдържащи съответната марка или нейните елементи, 

заедно с извадки от официалните регистри (официални бази данни). 

 

3.1.1.6 Свидетелски показания 

Включващи: 

• свидетелски показания. 

 

3.1.1.7 Клетвени или тържествени декларации 

Тук се включват: 

• писмени клетвени или тържествени декларации, или такива, които имат същото действие 

съгласно законодателството на държавата, в която са съставени. 

 

3.1.1.8 Пазарни проучвания 

Включващи: 

• пазарни проучвания и обществени допитвания. 

 

3.1.1.9 Извадки от социалните медии 

Те включват материали, извадени от: 

• блогове; 

• форуми; 

• платформи на социални медии; 

• анализ на социални медии. 

 

3.1.1.10 Други документи 

В този раздел могат да бъдат намерени следните документи: 

• сертификати, класации и награди; 

• документи, потвърждаващи, че заявка за марка се е отклонила от първоначалното си 

предназначение и е подадена спекулативно или единствено с цел получаване на финансова 

компенсация; 

• приемане на искания за преустановяване на нарушаващи действия и въздържане от такива. 

 

 

                                                      
(4) Препратка към информация, която потребителят може да отвори чрез щракване, натискане или преминаване с мишката 
над хипервръзката. Хипервръзката може да бъде цял документ или връзка към специфичен елемент в рамките на документа. 
(5) URL (Uniform Recourse Locator): Специфична препратка към уеб източник, който може да бъде намерен в световната мрежа. 
URL обикновено се използват за препратка към уеб страници (http), прехвърляния на файлове (FTP), имейли (mailto), достъп 
до бази данни (JDBC) и други приложения. 
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Горепосоченият списък (3.1.1.1 — 3.1.1.10) е само примерен и не отразява относителното значение 

или доказателствената стойност на доказателствата. Той е и неизчерпателен, поради което всяко 

друго доказателство, което е от значение за конкретнияслучай, може да бъде представено от 

страната и взето под внимание от апелативните органи или от службите за ИС на държавата членка. 

Оценката на всяко доказателство винаги остава в рамките на техните правомощия на преценка. 

 

3.1.1.11 Цел на подаването на доказателства 

Като цяло няма ограничения, според които определени факти могат да бъдат установени и доказани 

единствено със специални доказателствени средства. Поради тази причина горепосочените 

доказателствени средства могат да бъдат представяни в различни случаи. За целта на настоящия 

документ обаче по-долу е представена таблица с обобщение на най-често срещаните видове случаи 

с марки и целта на подаването на доказателства. 

 

Следва да се подчертае, че колоната „Цел на подаването на доказателства“ се прилага по 

отношение на страните (включително трети страни по производството, например при подаване на 

възражения) и техните представители, а не по отношение на апелативните органи или службите за 

ИС на държавата членка. 

 

Освен това, тъй като релевантната дата/период е важен фактор относно доказателството във 

всички посочени по-долу видове случаи, той винаги следва да се взема под внимание от страните в 

производството и техните представители. Не е препоръчително да се подават доказателства 

относно дати извън релевантния период, освен ако страната не обясни тяхното влияние върху 

фактическото положение за релевантната дата/ релевантния период (вж. също подглава 3.2). 

 

Правни понятия/ 

Видове случаи 

Цел на подаването на доказателства 

Придобита 

отличителеност  

Да се докаже, че марката е придобила отличителен характер в 

релевантния географски район за стоките или за услугите, за които се 

иска регистрация или за които марката е регистрирана, вследствие на 

реализирано  използване (6). 

Повишена 

отличителност 

Да се докаже, че марката е придобила повишена отличителност в 

релевантния географски район в резултат на използването ѝ (7). 

Доказателствата за повишена отличителност, придобита чрез 

използване, следва да се отнасят и до съответните стоки и услуги. 

Репутация Да се докаже, че марката е известна на значителна част от 

съответните потребители на територията, на която се претендира 

репутация, за стоките или услугите, обхванати от марката. Относимите 

фактори например са пазарният дял на марката, интензитетът, 

географският обхват и продължителността на използването ѝ, както и 

размерът на инвестициите, направени от предприятието за нейното 

популяризиране (8). 

Общоизвестна марка Да се докаже, че марката е общоизвестна в съответната(ите) 

държава(и) членка(и) в смисъла, в който думата „общоизвестна“ е 

използвана в член 6bis от Парижката конвенция (9). Марката следва да 

                                                      
(6) Член 4, параграфи 4 и 5 от Директива № 2015/2436 за марката на ЕС; член 7, параграф 3 и член 59, параграф 2 от 
Регламент № 2017/1001 относно марката на ЕС. 
(7) Решение по дело T-332/04 от 12/03/2008, Coto D'Arcis, EU:T:2008:69, т.50. 
(8) Решение по дело C-375/97 от 14/09/1999, Chevy, EU:C:1999:408, т. 22-27; Решение по дело T-47/06 от 10/05/2007, NASDAQ, 
EU:T:2007:131, т. 51—52. 
(9) Член 5, параграф 2, буква г) от Директива № 2015/2436 за марката на ЕС; член 8, параграф 2, буква в) и член 60 от 
Регламент № 2017/1001 относно марката на ЕС; вж. също: Решение по дело C- 328/06 от 22/11/2007, Alfredo Nieto Nuño срещу 
Leonci Monlleó Franquet, EU:C:2007:704. 
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е общоизвестна на релевантните потребители в съответния сектор  с 

въпросните стоки и услуги (10). 

Доказателство за 

използване/ 

Реално използване 

Да се докаже, че в определен период притежателят е използвал 

марката реално в държавата(ите) членка(и) за съответните стоки или 

услуги, за които е регистрирана (11). Доказателствоата следва да 

съдържат указания относно мястото, времето, степента и естеството 

на използването на марката (12). 

Неотличителна 

марка 

Да се докаже, че марката е лишена от отличителен характер (13). 

Такава отличителност може да се преценява, от една страна, във 

връзка със стоките и услугите, за които се иска регистрацията или за 

които е регистрирана марката, и от друга страна, от гледна точка на 

възприемането на знака от релевантните потребители (14) на 

съответната територия. 

Описателна марка Да се докаже, че марката се състои изключително от знаци или 

означения, които могат да служат в търговската дейност за указване 

на вида, качеството, количеството, предназначението, стойността, 

географския произход или времето на производство на стоките или на 

предоставянето на услуга, или на други характеристики на стоките или 

услугите, за които се иска регистрация или за които е регистрирана 

марката (15) на съответната територия. 

Обичаен знак или 

означение 

Да се докаже, че марката се състои изключително от знаци или 

означения, станали обичайни в говоримия език или в добросъвестната 

и трайно установена търговска практика за стоките или услугите, за 

които се иска регистрация или за които е регистрирана марката (16) на 

съответната територия. 

Заблуждаваща марка Да се докаже, че марката може да въведе в заблуждение обществото, 

например по отношение на естеството, качеството или географския 

произход на посочените стоки или услуги (17), за които се иска 

регистрация, или за които е регистрирана марката на съответната 

територия. 

Родова марка 

(производство по 

отмяна) 

Да се докаже, че в резултат на действието или на бездействието на 

притежателя на марката, тя е станала на съответната територия 

обичайно наименование в търговията за стока или услуга, за която тя 

е регистрирана (18). 

Недобросъвестност Да се докаже поведение, което е в противоречие с общоприети 

принципи на етично поведение или почтена търговска и бизнес 

практика (19). 

                                                      
(10) Въпреки че термините „общоизвестна“ и „репутация“ означават отделни правни понятия, между тях има значително 
припокриване. Затова на практика прагът за определяне дали марката е общоизвестна, или се ползва с репутация, 
обикновено би бил един и същ, като се има предвид, че и в двата случая оценката се извършва предимно въз основа на 
количествени съображения относно степента на известност на марката сред обществото. 
(11) Член 16 от Директива № 2015/2436 за марката на ЕС; член 18 от Регламент № 2017/1001 относно марката на ЕС. 
(12) Решение по дело T-92/09 от 05/10/2010, STRATEGI, EU:T:2010:424, т. 41. 
(13) Член 4, параграф 1, буква б) от Директива № 2015/2436 за марката на ЕС; член 7, параграф 1, буква б) и член 59, 
параграф 1, буква а) от Регламент № 2017/1001 относно марката на ЕС. 
(14) Решение по дело C-311/11 P от 12/07/2012, WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH, EU:C:2012:460, т. 24. 
(15) Член 4, параграф 1, буква в) от Директива № 2015/2436 за марката на ЕС; член 7, параграф 1, буква в) и член 59, 
параграф 1, буква а) от Регламент № 2017/1001 относно марката на ЕС. 
(16) Член 4, параграф 1, буква г) от Директива № 2015/2436 за марката на ЕС; член 7, параграф 1, буква г) и член 59, 
параграф 1, буква а) от Регламент № 2017/1001 относно марката на ЕС. 
(17) Член 4, параграф 1, буква ж) от Директива № 2015/2436 за марката на ЕС; член 7, параграф 1, буква ж) и член 59, 
параграф 1, буква а) от Регламент № 2017/1001 относно марката на ЕС. 
(18) Член 20, параграф а) от Директива № 2015/2436 за марката на ЕС; член 58, параграф 1, буква б) от Регламент 
№ 2017/1001 относно марката на ЕС. 
(19) Заключение на генералния адвокат Sharpston по дело C-529/07 от 12/03/2009, Lindt Goldhase, EU:C:2009:148, т. 60. 
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Таблицата по-горе също следва да се счита за неизчерпателна. 

 

Препоръки: 

 

• Страните може да представят в роизводството различни видове доказателства за 

установяване на един и същ факт. Общото изследване на доказателствата предполага, че те 

следва да се оценяват от гледна точка на връзката им едни с други. Дори някои доказателства 

да не са убедителни, те може да допринесат за установяване на съответния факт, когато 

бъдат разгледани в комбинация с други доказателства. 

 

3.1.2 Онлайн доказателства: източници, надеждност и представяне 

За целите на настоящата Обща практика, за онлайн доказателства следва да се считат 

доказателства, получени от интернет. Предвид разрастващата се роля на електронната търговия, 

социалните медии и други онлайн платформи в бизнеса, е логично, че по общо правило онлайн 

доказателствата следва да се приемат за валидни доказателствени средства (20). 

 

Поради естеството на интернет може да е трудно да се установи действителното съдържание, 

достъпно в интернет, и датата или периодът, в който това съдържание действително е било 

достъпно за обществеността. Уебсайтовете се актуализират лесно и повечето от тях не предоставят 

архив на материали с предходни изгледи, нито показват данни, чрез които членовете на 

обществеността да могат точно да определят какво и кога е било публикувано. Затова възниква 

проблем с „надеждността“ на онлайн доказателствата. 

 

Следва да се подчертае, че тази подглава е изготвена въз основа на препоръките от Обща практика 

СР10 — Критерии за оценка на оповестяването на дизайни в интернет  (21). Въпреки че някои от 

тези препоръки биха могли да се прилагат и по отношение на други права на ИС или доказателства, 

предвид използваната методология за оценяването на доказателствата, необходимо и 

препоръчително е да се адаптират съобразно спецификите на марките. 

 

3.1.2.1 Електронни бази данни 

За доказването в рамките на производството например на по-ранна заявка за марка или регистрация 

на марка (нейното съществуване, валидност, обхват на защита и др.), страната следва да 

предостави на апелативните органи и службите за ИС на държавите членки доказателства за 

нейното подаване или регистрация. За целта е препоръчително да се представят извадки от 

съответните онлайн бази данни. 

 

Извадките от бази данни следва да се приемат винаги, когато произхождат от официална база 

данни, както е посочено по-долу в препоръките. 

 

Също така, освен представяне на физическо доказателство в подкрепа, в случаите когато се отнася 

до подаването или регистрацията на по-ранни права, страната може вместо това официално да се 

позове на пряка хипервръзка или URL адрес към официалните бази данни, посочени по-долу 

(повече информация в подглава 3.1.2.8: Хипервръзки и URL адреси). 

 

Препоръки: 

 

• Извадки от онлайн бази данни следва да се приемат, ако произхождат от официална база 

данни на служба за ИС на една от държавите членки или от официалните бази данни, 

                                                      
(20) Решение по дело, T-508/08 от 06/11/2011, Изображение на високоговорител, EU:T:2011:575, т. 75. 
(21) https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/News/cp10/CP10_bg.pdf  

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/News/cp10/CP10_bg.pdf
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поддържани от институциите и органите на ЕС или международни организации (напр. „eSearch 

Plus“ на EUIPO или на „Madrid Monitor“ на Международното бюро за интелектуална 

собственост (WIPO) (22). 

• Извадките от „Tmview“ също следва да се приемат(23) като доказателство относно 

международните регистрации и марките, за които е подадена заявка или които са 

регистрирани в участващите служби, доколкото съдържат релевантните данни. 

• Когато извлечение от дадена официална база данни не съдържа цялата необходима 

информация, страната трябва да го допълни с други документи от официален източник, които 

показват липсващата информация. 

• Що се отнася до фигуративните марки, изображението на марката следва да бъде на същата 

страница на извадката, в противен случай следва да се представи допълнителен официален 

документ/страница, на която е показано изображението. Той може да е от самата база данни 

(която възпроизвежда изображението на отделна страница и когато например тя бъде 

разпечатана или съхранена в pdf формат включва идентификация на източника) или от друг 

официален източник (напр. публикация в официален бюлетин). 

 

3.1.2.2 Архиви на уебсайтове 

Услугите за архивиране на уебсайтове представляват процес по събиране на части от световната 

мрежа с цел осигуряване на съхранението на информацията в архив за бъдещи изследователи, 

историци и членове на обществото. Освен това архивите на уебсайтове, като например „WayBack 

Machine“ (24), дават възможност на потребителите да виждат архивирани кеширани версии на 

уебстраници в различни минали моменти. Съдържанието на архивите на уебсайтове включва 

индикация за дати. 

 

Препоръки: 

 

• Направените разпечатки от архиви на уебсайтове, като например „WayBack Machine“, може 
да се считат за надеждни видове онлайн доказателства (25); 

• Препоръчително е обаче разпечатките от архиви на уебсайтове, като например „WayBack 
Machine“, да бъдат подкрепени с други доказателства от алтернативни източници, когато 
има разумната възможност да се получат такива други доказателства.  

 

3.1.2.3 Уебсайтове, които позволяват редактиране 

По принцип надеждността на информацията, взета от уебсайтове, които позволяват редактиране, 

като например „Wikipedia“ или „Acronym Finder“, не следва да се поставя под съмнение единствено 

поради факта, че потребителите имат възможността да добавят нови вписвания (26). По отношение 

на съдържанието/информациятаот уебсайтове, които позволяват редактиране, като например 

„Wikipedia“ или „Acronym Finder“, обаче може да се счита, че не притежава достатъчно сигурност (27). 

В такъв случай е препоръчително такава информация да бъде подкрепена с други доказателства. 

 

Следва да се отбележи също, че въпросът относно надеждността на уебсайтовете, които 

позволяват редактиране, и по-специално „Wikipedia“, трябва да се разглежда предвид развиващата 

се съдебна практика и техническото развитие. 

 

                                                      
(22) „Кратката“ версия на извадката, която е достатъчна, стига да съдържа цялата необходима информация, но разширената 
или дългата версия на извадката от WIPO е за предпочитане, тъй като съдържа всички индивидуални означения за всяка 
посочена страна, включително акта за предоставяне на защита. 
(23) Решение по дело T-848/16 от 06/12/2018, Deichmann SE срещу EUIPO, EU:T:2018:884, т. 61 и 70. 
(24) Онлайн цифров архив, който обхваща, управлява и търси цифрово съдържание в световната мрежа и в интернет. 
(25) Например: Решение по дело T-344/13 от 19/11/2014, FUNNY BANDS, EU:T:2014:974, т. 30-31 (относно „WayBack Machine“). 
(26) Решение по дело T-180/17, EM от 25/09/2018, EU:T:2018:591, т. 77. 
(27) Решение по дело T- 373/17 от 29/11/2018, LV BET ZAKŁADY BUKMACHERSKIE, EU:T:2018:850, т. 98. 
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Препоръки: 

 

• Използването като справочна база на интернет речници, енциклопедии или бази данни, които 

позволяват редактиране, например „Wikipedia“ или „Acronym Finder“, следва да се извършва 

като се отчита необходимостта такава информация да бъде придружена от помощни или 

подкрепящи доказателства; 

• Ако страната в производството по обжалване желае да опровергае информацията в 

уебсайтове, които позволяват редактиране, като например „Wikipedia“ и „Acronym Finder“, е 

препоръчително да бъдат представени допълнителни документи или доказателства (28); 

• Като алтернатива на интернет базите данни, като например „Acronym Finder“, използването 

на дадена абревиатура от редица търговци или релевантни потребители в съответната 

интернет област следва да е достатъчно, за да се обоснове действителното използване на 

абревиатурата. 

 

3.1.2.4 Уебсайтове, които не позволяват редактиране 

Разпечатките от уебсайтове, които не позволяват редактиране, следва да съдържат позоваване на 

датите и местата, на които например са търгувани съответните стоки или на които е използван 

съответният материал (като например рекламни материали, представени на разпечатки, и др.) (29). 

 

Препоръки: 

 

• По принцип, когато се представят разпечатки или снимки на екрана, не е необходимо да се 

подават подкрепящи доказателства (30) от уебсайтове, които не позволяват редактиране 

(освен когато те са оспорени или срещу тях е повдигнато възражение, или когато липсват 

съответни данни, или когато доказателствата са получени от уебсайтове, които не позволяват 

редактиране, но са собственост на заинтересовани страни). 

 

3.1.2.5 Уеб анализ (трафик, докладване и статистика на уебсайтове) 

Посредством снимки на екран, които показват съществуването на уебсайт, не може да се установи 

интензитетът на твърдяното търговско използване на правата, на които се позовава съответното 

лице . Това може да бъде показано, inter alia, чрез определен брой посещения на уебсайта, на 

получените чрез уебсайта имейли или чрез количеството генерирана стопанска дейност (31). 

Високият рейтинг от гледна точка на посетителите може да спомогне например, за да се установи, 

че дадена марка, повторена в името на уебсайта на страната(32), или която по друг начин се появява 

на видно място на този уебсайт, е придобила отличителен характер чрез използване в съответните 

държави. 

 

Могат да се вземат под внимание и други форми на комуникация или взаимодействие с уебсайта. 

 

Освен това докладите от уеб анализи (включително социалните медии) могат да бъдат от полза в 

случай на доказателства по-специално относно онлайн платени кампании. 

 

 

 

 

                                                      
(28) Решение по дело T-180/17 от 25/09/2018, EM, EU:T:2018:591, т. 78. 
(29) Решение по дело T-164/06 от 12/09/2007, BASICS, EU:T:2007:274, т. 50. 
(30) Цифрово изображение, създадено чрез улавяне на цялата информация, изобразена на цифров екран (напр. компютърен 
екран, телевизор или мобилно устройство), или част от нея, в даден момент. 
(31) Решение от по дело T-344/13 от 19/11/2014, FUNNY BANDS, EU:T:2014:974, т. 29. 
(32) Решение по дело T-304/16 от 14/12/2017, BET 365, EU:T:2017:912, т. 66. 
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Препоръки: 

 

• Трафикът на уебсайта (33) може да бъде фактор, който да се вземе предвид, например в случаи 

относно реално използване, придобит отличителен характер или репутация. Съществуват 

различни възможности за измерване на посещенията на уебсайт, например разглеждане на 

страница (34), посещение на страница (35) и сесия (36), чийто брой може да се определи и 

посредством уеб анализ или сходни инструменти. 

• Препоръчително е страната да подаде пълен, а не частичен доклад от уеб анализ. Като 

минимален стандарт обаче страната следва да подаде доклада, като представи: периода от 

време, броя потребители (напр. потребители, нови потребители, нов посетител и редовен 

посетител), тяхното териториално/географско местоположение, средната продължителност 

на сесията и процента на еднократните посещения (37). 

• Ако съответният продукт или услуга има подстраница, страната следва също да предостави 

доклад от анализ относно/включващ тази подстраница. 

• При оценяване на присъствието на марката или стоките и услугите в интернет е 

препоръчително да се вземат под внимание системите за отбелязване, хаштаговете и 

връзките между ключовите думи и изображенията на съответното съдържание в различните 

интернет платформи (38). 

• Показателите за „популярност“ в платформите на социални медии също могат да се вземат 

под внимание при преценка за наличие на съответното съдържание, например броят на 

достигнатите хора, гледанията, кликванията за публикацията(ите), реакциите, коментарите, 

споделянията, последователите и „харесванията“. 

• В случай на предоставяне на разпечатки или снимки на екран от платформи на социални 

медии, които представят съдържание с „харесвания“, гледания, последователи и др., страната 

следва също да предостави доклад от анализ от платформата на социална медия, в който е 

показан териториалният/географският произход на потребителите, предоставили 

„харесвания“, гледания, последвания и др. (вж. също подглава 3.1.2.6). Ако е целесъобразно, 

е препоръчително също да се покаже повече информация относно потребителите, например 

пол, възраст и др., ако страната може да я получи от дадена платформа на социална медия 

или от нейния инструмент за анализ. 

 

3.1.2.6 Социални медии 

Социалните медии следва да се разбират като: приложения, програми и уебсайтове на компютри 

или мобилни устройства, които дават възможност на хората да комуникират и споделят информация 

в интернет, например блогове и уебсайтове на социални мрежи. 

 

Някои от ключовите характеристики на социалните медии са, че съдържанието в тях се създава от 

потребителите и че разпространението на информация може да бъде много бързо и широко. Освен 

това някои услуги на социалните медии дават възможност за извличане на историческа информация 

                                                      
(33) Количеството данни, изпратени и получени от посетителите на уебсайт. 
(34) Посещение на страница на даден уебсайт. Ако посетителят презареди страница, това се брои за допълнително 
разглеждане. Ако потребителят отиде на друга страница, а след това се върне на оригиналната страница, това ще се счита 
за друго разглеждане на страницата. 
(35) Еднократна заявка за файл в регистрационните файлове за достъп на уеб сървър. Заявка за HTML страница с три 
графични изображения дава четири посещения в регистрационните файлове: едно за HTML текстовия файл и едно за всеки 
от файловете с графични изображения. 
(36) Неопределен период, през който потребителят е свързан с даден уебсайт, независимо дали постоянно или спорадично. 
Спорадичното свързване е включено в определението за сесия, за да се отчете възможността за множество умишлени 
прекъсвания и повторни свързания с цел изкуствено увеличаване на броя разглеждания на страница в уебсайта. 
(37) Мярка за сесии в една страница, при които потребителят посещава уебсайта и го напуска без допълнително 
взаимодействие (представена в %). 
(38) Група от технологии, използвани като база, върху която се използват други приложения, процеси или технологии. При 
персоналните компютри това е базовият хардуер (компютърът) и софтуер (операционната система), въз основа на който 
работят софтуерните приложения. 
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или дори търсене на съдържание. В други случаи съдържанието може да е налично само за кратък 

период. 

 

От друга страна, е известно, че самите страници на социалните медии създават значително 

количество информация, която не може да бъде контролирана или променяна от притежателя на 

акаунта или страницата, напр. датата на създаване на акаунта или информацията относно 

промяната на името на акаунта/страницата. Следователно може да се счита, че то произхожда от 

трета страна. 

 

И накрая, следва да се отбележи, че препоръките по-долу биха могли да са приложими не само към 

видовете уебсайтове, посочени по-горе, но и към други уебсайтове, които не са специално 

разгледани в Общата практика. 

 

Препоръки: 

 

• Извадките от социалните медии могат да се считат за независими източници (39), доколкото те 

включват информация, създадена от самите платформи, която не може да бъде контролирана 

или променяна от собственика на страница/акаунт. Такава информация може например да 

включва датата на създаване на акаунта или информация относно промяната на името на 

акаунта/страницата. 

• Като се има предвид обаче, че съдържанието на някои социални медии може да бъде 

променяно или подсилено, е препоръчително тези доказателства, включително „харесвания“, 

последователи, гледания и др. да се подкрепят с други доказателства, по-специално, ако е 

приложимо, цифри от продажби, свързани с въпросната марка и територия. 

• Взетите от уебсайт на социална медия доказателства следва да се представят чрез изготвяне 

на разпечатка или снимка на екран на съответната информация, представена в тях. 

• Представените доказателства следва да показват ясно изображение на съответното 

съдържание (марка, стоки и услуги, и др.), датата на неговото публикуване и URL адреса, 

както и относимостта му за съответния предмет/страна. Освен това, както е описано в 

подглавата относно уеб анализа по-горе, разпечатките или снимките на екран от платформи 

на социални медии следва да се подават заедно с доклади от анализи, които също показват 

териториалния/географския произход на потребителите, които са допринесли с „харесвания“, 

гледания, последвания и др. (вж. също подглава 3.1.2.5). 

• В случай на подаване на доказателство относно маркетинг чрез „инфлуенсър“ страната 

следва да предостави основната информация относно дадения инфлуенсър, например 

географското местоположение на въпросния инфлуенсър и свързаните разходи за реклама, 

тъй като те може да са от значение за оценяване на доказателството. Тя следва също да 

покаже резултатите от кампанията сред последователите, например като представи обема 

продажби на базата на отделна държава, направени чрез специален URL адрес или код на 

инфлуенсър. 

• Информация относно целта и основните характеристики на въпросния уебсайт на социална 

медия би могла да е от значение за оценяване на достъпността на съдържанието. 

 

3.1.2.7 Уебсайтове за споделяне на видеоклипове и снимки 

Релевантно съдържание в производствата с марки може да се разкрива чрез споделяне на 

изображения и видеоклипове в интернет. 

 

Релевантната дата е или датата, на която: 

• изображението или видеото е реално гледано; или на която 

• то е предоставено за гледане или изтегляне напр. в онлайн платформа. 

                                                      
(39) Решение по дело T-202/16 от 24/10/2017, coffeeinn, EU:T:2017:750, т. 51. 
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Тази информация може да бъде получена чрез доклади от анализи. Допълнителна информация е 

предоставена в подглави 3.1.2.5 и 3.1.2.6 по-горе. 

 

Макар че изображенията обикновено се представят в разпечатка или снимка на екран, начините за 

представяне на доказателства, съдържащи се във видеоклип, може да варират. Като доказателство 

(напр. като файл) може да бъде представен самият видеоклип или само уловени моменти от 

съответната(ите) част(и), в която(ито) е представено въпросното съдържание. 

 

Следва да се подчертае, че представянето само на хипервръзка или на URL адрес на видеоклипа 

не би било достатъчно, понеже съдържанието му може да бъде премахнато или изменено. Той 

трябва да бъде придружен от разпечатки или снимки на екрана на съответното съдържание, 

налично в този видеоклип. 

 

Препоръки: 

 

• Когато се представя самият видеоклип, следва да се посочи информация за датата и мястото, 

на които е  предоставен на разположение на обществото (напр. доказателства като 

разпечатки от публикуването на видеоклипа в уебсайтове на социални медии или когато 

видеоклипът се е появил като реклама на уебсайт). 

• При представяне на видеоклипа е препоръчително да се посочи точният момент [минута(и), 

секунда(и)], в който марката, стоките и услугите или друго релевантно съдържание са видими 

във видеоклипа. 

• Когато няма друга дата, която да показва публикуването на определено съдържание в 

интернет, като доказателство могат да послужат коментарите от потребителите, при условие 

че те са датирани и изглеждат достоверни. 

• Следва да се предостави информация относно източника, в който се съдържат изображенията 

или видеоклиповете. 

• Препоръчително е да се предостави допълнителна информация или доклад от анализ 

относно броя гледания, които видеоклипът реално е получил (напр. да се предоставят 

доказателства, като например разпечатки от уебсайт за споделяне на видеоклипове), периода 

от време и териториалния/географския произход на зрителите. Ако е целесъобразно, е 

препоръчително също да се покаже повече информация относно зрителите, например пол, 

възраст и др., ако тя може да бъде получена от дадена платформа или от нейния инструмент 

за анализ. 

 

3.1.2.8 Хипервръзки и URL адреси 

С ограничен брой изключения хипервръзките или URL адресите сами по себе си не могат да се 

считат за достатъчно доказателство. Те следва да се съчетават с допълнителни доказателства. 

Причината за това е, че информацията, достъпна чрез хипервръзка или URL адрес, на по-късен етап 

може да бъде изменена или премахната. Освен това може да бъде трудно да се определи 

съответното съдържание (марката, датата на публикуване и др). 

 

Препоръки: 

 

• Следва да се приема използването на пряка връзка или URL адрес към официалната база 

данни на служба за ИС на държава членка, официалните бази данни, поддържани от 

институциите и органите на ЕС или от международни организации (както е описано в 

подглава 3.1.2.1 по-горе). В случай обаче че страната се позовава на такъв вид онлайн 

доказателство, тя следва изрично да декларира това и ясно да посочи онлайн източника. 

• С изключение на хипервръзките и URL адресите относно горепосочените бази данни, когато 
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се представя URL адрес или хипервръзка, следва да се предостави и разпечатка или снимка 

на екран от съответната информация, която се съдържа в тях. 

 

Необходимо е да се подчертае, че дори ако страните официално декларират и използват 

хипервръзка или URL адрес към официалната база данни, както е описано по-горе, те следва да 

имат задължението да проверяват дали онлайн източниците отразяват най-точната и актуална 

релевантна информация. 

 

Освен това, ако страната все пак представи физически доказателства, без официално да отмени 

предишната си декларация за използване на хипервръзка или URL адрес, и се установи 

противоречие между онлайн доказателството и физическото доказателство, превес следва да 

взема най-скорошното доказателство. 

 

3.1.2.9 Платформи за електронна търговия 

Много от настоящите уебсайтове са посветени на различни форми на електронна търговия, 

например онлайн търговия, онлайн търгове и онлайн пазари. 

 

Що се отнася до съответната дата, в платформите за електронна търговия (40) много често се 

посочва датата, на която за пръв път е пуснат в продажба даден продукт, носещ марка (или услуги, 

предоставяни с тази марка). Тази информация, съдържаща се в разпечатки или снимки на екрана, 

може да е от значение, когато се установява inter alia доказателство за използване или придобит 

отличителен характер чрез използване. 

 

Освен това конкретната справка за продукта или услугата, например име или код, може да е полезна 

при установяване на връзка на информацията относно този продукт/услуга с тази, която се съдържа 

в други доказателства (напр. датата на първата продажба). 

 

Доказателствата, произхождащи от платформи за електронна търговия, могат да имат 

доказателствена стойност дори и при липсата на изображение на марката или стоките/услугите, при 

условие че с дадената марка, стока или услуга може да бъде свързан идентифициращ референтен 

номер. 

 

Следва обаче да се отбележи, че някои платформи за електронна търговия запазват същата дата 

за „наличен от“ и дори същия референтен номер за новите версии на даден продукт/услуга, който 

може да включва или да бъде предлаган с различна марка. 

 

Препоръки: 

 

• Препоръчително е страната да включи разпечатки от оставените от потребителите отзиви 

след закупуване на продукта или поръчване на услугата на дадена платформа за електронна 

търговия, тъй като тази информация може да е полезна, за да се установи съответната дата 

на публикуване на съдържанието. 

• Специфичен референтен елемент, който идентифицира съответния продукт или услуга, може 

да послужи за връзка между изобразената в платформата за електронна търговия 

информация (напр. продукт, който носи марката, и др.) и информацията, съдържаща се в 

другите доказателства (напр. дата на продажба). 

 

                                                      
(40) Платформи за електронна търговия: интернет платформи, които улесняват онлайн трансакциите със стоки и услуги 
посредством прехвърляне на информация и средства по интернет. 
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3.1.2.10 Приложения 

Значителна част от онлайн дейността предполага използването на приложения (41), напр. онлайн 

продажби на дребно, онлайн търгове, социални мрежи, съобщения в реално време и др. 

Следователно това средство също следва да се вземе под внимание в тази подглава. 

 
Следва да се отбележи, че някои уебсайтове също имат и версия за приложения (42). 

 

От гледна точка на публикуването на релевантно съдържание в интернет, приложенията и 

уебсайтовете могат да предоставят същото това свързано съдържание (т.е. дата, марка, стоки и 

услуги, и др.) по сравнително сходен начин. Следователно основната разлика между приложенията 

и уебсайтовете не е в самото съдържание, а в средството за представяне на съответната 

информация. 

 

Доказването на публикуване на релевантно съдържание в приложения, които нямат версия за 

уебсайт, може да бъде трудно, по-специално поради: 

– трудното получаване на доказателство за това, че леревантното съдържание е било 

публикувано чрез приложение, когато изложената информация е временна и може да няма 

възможност да бъде извлечена след определен период; 

– ограничената способност на услугите за архивиране на уебсайтове да намират исторически 

данни от приложенията; 

– ограничената възможност за създаване на печатна версия на информацията, съдържаща се 

в приложенията. 

 

Препоръки: 

 

• Когато приложенията имат и версия за уебсайт, е препоръчително съответната информация 

да бъде извлечена от уебсайта; 

• Ако не е налична версия за уебсайт, за доказателство може да се използва снимка на екрана 

на мобилното устройство; 

• Когато съответната информация е предоставена като снимка на екрана, получена от 

приложение, за дата на оповестяване се счита датата на публикуване на релевантното 

съдържание, освен ако от съдържанието на самата снимка или друго подкрепящо 

доказателство не може да се установи по-ранна съответна дата; 

• При оценяване на доказателство за публикуване на релевантно съдържание, произхождащо 

от определени приложения (напр. такива, които се използват за пазаруване, социални медии 

и др.) за оценката на доказателствата може да е от значение информацията относно 

предназначението и основните характеристики на уебсайт. 

 

3.1.2.11 Метаданни 

Доказателствата за публикуване на свързано съдържание в интернет могат да се създадат чрез 
анализиране на метаданни (43) (или EXIF данни (44), вж. указание „В“ в пример 2 по-долу), които 
например са вградени в изображения, видеоклипове и уебсайтове. Снимка например може да 

                                                      
(41) Програма или група от програми, предназначени за крайния потребител. Те включват програми за бази данни, 
мултимедийни възпроизвеждащи устройства, текстообработващи устройства, уеб браузъри, електронни таблици и други 
приложения. Те са предназначени да изпълняват координирани функции, задачи или дейности. 
(42) Версия за приложение (мобилна версия): Тип софтуер за приложение, предназначен за работа на мобилно устройство, 
например смартфон или таблет, който често има за цел да предоставя на потребителите сходни услуги с тези, до които имат 
достъп от персонален компютър. 
(43) Данните, използвани за описване на съдържанието на определен елемент (напр. снимка, изображение, видеоклип или 
електронна книга). 
(44) EXIF (Обменяем файлов формат за изображения) данни: стандарт, с който се определят форматите за изображения, звук 
и помощни тагове, използвани от цифровите камери (включително смартфоните), скенерите и други системи, обработващи 
картинни и звукови файлове, записани с цифрови камери. 
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включва информация за самата нея, например автора, датата на създаване или изменение или 
мястото, на което е направена (вж. указания „А“, „Б“ и „В“ в примери 1 и 2 по-долу). 

 

Има различни начини да се получат тези метаданни. В зависимост от устройството (например 

смартфон или цифров фотоапарат) и от мястото, на което е съхранен съответният файл, може да 

е възможно да се осъществи достъп до метаданните или просто с избор на опцията „информация“ 

от самата снимка, или чрез по-специализиран софтуер (т.е. „инструменти за боравене с 

метаданни“). Типът метаданни, които могат да бъдат извлечени, зависи от начина, по който 

устройството е запазило файла, и от неговите способности. 

 

Метаданни, извлечени от снимка от цифров фотоапарат 

 
Пример 1 

 
Метаданни, извлечени от снимка от смартфон 

 

Пример 2 
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Препоръки: 

 

• Когато за доказателство се представят метаданни, е препоръчително да се обясни  начина, 

по който те са получени, какъв вид информация е извлечена и от какъв източник. 

 

3.1.2.12 Фактори, които може да окажат влияние върху достъпността на информацията в 

интернет 

При представяне на онлайн доказателства следва да се вземат под внимание и следните 

ограничения: 

- пароли и плащания; 

- домейн от първо ниво (45); 

- възможност за търсене (46); 

- блокиране на географски принцип (47). 

 

Въпросите, свързани с възможността за търсене и с блокирането на географски принцип, са 

представени в Обща практика CP10 — Критерии за оценка на оповестяването на дизайни в 

интернет. По-долу са представени редица други препоръки. 

 

Препоръки: 

 

• Като цяло нито ограничаването на достъпа до определен кръг от хора чрез защита с парола, 

нито изискването за плащане за достъп следва да възпрепятстват представянето като 

доказателства на разпечатки или снимки на екрана от такива защитени уебсайтове или 

приложения. Независимо от това, наличието на свързано съдържание може да зависи от 

специфичните обстоятелства на даден случай. 

• Домейните от първо ниво по принцип не следва да оказват влияние върху възможността за 

намиране на марка или друго свързано съдържание в интернет. Те обаче биха могли да 

послужат за информация за това кои потребители е по-вероятно да са осъществили достъп 

до определен уебсайт. Например, ако домейн от първо ниво е бил домейн на държава — 

членка на ЕС, би било по-вероятно потребителите в тази държава членка или, в по-общ план, 

в ЕС да са научили за съдържанието на тази уебстраница, като се има предвид също и 

използваният език. 

 

3.1.3 Автентичност, истинност и надеждност на доказателствата и критерии за тяхната 

оценка 

За целта на Обща практика СР12 автентичността и истинността на доказателствата следва да 
означава, че те не са фалшифицирани, изменени, променени или подправени впоследствие. 

 

По принцип на всяко доказателство се дава съотетветната тежест според неговата доказателствена 

стойност. Поради това следва отново да се подчертае, че препоръките по-долу не се отнасят до 

оценката на доказателствената стойност на доказателствата. Те само представят общ подход 

спрямо предварителните стъпки — т.е. елементите, които могат да се анализират, за да се провери 

отначало дали разглежданото доказателство е автентично. 

                                                      
(45) Последният сегмент от името на домейн или частта, която следва веднага след символа „точка“. Броят предварително 
зададени обозначения, представляващи домейн от първо ниво, е ограничен. Примери за домейни от първо ниво включват: 
.com — търговски дружества;.gov — държавни агенции;.edu — образователни институции. 
(46) Възможността за намиране на уебсайт чрез въвеждане на ключови думи в търсачка или чрез други средства. 
(47) Форма на гаранция, използвана в сървъри за електронни пощи, уеб сървъри и всякакви други интернет сървъри, за 
ограничаване на достъпа до съдържание на база на географското местоположение на потребителя. Местоположението на 
потребителите се определя чрез проверка на техния IP адрес (държава) или набор от адреси, които се считат за нежелани 
или зловредни. 
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Препоръки: 

 

• Когато се оценява автентичността и истинността на доказателствата, следва да се вземе под 

внимание, inter alia: 

i) лицето, от което произхожда доказателството, и качеството на лицето, което е 

предоставило доказателството, или неговия източник (т.е. произходът на 

доказателството); 

ii) обстоятелствата по неговото изготвяне; 

iii) за кого е предназначено; 

iv) дали от съдържанието на доказателството то изглежда логично, стабилно и 

надеждно (48). 

 

• Доказателствата, на които е посочена дата или към които са добавени допълнителни 

елементи впоследствие (напр. написани на ръка дати върху печатни документи), може да 

внесат съмнение относно тяхната автентичност и истинност; 

• Разглеждането на всички доказателства следва също да включва проверка дали има 

несъответствия между представените доказателства. 

 

3.2 Установяване на релевантната дата на доказателството 

Когато се оценяват доказателства, е важно да се установи датата на документа или 

доказателството. Освен това апелативните органи и службите за ИС на държавите членки, както и 

страните в производството следва да вземат предвид съответната дата/период и нейното/неговото 

значение в даденото производство (например в случай на представяне на доказателство за 

използване, придобит отличителен характер или репутация). Доказването на релевантна дата обаче 

понякога може да повдигне редица въпроси, например когато в доказателството липсва посочена 

дата или при разглеждане на онлайн доказателства. 

 

Затова в тази глава е разгледан въпросът, свързан с установяването на релевантната дата на 

доказателство в случай на: документи и извадки, онлайн доказателства и пазарни проучвания. 

 

3.2.1 Документални доказателства: установяване на датата на документите 

Както е обяснено в подглава 3.1.1 от Общата практика СР12, страната може да използва различни 

доказателствени средства, за да установи един и същ факт. Освен това общото изследване на 

доказателствените материали предполага, че те следва да се оценяват съобразно връзката им едни 

с други. 

 

Като общо правило, в документи, разпечатки от медии, одитирани годишни доклади и др. следва да 

се съдържа ясна дата. В противен случай страната следва да представи допълнителни 

доказателства. Това е приложимо и в случаите, в които е обичайно в даден пазарен сектор мострите 

на стоките да не съдържат отбелязано време. В повечето случаи  по отношение на снимки на 

физически мостри или екземпляри ще е необходимо представяне на подкрепящо доказателство, за 

да се определи релевантна дата. 

 

Препоръки: 

 

• Датата на доказателството следва да е видна от самото доказателство; 

                                                      
(48) Решение по дело T-262/04 от 15/12/2005, Three-dimensional trade mark in the shape of a lighter (Триизмерна марка под 
формата на запалка), EU:T:2005:463, т. 78; Решение по дело T-312/16 от 25/04/2018, CHATKA, EU:T:2018:221, т. 50. 
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• Материали, представени без означение на дата, може все пак да са от значение в контекста 
на цялостната оценка и следва да се изследват в комбинация с други доказателства, които са 
представени от страната с посочване на дата49). 

 

3.2.2 Онлайн доказателства: инструменти за определяне на релевантната дата 

В предишната глава относно доказателствените средства и източниците на доказателства са 

разгледани inter alia аспектите, които трябва да се вземат под внимание при разглеждане на 

различни онлайн източници. 

 

Настоящата подглава (3.2.2.) от своя страна съдържа неизчерпателен списък с инструменти, 

които могат да спомогнат за определяне на датата, на която дадено съдържание е публикувано в 

интернет. 

 

В този контекст могат да се използват следните инструменти, за да се определи релевантната дата: 

• търсачки и услуги за архивиране на уебсайтове; 

• генерирани от компютър времеви печати; 

• софтуерни инструменти за събиране на компютризирана информация от лични компютри. 

 

Използването на горепосочените инструменти от страните в производството и техните 

представители обаче не е задължително. Страната в производството или нейният представител 

може да използва други възможности (например удостоверяване от нотариус) или онлайн 

инструменти. Въпросът за тяхната преценка винаги е в правомощията на апелативните органи и 

службите за ИС на държавите членки. 

 

Препоръките по-долу се основават на Общата практика СР10 — Критерии за оценка на 

оповестяването на дизайни в интернет. 
 

3.2.2.1 Дати, предоставени от търсачки и услуги за архивиране на уебсайтове 

Датата на оповестяване може да се установи посредством релевантната дата, предоставена от 
търсачки (50) и услуги за архивиране на уебсайтове. 

 

Търсачките позволяват на потребителите да търсят информацията в специфична времева рамка 

(вж. указание „А“ в пример 3 по-долу) (51). Получените резултати може да представляват 

предварителна индикация относно момента, в който съответното съдържание е било налично 

онлайн. 

 

За да се докаже публикуването на дадено съдържание обаче, релевантната дата следва да се 

подкрепи с допълнителна информация, в най-добрия случай с датите, посочени в съдържанието на 

конкретните уебсайтове, показани в резултатите от търсенето. 

 

                                                      
(49) Решение по дело T-324/09 от 17/02/2011, FRIBO, EU:T:2011:47, т. 33. 
(50) Компютърни програми, които търсят информация, съдържаща дадена(и) ключова(и) дума(и) в интернет. 
(51) Някои търсачки временно кешират — или съхраняват информация — относно съдържанието на уебсайта. Това се 
извършва чрез програма, наречена „система за обхождане на интернет страници“, която сканира интернет, посещава всеки 
уебсайт, който тя може да посети, и съхранява в индекс информация (като например датата на публикуване или създаване 
на уебсайта или неговото съдържание) относно тези уебстраници. 
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Пример 3 

 

Поради посочените по-долу ограничения, на търсачките следва да се разчита с повишено внимание. 

Първо, при търсене в определен период (вж. указание „А“ в пример 4) получената дата не винаги и 

е датата, на която е публикувано съответното съдържание (вж. указание „В“ в пример 4), а датата, 

на която инструментът е кеширал или записал дадения уебсайт (вж. указание „Б“ в пример 4). Второ, 

съдържанието на уебсайта, на който е видна релевантна информация/съдържание, може да не е 

свързано с показаната дата, а с последната версия на този уебсайт. 
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Когато отворите съответния уебсайт, който съдържа картината, откривате, че 

датата на оповестяване на изображението е 23 март 2016 г. 

 

 
 

Пример 4 

 

От друга страна услугите за архивиране на уебсайтове (като например „WayBack Machine“) могат да 

послужат като ценен инструмент за доказване на датата на публикуване на дадено съдържание в 
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интернет. 

 

Те предоставят достъп до архивирани уебсайтове или части от тях във вида, в който са се появили 

в даден период („моментни състояния“) (вж. указание „А“ в пример 5 по-долу). Освен това архивите 

на уебсайтове дават възможност и за тяхното разглеждане и навигиране. 

 

Въпреки това, при оценяване на доказателствата, получени от услугите за архивиране на 

уебсайтове, следва да се вземат под внимание следните аспекти: 

– Ограничен достъп до съдържанието на уебсайта. Например, защитено с парола съдържание 

може да не позволява архивиране или собствениците на уебсайта може да блокират достъпа 

на архивиращите системи до неговото съдържание (т.е. изключване на роботи) (52). 

– Непълно или частично архивиране на съдържание на уебсайт. 

– Премахване на съдържание. Собствениците на уебсайтове имат правото да поискат 

премахване на архивираното съдържание. 

– Спорадични актуализации. Уебсайтовете не се архивират при всяка актуализация или 

промяна, а само когато ги посещават системи за обхождане на интернет страници (53). Това от 

своя страна зависи от популярността на уебсайта. 

 

 
Пример 5 

                                                      
(52) Стандарт, използван от уебсайтовете, за комуникация със системи за обхождане на интернет 
страници и други уеб роботи. Изключването на роботи уведомява уеб робота кои зони на даден уебсайт не следва да 

бъдат обработвани или сканирани. 
(53) Интернет робот, който систематично разглежда световната мрежа, обикновено с цел индексиране 

на уебстраници. 
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Препоръки: 

 

• Към резултата от търсенията чрез услуги на търсачка следва да се подхожда с предпазливост; 

• Важно е да се вземе предвид, че при разглеждане на архивиран уебсайт различни части от 

него може да се отнасят към различни дати; 

• За целите на доказване на публикуването на релевантното съдържание в интернет е 

препоръчително да се използват услуги за архивиране на уебсайтове, вместо услуги на 

търсачки; 

• За да се докаже публикуване на дадено съдържание в интернет, релевантната дата следва 
да бъде подкрепена от допълнителни доказателства. 
 

3.2.2.2 Информация за генерирано от компютър поставяне на времеви печат 

С електронен времеви печат (54) се определя точният час на даден файл, съобщение, операция, 

изображение и др., което доказва, че съдържанието е съществувало в определен момент. 

 
Съществуват различни услуги, които предоставят времеви печати (55). Някои от тях са признати от 
Европейската комисия относно съответствието им с изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 (56). 
Доставчиците на тези услуги могат да издават квалифицирани електронни времеви печати (57). 

 

Европейският списък на доставчиците на квалифицирани времеви печати (58) е оповестен от 

Европейската комисия. 

 

Квалифицираният времеви печат, издаден от една държава членка, се признава като такъв във 

всички държави членки. Освен това той се счита за точен по отношение на указаните от него дата и 

час и по отношение на целостта на данните, с които са обвързани датата и часът (59). 

 

Поставянето на времеви печат може да защити съдържанието, налично в снимка на екран или 

разпечатка (вж. указания „А“ в примери 6 и 7 по-долу), от възможността впоследствие то да бъде 

изменено или премахнато от оригиналния си източник. Освен това този вид доказателство не е 

предмет на териториални ограничения. 

 

Когато за определен уебсайт е поискан времеви печат, услугата предоставя сертификат, 

потвърждаващ съдържанието, на което е поставен времеви печат, като например URL адреса и 

датата, като цяло всичко, което е свързано с този уебсайт в момента на поставяне на печата (вж. 

указания „А“ и „Б“ в пример 8 по-долу). 

 

 

                                                      
(54) Данни в електронна форма, които свързват други данни в електронна форма с конкретен момент във времето и 
представляват доказателство, че последните данни са съществували в съответния момент (член 3, параграф 33 от 
Регламента относно електронната идентификация и удостоверителните услуги). Някои от услугите за поставяне на времеви 
печат са базирани на технология на блоковата верига 
(55) Поредица от символи или кодирана информация, с която се определя кога е възникнало дадено събитие, като обикновено 
се посочва дата и час. 
(56) Регламент (ЕС) № 910/2014 относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни 
трансакции на вътрешния пазар. 
(57) Електронен времеви печат, който отговаря на определени изисквания, установени в член 42 от Регламента относно 
електронната идентификация и удостоверителните услуги, а именно, че: а) свързва датата и часа с данните, за да се 
премахне възможността за незабелязано изменение на данните; б) е основан на временен източник на информация, свързан 
с координираното универсално време (международно управлявана единна система от атомни часовници, която свързва 
средното време по Гринуич). 
(58) Доверителен списък: https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/#/ Доставчик на квалифицирани времеви печати (QTSP): 
Доставчик на удостоверителна услуга, който предоставя и съхранява цифрови удостоверения в допълнение към създаването 
и валидирането на електронни подписи. На доставчика на удостоверителна услуга се предоставя надзорен статут и в ЕС и 
Швейцария има задължението да регулира процедурите по поставяне на електронни подписи. 
(59) Член 41 от Регламента относно електронната идентификация и удостоверителните услуги. 

https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/#/
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Времеви печат може да се поставя и на статични уебсайтове, и на сесии на разглеждане в интернет. 

 

При поставяне на времеви печат на статични уебсайтове, най-общо казано услугата за поставяне 

на времеви печат издава цифрово удостоверение, което включва съдържанието, видимо на 

специфичен URL в определен момент, като са посочени точната дата и час. Този тип времеви печат 

служи да се гарантира, че уловеният момент от екрана не е променян, тъй като сертификатът, на 

който е поставен цифров подпис и времеви печат, включва като приложение визуалната 

информация, предоставена от URL и HTML кода,. 

 

Поставяне на времеви печат на статичен уебсайт 

 
Пример 6 

Без времеви печат 
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Поставяне на времеви печат на статичен уебсайт: удостоверението 

 
Пример 7 

С времеви печат 

 

Поставянето на времеви печат на сесии на разглеждане в интернет (или „динамични уебстраници“) 

позволява на потребителите да поставят времеви печат на няколко снимки на екран или да запишат 

видео от сесия на разглеждане в интернет, което се удостоверява чрез подписан сертификат с 

поставен времеви печат, съдържащ видеоинформацията и снимките на екрана, направени по време 

на сесията на разглеждане в интернет (вж. указания „А“ и „Б“ в пример 8 по-долу). 
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Поставяне на времеви печат на сесия на разглеждане в интернет 

 
Пример 8 

 

Препоръки: 

 

• Препоръчително е използването на времеви печат като предпазна мярка, с цел доказване на 

публикация с определено съдържание; 

• Когато са необходими няколко стъпки за сдобиване със съответното доказателство, е 

препоръчително да се постави времеви печат на цялата сесия на разглеждане в интернет. 
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3.2.2.3 Софтуерни инструменти за събиране на компютризирана информация от лични 

компютри 

Софтуерни инструменти за събиране на компютризирана информация от лични компютри (60) се 

използват за събиране на цифрови доказателства и доказателства, генерирани с компютър. Някои 

подобни инструменти са предназначени за непрофесионални потребители и са свободно достъпни 

в интернет. 

 

Тези инструменти могат да се използват по-специално за извличане на информация относно 

релевантната дата, която може да е вложена в изображения, видеоклипове или при 

програмирането, използвано за създаване на уебсайт (т.е. метаданни). Тези данни могат да се 

използват, за да се докаже публикуване на дадено съдържание в интернет. 

 

Софтуерни инструменти за събиране на компютризирана информация от лични компютри могат да 

се използват за наблюдение на социални медии, като се подбират публикации с изображения. 

 

Препоръки: 

 

• Когато се извличат доказателства посредством софтуерни инструменти за събиране на 

компютризирана информация от лични компютри, е препоръчително да се предостави 

разяснениеотносно инструмента, по какъв начин е получена информацията, какъв вид 

информация е извлечена и от какво съдържание, както и датата и часът, в който е получена 

информацията. 

 

3.2.3 Период и време на пазарно проучване 

По отношение на пазарните проучвания възниква въпросът какъв следва да бъде времевия период, 

отразен в проучването — периодът преди датата на подаване, в момента на производството, след 

датата на подаване и др. В тази връзка страната следва да вземе предвид препоръките, посочени 

по-долу. 

 

Препоръки: 

 

• Периодът на проучването следва да бъде свързан с периода, в който е възникнало 

основанието за производството, тъй като така проучването би допринесло за установяването 

например на разпознаваемостта на дадена марка. 

 

Въпреки това, проучване, което е проведено известно време преди или след релевантната дата, 

може да съдържа полезна информация, като доказателствената му стойност ще зависи от това дали 

обхванатият период е близко или далеч от релевантната дата (61). 

 

3.3 Начини на представяне на доказателства 

Отговорността за правилното подреждане на доказателствата е в тежест на страната по 

производството. Освен това подаването на доказателства следва да е достатъчно ясно и точно, за 

да позволи на другата страна да упражни своето право на защита, както и на апелативните органи 

                                                      
(60) Инструменти, които помагат на следователите да извличат доказателства от компютри и да идентифицират, съхраняват, 
възстановяват и разследват съответната информация в съответствие със стандартите на цифровата криминалистика. 
(61) Например: Решение по дело T-277/04 от 12/07/2006, coffeeinn, EU:T:2006:202, т. 38: „[,,,] трябва да се отбележи преди 
всичко, че за да има необичайно ниво на отличителност в резултат от потенциала обществеността да я разпознава, по-
ранната марка трябва при всички случаи да е позната на обществеността на датата на подаване на заявката за марката или, 
според случая, на датата на приоритет, заявен в подкрепа на тази заявка […]. Независимо от това, по принцип е немислимо 
проучване, проведено известно време преди или след тази дата, да съдържа полезна информация, въпреки че е ясно, че 
доказателствената му стойност е вероятно да варира в зависимост от това дали обхванатият период е близко или далеч от 
датата на подаване или датата на приоритет на разглежданата заявка за марка.“ 
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или службите за ИС на държавите членки да извършат своята проверка. Като се има предвид 

горепосоченото, Общата практика включва препоръки относно представянето и структурирането на 

доказателствата, допустимите формати, размер и обем на доказателствата, както и индекс на 

приложенията. 

 

Тя също съдържа насоки за ПА, страните и техните представители относно начина на изготвяне и 

провеждане на пазарно проучване, което е предназначено да послужи като доказателство в 

производство с марка, както и контролен списък, който може да се използва от апелативните органи 

и службите за ИС на държавите членки като помощен инструмент за вземане на решения при 

разглеждане на проучвания. 

 

Освен това тази глава представя минимален стандарт по отношение на клетвените декларации и 

свидетелските показания. 

 

3.3.1 Представяне на доказателства: допустими формати, размер и обем 

Като се отчитат известните различия в начините за подаване, за целите на настоящата Обща 

практика бяха създадени пет групи от препоръки относно: i) всички видове подаване ii) подаване на 

хартия, включително подаване на всякакви веществени материали iii) подаване по електронен път 

iv) подаване по факс и v) носители на данни. 

 

Следва да се подчертае обаче, че подаването по електронен път, ако е налично, остава 

предпочитаният начин за подаване на документация и доказателства. Освен това страната или 

нейният представител следва винаги да проверява предварително кои начини за подаване се 

допускат от съответния апелативен орган или служба за ИС на държава членка. Например е 

възможно някои да не използват хартия или да не приемат подаване по факс. 

 

3.3.1.1 Всички видове подаване 

Единствено доказателствата, които са посочени в подадения документ и в индекса на 

приложенията, следва да се представят като приложения. 

 

Представящата страна следва да съобрази следните ключови аспекти за структурирано 

представяне на доказателства относно всички видове подаване. 

 

Препоръки: 

 

• Доказателствата следва да се съдържат в приложения към подадения документ, които следва 

да бъдат номерирани последователно, например: приложение 1, приложение 2 и т.н.. 

• Всяко приложение следва да е ясно разграничено, напр. чрез въвеждане на заглавна 

страница или чрез отбелязване като приложение 1, приложение 2 и т.н. в горната част на 

първата страница от доказателството. 

• Всяко представено писмено доказателство (т.е. в рамките на всяко приложение), , следва да 

е с номерирани страници, ако е възможно. 

• Доказателствата следва да бъдат придружени от индекс на приложенията (описан в 

подглава 3.3.2.1 по-долу). 

• Страната следва да включи в мотивите на подадения документ пояснение за какво се 

представя с всяко доказателство, или какво цели да докаже с него. 

• При всяко позоваване в подадения документ на представено доказателство следва да се 

посочва съответният номер на приложението, както е посочен в индекса на приложенията 

(описан в подглава 3.3.2.1 по-долу). 

• Освен това, ако страната се позовава на доказателства, представени с различен документ, 

това следва ясно да се посочи (напр. приложение 3 към Становище с мотиви). 
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• Ако е необходимо, на всяка страница или представен документ с доказателства следва да се 

поставят дата и подпис в зависимост от производствените правила на всеки апелативен орган 

или служба за ИС на държава членка. 

• Ако в едно доказателство са показани няколко марки, стоки и услуги или дати, релевантната 

информация следва ясно да се посочи. 

• Ако оригиналите съдържат цветни елементи от значение за случая (например сертификат за 

регистрация (62) или доказателство за реално използване), представените доказателствата 

следва да бъдат цветни. 

 

Страните в производството по обжалване следва внимателно да преценят какво количество 

доказателства е необходимо да представят, за да установят и докажат относимите факти. Те следва 

внимателно да подберат доказателствата, представяни в производството, като съобразяват както 

тяхното количество, така и качество, и рационално преценят обема доказателства и тяхната 

доказателствена стойност. За целта страните в производството следва да обърнат внимание на 

точките по-долу. 

 

Препоръки: 

 

• Ако само една част от доказателството — например предната корица и няколко вътрешни 

страници — са от значение за конкретния случай, страната следва да представи само 

релевантните страници/части; 

• При поискване обаче следва да се предостави пълна/изчерпателна версия на 

доказателството. 

 

3.3.1.2 Подаване на хартия, включително веществени материали 

В случай на подаване на хартия са препоръчителни следните указания. 

 

Препоръки: 

 

• Ако документацията (доказателството) е изпратена в различни пакети, на първата страница 

от индекса на приложенията следва да се включи информация за общия брой приложения, 

броя пакети и описание на приложенията, които се съдържат във всеки пакет. 

• Препоръчително е да се използва обикновена хартия във формат DIN-A4 с предимство пред 

други формати или средства по отношение на цялата представена документация, 

включително разделители между анексите или приложенията. При всички случаи обаче 

следва да се обърне внимание на четимостта на доказателствата. Следователно за 

специфични типове доказателства (напр. плакати)може да е по-подходящ по-голям формат 

(напр. хартия във формат DIN-A1). 

• Не трябва да се изпращат оригинални документи. По-скоро следва да се направи копие 

(цветно, ако е целесъобразно), което да се изпрати като приложение. 

• Винаги, когато е възможно, следва да се избягва изпращането на физически екземпляри, 

мостри и др. По-скоро те следва да бъдат снимани, а снимките — разпечатани (цветно, ако е 

целесъобразно) и изпратени като документ (приложение). 

• Ако страна в производството изпрати снимки на физически екземпляри/мостри, тя следва да 

включи всички изгледи, които са от значение за конкретното случай, като снима всяка страна 

на мострата, а след това и детайли, като например марката, езикът, датите или имената на 

държавите, които може да са видни на нея. Ако е възможно, етикетите, които са елемент от 

въпросната мостра, също следва да бъдат снимани отделно на плоска хоризонтална 

повърхност. 

                                                      
(62) Решение по дело T-359/17 от 25/10/2018, ALDI, EU:T:2018:720, т. 45-57; Решение по дело T-265/18 от 27/03/2019, Formata, 
EU:T:2019:197, т. 48-53. 
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• Ако е приложимо, вторият екземпляр, предназначен за предоставяне на другата страна, 

следва да бъде ясно обозначен. 

• Ако е приложимо, следва да се представи втори набор от цветни елементи, за да бъде 

изпратен до другата страна. 

 

Възможно е подаването на доказателства, записани на носители на данни. Този въпрос е описан 

по-долу, в подглава 3.3.1.5. 

 

3.3.1.3  Електронно подаване 

Ако страна подава доказателства по електронен път (чрез електронно подаване), тя следва да има 

предвид следните препоръки. 

 

Препоръки: 

 

• При електронно подаване не трябва да се изпраща второ копие. Ако обаче се изисква от 

апелативен орган или служба за ИС на държава членка, в определен срок следва да се подаде 

хартиено копие. 

• Ограниченията относно размера на файла зависят от техническите лимити и възможности на 

всеки апелативен орган или служба за ИС на държава членка. 

 

Освен това, тъй като приложенията (доказателствата) трябва да се изпращат като файлове, 

страната следва да има предвид следното. 

 

Препоръки: 

 

• Приложенията (доказателствата) следва да се съдържат в един или повече файлове, отделно 

от файла с представения документ (становище). 

• Един файл може да съдържа едно или няколко приложения. Не е задължително да се създава 

отделен файл за всяко приложение. Препоръчително е обаче, когато се подават, 

приложенията да се добавят във възходяща цифрова последователност и да бъдат 

достатъчно ясно наименовани (както е описано по-долу). 

• Файловете следва да включват имена, които в идеалния случай описват тяхното съдържание 

колкото е възможно по-ясно (например: приложение 1, приложение 2, приложения 1—6, 

приложение 1—3 Фактури и др.). 

 

Ограничението за дължината на името на горепосочените файлове зависи от техническите лимити 

и възможности на всеки апелативен орган или служба за ИС на държава членка. 

 

3.3.1.4 Подаване по факс 

Ако страна подава доказателства по факс, тя следва да има предвид следните препоръки. 

 

Препоръки: 

 

• Ако голяма част от документацията (доказателствата) е представена в различни партиди, на 

първата страница от индекса на приложенията следва да бъде включена информация за броя 

партиди и описание на приложенията, които се съдържат във всяка партида. 

• При подаване по факс не трябва да се изпраща второ копие. Ако обаче се от апелативен орган 

или служба за ИС на държава членка, следва да се подаде хартиено копие. 
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3.3.1.5 Носители на данни (DVD, CD ROM, USB устройство с флаш-паметит.н.) и други 

допустими формати 

Единствено когато не е възможно електронно подаване или когато размерът на файла с 

представяното доказателство надвишава техническите възможности на даден инструмент за 

електронно подаване, следва да се подават носители на данни. 

 

Ако страна в производството подаде доказателство посредством носители на данни, например USB 

устройство с флаш-памет, тя следва да спазва препоръките относно файловете като приложения, 

представени в подглава 3.3.1.3 по-горе.  

 

По изключение, когато с носители на данни се представят много голям брой файлове, 

доказателствата следва да се организират в подпапки, катоза всяко приложение (доказателства) се 

създава отделна подпапка, вместо всичко да се подава в една голяма папка. Тези подпапки следва 

да включват имена (отразяващи съдържащото се приложение), които в идеалния случай посочват 

тяхното съдържание колкото е възможно по-ясно.  

 

В настоящия документ е представен и Пълен преглед на всички допустими формати за 

представяне на доказателства в производства по обжалване с марки) (63), който е изготвен въз 

основа на практиката на вътрешните и външните апелативни органи на службите за ИС на 

държавите членки и/или съдилищата в държавите членки, които изпълняват ролята на апелативни 

органи в производства с марки. Събраните данни следва да бъдат от полза за ПА, както и за 

страните и техните представители. 

 

Приемането на посочените по-долу формати от службите за ИС на държавите членки не 

възпрепятства приемането и на други формати в бъдеще, например в резултат на технологичното 

развитие. 

 

                                                      
(63) Данни, събрани през октомври 2019 г. 
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Допустим
и формати 

на 
доказател

ствата 

Хартия CD-ROM DVD 
USB 

устройства с 
флаш-памет 

Външни 
твърди 
дискове 

Карти с памет 
Други 

оптични 
дискове 

MP3 чрез 
електронно 

подаване/еле
ктронно 

обжалване 

MP4 чрез 
електронно 

подаване/еле
ктронно 

обжалване 

Физически 
екземпляри/ 

мостри 

AT ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

BG ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓   ✓  ✓  ✓  

BX           

CY ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

CZ Неприложимо Неприложимо Неприложимо Неприложимо Неприложимо Неприложимо Неприложимо Неприложимо Неприложимо Неприложимо 
DE ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

DK ✓    ✓       ✓  

EE ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

ES ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

EUIPO ✓  ✓  ✓  ✓     ✓  ✓  ✓  

FI ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

FR ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓    ✓  

GR ✓  ✓  ✓  ✓  ✓   ✓    ✓  

HR ✓           

HU  ✓  ✓  ✓     ✓  ✓  ✓  

IE ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓    ✓  

IT ✓  ✓  ✓         

LV ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

LT ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

MT           

PL ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

PT ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

RO ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓    ✓  

SE           

SI ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓    ✓  

SK ✓  ✓  ✓      ✓  ✓  ✓  

UK           

 

Следва да се подчертае, че макар носителите на данни да са призната форма за представяне на 

доказателства на съответните апелативни органи и служби за ИС на държавите членки, както е 

посочено по-горе, не всички формати на файлове, които се съдържат в тях, са допустими. 

Следователно записаните на носители на данни доказателства са допустими във форматите, 

посочени и разрешени индивидуално от всеки апелативен орган или служба за ИС на държава 

членка. 

 

Насоки относно форматите на файловете можете да намерите в Общото съобщение относно 

представянето на нови видове марки64). В него е представен пълен преглед на определените за 

допустими от службата за ИС на всяка държава членка формати на електронни файлове за 

представяне. 

 

                                                      
(64) 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 
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Препоръки: 

 

• Апелативните органи приемат подаването на документация най-малко чрез CD ROM, DVD или 

USB устройство с флаш-памети. 

 

3.3.1.6 Разпечатки и снимки на екрана: специални изисквания 

Настоящата глава е изготвена въз основа на заключенията и препоръките от Обща практика CP10 

— Критерии за оценка на оповестяването на дизайни в интернет. 

 
Освен това следните препоръки са приложими по отношение на всички уебсайтове и приложения, 
от които са направени разпечатки или снимки на екрана. 

 
Следва да се подчертае, че както и при други доказателства, разпечатките или снимките на екран 
не следва да бъдат променяни ръчно (с изключение на номерирането на страниците), например 
чрез добавяне на датата на публикуване на съответното съдържание или източника. 

 

Препоръки: 

 

• Прикачените като доказателства разпечатки и снимки на екран следва да съдържат 

информация относно: 

o източника, от който е взето съдържанието (напр. URL адрес); 

o релевантната дата; 

o релевантното съдържание (напр. марката, стоките и услугите, и др.). 

• Когато разпечатка или снимка на екран не включва цялата релевантна информация, е 

препоръчително страните да предоставят допълнителни доказателства, които свидетелстват 

за липсващите елементи (напр., ако липсва датата в съответната публикация, включително 

марката, такава информация може да бъде получена от коментари, забележки или 

споделяния в социални медии или каталози, публикувани в търговски уебсайтове или 

уебсайтове за продажба на дребно). 

• В случай че източникът (напр. URL адрес) не е напълно видим в разпечатка или снимка на 

екран, е препоръчително да се предоставят допълнителни доказателства. 

• Във връзка с разпечатките е важно да се направи разграничение между датата на 

разпечатване (65) на документа (разпечатка) и датата, на която релевантното съдържание е 

публикувано в интернет. Датата на разпечатване ще се счита за дата на публикуване на 

съдържанието, освен ако от URL адреса, съдържанието на самия документ или всяко друго 

доказателство не може да се установи по-ранна релевантна дата. 

• Когато релевантната информация е предоставена като снимка на екран, за дата на 

оповестяване се счита датата на публикуване на съответното съдържание, освен ако от 

съдържанието на самата снимка или друго подкрепящо доказателство не може да се установи 

по-ранна релевантна дата. 

• Разпечатка или снимка на екран може да включва датата, на която тя е направена, в 

зависимост от типа използван компютър и/или устройство. Тази дата може да е от значение 

за публикуването на дадено съдържание в интернет. 

 

3.3.2 Структура на доказателствата 

Препоръките, изброени в тази подглава, следва да се прилагат към всички представени 

доказателства, независимо от дали са представени физически, на носители на данни, по електронен 

пък или по факс. 

                                                      
(65) Дата, предоставяна от компютъра при „разпечатване“ на съдържанието от уебсайт (независимо дали е на хартия, или във 
формат на PDF). Тази дата се изобразява в горната или долната част на съответната(ите) страница(и). 
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3.3.2.1 Индекс на приложенията 

Както е посочено по-горе, за да се подпомогне ясното и точно представяне на доказателствата, те 

следва да се съдържат като приложения към подаден документ(становище). Освен това страната в 

производството заедно със своите доказателства следва да създаде и представи на апелативния 

орган или службата за ИС на държавата членка индекс на приложенията. 

 

Индексът на приложенията следва да се представи заедно с документацията и да е в съответствие 

с препоръките по-долу. 

 

Препоръки: 

 

• Представените документации следва да включват индекс (т.е. индекс на приложенията), в 

който за всяко от приложените доказателства е посочена следната информация: 
o номер на приложението; 
o кратко описание на доказателството и, ако е приложимо, брой страници; 
o номер на страницата от представения документ (становище), на която е споменато 

доказателството (66); 

o ако е приложимо, определено доказателство следва да се запази поверително (което 

означава, че страната е представила обосновано искане за поверителност относно това 

доказателство, което следва да се отбележи като поверително и да се запази такова). 

• В горната част на индекса на приложенията следва да се включи съответната информация за 

решението, предмет на обжалване, или номер на досие (в зависимост от етапа на 

производството по обжалване). 

• Ако е приложимо, в случай на подавания по факс, на първата страница от индекса на 

приложенията следва ясно да е посочено дали представените приложения/доказателства 

съдържат цветни елементи от значение за случая; 

• Препоръчително е също, но не и задължително, представящата страна да посочи в индекса 

на приложенията на кои конкретни части от документа (доказателството) се позовава в 

подкрепа на своите аргументи. 

 

За улеснение на страните, техните представители и ПА е създаден образец на индекс на 

приложенията, който е включен като приложение 1 към Общата практика. 

 

3.3.2.2 Неструктурирани доказателства: последици 

Когато някои от условията, описани в настоящата глава, не са спазени, апелативният орган или 

службата за ИС на държавата членка може да покани страната да отстрани недостатъка. Крайните 

срокове, които следва да бъдат спазени за отстраняването на недостатъка, зависят от процедурата 

на всеки апелативен орган или служба за ИС на държавата членка; сроковете следва да се посочват 

в писмото за уведомяване за недостатъка. 

 

Препоръки: 

 

Недостатък следва да се установи, когато възникне най-малко един от следните сценарии: 

• доказателството не е включено като приложение към подадения документ (това може да е 
така, когато в документа или в индекса се споменава доказателство, което не е приложено 
към тях — освен в ситуациите, когато вече са изтекли крайните срокове за представяне на 
доказателства); 

• приложенията не са номерирани последователно; 

• страниците в приложенията не са номерирани; 

• не е подаден индекс на приложенията заедно с представената документация; 

                                                      
(66) Член 55, параграф 2 от Делегиран регламент (ЕС) № 2018/625 на Комисията. 
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• в индекса не е посочен всеки приложен документ или доказателство: 
o номер на приложението; 
o кратко описание на доказателството и, ако е приложимо, брой страници; 
o номер на страницата от документа, където се споменава доказателството. 

в случай че липсва само индексът на приложенията, или ако в него има недостатъци, или ако има 

недостатъци само в едно от приложенията, страната следва да изпрати само новия индекс или 

приложение. 

 

Ако недостатъкът не бъде отстранен в определения срок, решението дали документацията ще бъде 

приета остава в правомощията за преценка на конкретния апелативен орган или служба за ИС на 

държавата членка. 

 

3.3.3 Структура на пазарните проучвания 

Настоящата глава съдържа набор от препоръки относно начина на изготвяне и провеждане на 

пазарно проучване, което може да бъде представено на апелативните органи или на службите за 

ИС на държавите членки като доказателство в производства с марки(67). Това би могло да 

подпомогне търсенето на необходимите общи елементи за дадено проучване. 

 

Според добре установените практики на ниво ЕС пазарните проучвания обикновено се представят 

като доказателство за доказване на придобита отличителност или репутация на марка. Препоръките 

обаче могат да се приложат и към други видове пазарни проучвания в производства с марки. 

 

3.3.3.1 Изисквания за доставчик на проучване 

По принцип проучванията следва да се провеждат от независими изследователски институти, 

дружества или други независими експерти. Като се има предвид сложността на такива видове 

пазарни проучвания, експертите, на които е възложено провеждането им, следва да имат 

съответните знания и/или опит. Между експертите има консенсус относно това, че е по-добре да се 

направи консултация със специализирано дружество за провеждане на проучвания, отколкото с 

дружество с обща насоченост на дейността. Специализираното дружество/институция за 

провеждане на проучвания има по-добро разбиране за целта на проучването и следователно може 

по-добре и по по-надежден начин да структурира и провежда проучването и да тълкува резултатите. 

Все пак изборът на експерт/институция в областта на проучванията остава в рамките на преценката 

на страните. 

 

Представеният доклад от проучването не следва да се отхвърля единствено на основание, че 

експертът/институцията, провел/а проучването, не е известна/международна/голяма организация, 

при условие че всички ключови елементи на доклада от проучването са правилно определени и 

обяснени, а методологията на проучването отговаря на браншовите стандарти. Тези ключови 

елементи може да включват: релевантна сфера, описание на извадката, метод на събиране на 

отговорите, набор от зададени въпроси и крайни резултати. 

 

За да се потвърди inter alia надеждността на резултатите от пазарното проучване, е препоръчително 

да се предостави съответната информация относно професионалния опит на 

експерта(ите) (68)/изследователския институт или дружеството, провели проучването. 

                                                      
(67) Въпреки това някои апелативни органи или служби за ИС на държавите членки може да имат специфични правила относно 
допустимостта на пазарните проучвания, поради което може да е необходимо страните да потърсят разрешение за 
представянето на този тип доказателства. Освен това в някои юрисдикции на ЕС проучванията може да са изготвени в 
сътрудничество с апелативния орган или службата за ИС на държавата членка, или да са одобрени от него/нея. 
(68) Това може да е копие от автобиографията на експерта или профила на дружеството; списък с техните публикации относно 
пазарни проучвания; информация за това, че експертът е участвал в съответните конференции като говорител; членство в 
професионални сдружения и др. 
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3.3.3.2 Извадка от потребители (метод на изготвяне на извадката, размер на извадката) 

Извадката трябва да е показателна за всички релевантни потребители и трябва да е избрана 

произволно (69). Тя следва да е изготвена по такъв начин, че броят и профилът на интервюираните 

(най-малко от гледна точка на пол, възраст, регион/географско разпространение, ниво на 

образование, професия и произход) да са представителни за различните видове потенциални 

потребители на въпросните стоки и/или услуги. 

 

Въпросът как да се определи дали проучването е представително е основен практически проблем. 

Следователно може да е полезно да се прецени какво означава „представителен“ във връзка с 

изготвянето на извадка. Тъй като е невъзможно да се интервюира цялото население или всеки 

потребител/релевантен специалист във връзка с даден случай, следва да се изготви извадка. 

Извадката е много по-малка група с удобен размер. Планирана е по такъв начин, че напълно да 

отговаря на състава на групата, която ще бъде проучена; в идеалния случай извадката следва да 

бъде точна миниатюрна версия на „съвкупността“, която трябва да бъде проучена. 

 

Начинът за постигане на представителност е чрез прилагане на научна процедура за изготвяне на 

извадка, т.е. или по „произволния (70)“ метод, или по метода на изготвяне на справка въз основа на 

„квоти (71)“(72), или по друг научен метод, който също дава представителни извадки. При тези методи 

респондентите се избират систематично и активно, генерира се произволен подбор и се съставя 

подходяща/представителна извадка. 

 

В зависимост от конкретните стоки и услуги релевантните потребители може да се определят не 

само по територия, но и по разделение в различни групи: 1) широка общественост (потребителите 

на общи, публичнодостъпни стоки и услуги, необходими на всички), 2) или специфична група от 

потребители в рамките на широката общественост (напр. лица, които купуват оборудване, което 

служи за определена цел, която не е приложима към всички потребители в широката общественост, 

напр. мотоциклетни каски, голф оборудване, продукти за грижата за контактни лещи, памперси за 

бебета и др., относно които е явно, че са за употреба само от специфичен, обикновено по-малък 

сегмент от широката общественост) или 3) специалисти (потребителите на специфични стоки и 

услуги, които обикновено не са предназначени за широката общественост). 

 

Размер на извадката, състоящ се например между 1000 до 2000 потребители, би могъл да се счита 

за достатъчен за широката общественост и за общи стоки и услуги. Размерът на извадката обаче 

може да обхваща по-малък брой потребители в зависимост от населението на конкретната държава 

членка (релевантните потребители), спецификите на държавите и сферата на стоките и услугите. 

Следователно за специалисти и по-специализирани/специфични стоки и услуги извадка с по-малък 

размер би могла да е представителна и с доказателствена стойност, при условие че е подбрана 

строго произволно. В сравнение с общото население потребителите на специфични стоки или 

услуги и групите от специалисти по принцип са по-хомогенни, а отговорите им се различават много 

                                                      
(69) Решение по дело T-25/11 от 29/01/2013, Cortadora de cerámica, EU:T:2013:40, т. 88. 
(70) Произволният метод предвижда произволното подбиране на извадка от населението въз основа на систематични 
критерии. Основният принцип на произволното изготвяне на извадка е, че всеки елемент от съвкупността има еднакъв 
(предвидим) шанс да бъде избран като елемент от извадката. 
(71) При изготвянето на извадка въз основа на квоти се цели извадката да бъде съставена като миниатюрен модел, който 
отразява социалнодемографската структура на съответната съвкупност колкото е възможно по-точно чрез определяне на 
цели за състава на извадката, напр. от гледна точка на пол, възраст, регионално разпределение и професия на базата на 
статистика от други източници. Интервюиращите трябва да интервюират определен брой хора, които имат определени 
социалнодемографски характеристики или комбинации от характеристики, за да може структурата на извадката да 
съответства на тази на съвкупността. 
(72) И в двата случая (произволно и въз основа на квоти) данните трябва да се претеглят, ако структурата на извадката (напр. 
във връзка с възраст или пол) значително се отклонява от социалнодемографската целева структура на съответната 
съвкупност. В процеса на претегляне лицата, които в извадката не са представени в достатъчна степен, получават по-висок 
тегловен коефициент („>1“), т.е. те се включват в по-голяма степен в оценката, докато тези, които са по-силно представени, 
получават съответно по-нисък тегловен коефициент („<1“). С това се гарантира, че извадката по правилен начин отразява 
структурата на съответната съвкупност. 
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по-малко. 

 

Следователно представителността на извадката не зависи от голям брой интервюирани. 

 

Колкото по-малка е допустимата грешка (73), толкова по-високо е равнището на сигурност за това, че 

проучването е надеждно и представително (74). 

 

В обобщение, в доклада от проучването следва да се разгледа следното: 

 

• ясно определяне на релевантните потребители; 

• дали релевантният „потребител“ в конкретния случай е широката общественост, специфична 

група или кръгове от специалисти; 

• ясно обяснение за начина, по който е изготвена и подбрана извадката, и кой научен метод е 

използван (квота, произволен подбор или друг); 

• следва да се предоставят съответните статистически данни (таблици), включително 

информация относно разпределението на населението от гледна точка най-малко на регион, 

възраст, пол, ниво на образование, професия и др.; 

• недвусмислено разяснение относно размера на извадката за конкретния случай и нейната 

представителност; 

• следва също да се разясни всеки процент, споменат в проучването (дали съответства на 

общия брой интервюирани или само на тези, които са дали отговор). 

 

3.3.3.3 Метод на провеждане на проучването (лице в лице, по телефона, онлайн и др.) 

Няма задължителни методи или канали и могат да се разграничат няколко различни начина на 

провеждане на проучване, всеки със своите предимства и недостатъци.  Често използвани начини 

на провеждане на интервюта са лице в лице, по телефона и чрез онлайн интерфейси (главно под 

формата на така наречените панели с онлайн достъп). 

 

Методът и обстоятелствата, при които се интервюират респондентите, оказват пряко въздействие 

върху качеството и надеждността на резултатите от проучването. Важно е в доклада на проучването 

да се даде обяснение за избрания метод за провеждане на проучване, в противен случай 

надеждността на проучването може да бъде поставена под съмнение. 

 

Методът на провеждане на проучване следва да се избере, като се вземат предвид: 

1) релевантните потребители и броят на потенциалните респонденти; 

2) необходимостта  от показване на изследвания обект (знак, опаковка на продукт) на 

интервюираните; 

3) възможността да се гарантира проследимостта на отговорите (едно лице да отговори само 

веднъж и да не може да променя отговорите ретроспективно); 

4) необходимостта да се създадат такива условия, че респондентът да отговаря спонтанно 

(напр. ограничено време за отговор на въпросника, без възможност за справки в 

интернет/други източници на информация). 

 

Подходящият метод на провеждане на проучването следва да се избира от експерт в областта на 

                                                      
(73) Допустимата грешка изразява максималната очаквана разлика между параметъра за действителното население и 
приблизителната оценка на този параметър. За да бъде значима, допустимата грешка следва да бъде квалифицирана от 
твърдение за вероятност (често изразено под формата на гаранционна вероятност). В статистиката гаранционната 
вероятност показва вероятността, с която оценката на местоположението на статистически параметър (напр. 
средноаритметична стойност) в проучване на извадка се отнася също и за населението. 
(74) Например: Ако изберем гаранционна вероятност от 95 % и допустима грешка от 5 %, ще сме сигурни в резултата с ±5 % 
шанс за грешка и 95 % вероятност, че избраната извадка е представителна за цялото население. 95 % гаранционна 
вероятност с 5 % допустима грешка е подход на изготвяне на извадки, който като цяло се приема като представителен. 
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проучванията съобразно обстоятелствата на всеки отделен случай. 

 

Що се отнася до онлайн проучванията, в доклада от проучването следва ясно да се покаже, че 

извадката от потребители е представителна и че респондентите са дали своите отговори в 

контролирана среда. В случай на онлайн панели респондентите се избират на произволен принцип 

от членовете на панела. Респондентите следва да преминат процес на проверка, с който се 

гарантира, че те действително принадлежат към релевантните потребители. Рамка за контролиран 

анализ спомага по-късно да се гарантира относимостта на резултатите (т.е. ако респодент е 

прекъснал проучването поради каквато и да е причина, неговите/нейните отговори ще бъдат 

включени). 

 

В обобщение, в доклада от проучването следва да се разгледа следното: 

• информация относно приложения за събиране на отговори метод (метод на провеждане на 

проучване); и 

• обяснение защо той е определен като подходящ за конкретния случай. 

 

3.3.3.4 Структура и формулировка на въпросника на проучването 

Важно е във всеки случай да се изготви обективен подход на тестване, разбит на набор от неутрални 

въпроси, които отговарят на целта на проучването. Зададените въпроси не могат да са 

подсказващи(75). Следва да се избягват двусмислени въпроси (въпросите от проучването не следва 

да са обобщаващи, а вместо това следва да са фокусирани върху една тема) — въпросникът трябва 

да е прост и кратък. 

 

Доказателствената стойност на проучванията зависи от начина, по който са формулирани 

въпросите. Проучването може да се състои от комбинация от въпроси от затворен тип (76) и въпроси 

със свободен отговор (77). Следва да се обърне внимание дали е избран подходящият тип въпроси 

от гледна точка на целта на проучването (78). 

 

Препоръчително е да не се използва един и същ универсален тест или въпросник за различни 

видове проучвания. За всеки тип проучване следва да се използват различни въпросници и тестови 

модели. 

 

Като се отчитат различните им цели, е препоръчително да не се комбинират тестови протоколи в 

един тест, например при провеждане на проучване относно придобит отличителен характер или 

относно репутация,  или да се провеждат два вида тест в рамките на интервюто на едно проучване 

или с един и същ респондент.  

 

Що се отнася до формулировката и структурата на въпросниците, се препоръчва следното: 

• При проучването следва да се използват ясно структурирани въпроси, които следват един и 

същ ред и формат за всички интервюиращи. 

• Езикът на въпросите трябва да е ясен и стегнат. 

• Задаваните въпроси не трябва да са подсказващи и не трябва да насочват отговарящото на 

въпроса лице към спекулативни разсъждания, към които лицето никога не би се впуснало, ако 

въпросът не му беше зададен. 

• Въпросите следва да се формулират по такъв начин, че да се получат спонтанни отговори. 

                                                      
(75) Решение по дело T-72/11 от 13/09/2012, Espetec, EU:T:2012:424, т. 79. 
(76) На въпросите от затворен тип може да се отговори с „Да/Не/Може би“ или наборът от възможните за тях отговори може 
да е ограничен (като например: „А“, „Б“, „В“). 
(77) Въпросите със свободен отговор са въпроси, които позволяват да се даде отговор в свободна форма. 
(78) Някои примери за подвеждащи въпроси може да бъдат намерени в: Решение по дело T-262/04 от 15/12/2005, Three-
dimensional trade mark in the shape of a lighter, EU:T:2005:463, т. 83—86; Решение по дело T-72/11 от 13/09/2012, Espetec, 
EU:T:2012:424, т. 79. 
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• Повече тежест обикновено се дава на въпроси със свободен отговор, които не са насочващи. 

• Трябва да се записват точни отговори, а не съкращения, обобщения или резюмета на 

отговора. 

• Отговори като „да“, „не“ или „не знам“ са прости и най-лесни за разбиране и измерване. За 

тази цел са необходими въпроси от затворен тип, въпреки че понякога е подходящо да се 

определи скала и да се вземе повече информация относно мнението или предпочитанията на 

потребителя: в такива случаи са необходими въпроси със свободен отговор. 

• Следва да се разкрие пълния списък с въпросите, включени във въпросника. 

• Следва да се разкрие общият брой на всички отговори, дадени при проучването. 

• Указанията, давани на интервюиращите, също следва да се разкрият. 

Тъй като пазарни проучвания често се представят като доказателство за доказване на придобит 

отличителен характер или репутация, настоящата Обща практика съдържа основни насоки относно 

„подхода на тестване в три стъпки“, който може да е полезен особено за страните в производството 

и техните представители. 

Трябва обаче да се подчертае, че конкретният брой и формулировка на въпросите винаги следва 

да се определят от експерт в областта на проучванията съобразно спецификите на всеки отделен 

случай. 

Придобит отличителен характер 

Тестът в три стъпки като цяло има за цел да определи способността на респондентите спонтанно 

да разпознаят определен обект на тестване (79), понякога сред редица други (80), във връзка с 

определен вид продукт или услуга (разпознаване), произхождащ(а) само от един-единствен 

конкретен търговски източник. 

Такава структура на въпросите представлява механизъм за филтриране, който позволява да се 

измерва степента на отличителност, произхождаща от дела на лицата, които изключително 

свързват обекта на тестване само с един конкретен източник на търговски произход. 

Интервюираният може да премине към следващия въпрос само ако е дал положителен отговор. 

Следователно на всяка стъпка ще отпадат редица интервюирани. 

Втората стъпка от теста е решаващата, тъй като при нея се определя делът на лицата, които поради 

марката разглеждат обекта на теста в контекста на специфичните стоки или услуги като 

произхождащи само от едно предприятие. 

Третата стъпка е структурирана като допълнителна кръстосана проверка; не е необходимо 

отговорите да са правилни или респондентите да могат активно и точно да назоват конкретното 

предприятие. На този етап обаче следва да се вземе под внимание въздействието на отрицателните 

или неправилните, или на отгатнатите отговори относно отличителността. По същество първите 

въпроси от затворен тип определят степента на придобит отличителен характер, докато третият 

въпрос със свободен отговор може да се счита за допълнителен фактор, който подсила извода 

относно този отличителен характер, макар да не е определящ фактор. 

 

                                                      
(79) Някои примери за въпроси може да бъдат намерени в: Решение на Апелативния състав по дело R 972/2017-2 от 
18/04/2018, т. 6, обжалвано пред Общия съд, Решение по дело T-428/18 от 10/10/2019, mc dreams hotels Träumen zum kleinen 
Preis!, EU:T:2019:738, т. 71 (жалбата е отхвърлена). 
(80) Решение по дело T-262/04 от 15/12/2005, Three-dimensional trade mark in the shape of a lighter, EU:T:2005:463, т. 84. 
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Стъпка 
1

• Осведоменост

•Осведоменост за знака във връзка със съответния тип продукти или услуги,
предмет на заявка

•Въпроси от затворен тип

• Биха могли да се използват следните въпроси, но, естествено, те биха
могли да се адаптират към конкретно разглеждания фактически,
икономически и културен контекст: „Познавате ли знака Х*/някои от тези
знаци X Y Z и др.** във връзка със стока Z?“/„Виждали ли сте някога този
цвят/някои от тези цветове, използвани в Х?“

•Възможни отговори: „да“, „не“, „може би“

• *Вж. бележка под линия № 79 по-горе

• **Вж. бележка под линия № 80 по-горе

Стъпка 
2

•Изключително свързване само с един-единствен търговски източник

•Само тези, които са отговорили с „да“ или „може би“ в стъпка 1

•Установяване на разпознаваемостта на знака като отнасящ се за едно
предприятие

•Въпроси от затворен тип

• Биха могли да се използват следните въпроси, но, естествено, те биха
могли да се адаптират към конкретно разглеждания фактически,
икономически и културен контекст: „Произтичат ли стоките със знак Х само
от едно предприятие или от различни предприятия?“/ „Продуктите в този
цвят (1) произхождат ли от определено дружество; (2) произхождат ли от
редица различни дружества; (3) познати ли са ви изобщо?“

•Възможни отговори: „от едно дружество“, „от различни дружества“, „не ми е
познат изобщо“

Стъпка 
3

•Ниво на идентифициране на този източник (най-често по
наименование) посредством контролен въпрос

•Само тези, които са отговорили с „от едно определено дружество“ на етап 2

•Идентифициране на това предприятие или по наименование, или с друго 
описание

•Въпроси със свободен отговор

• Биха могли да се използват следните въпроси, но, естествено, те биха 
могли да се адаптират към конкретно разглеждания фактически, 
икономически и културен контекст: „Какво е името на предприятието? 
Можете ли да назовете това конкретно предприятие?“
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Репутация 

Проучванията, чрез които се измерва репутацията на марка, по същество трябва да са 

съсредоточени върху установяването на нивото на активно припомняне сред потребителите. За 

измерване на репутацията са подходящи въпроси от отворен тип, за които е необходимо самите 

респонденти да имат активни знания и сами да формулират отговорите без допълнителна помощ. 

От правна гледна точка оценяваме дали марката може да се полза от по-широк обхват на закрила 

поради степента на „припомняне“ у интервюирания, т.е. пряка и незабавна асоциация или 

предоставяне на повече описателна информация. 

Препоръчително е въпросите да се формулират по начин, който позволява на респондентите да 

предоставят спонтанни отговори. След това тези свободно формулирани отговори се анализират 

посредством система от категории (кодиращ ключ). 

Тази препоръчителна структура на въпросника също обхваща три стъпки. 

Като първа стъпка въпросът следва да се изготви така, че да се измери спонтанната осведоменост 

за знака/знаците. 

Като втора стъпка респондентите следва да бъдат приканени да опишат какво знаят за знака, какво 

свързват с него. Респондентите трябва да формулират сами своите описания, без помощта на 

предварително зададени категории отговори. Релевантният процент за изясняване на 

разглеждания правен въпрос се определя въз основа на дела респонденти, които познават марката 

и същевременно могат точно да опишат съответните видове стоки или услуги, предоставяни от 

собственика на марката. 

Правно решаващата констатация „активно знание“ се извлича чрез въпроса, зададен във втора 

стъпка. Той предполага осведоменост, измерена с въпроса в първата стъпка, на индивидуално 

равнище. 

Като трета стъпка може да бъдат зададени допълнителни въпроси с цел по-обстойно определяне 

на мнението на респондентите, което впоследствие да се анализира (напр. относно 

характеристиките на стоките и услугите, конкретен интерес на потребителите към определени стоки 

и услуги и др.). 

Този подход е илюстриран в следната структура: 
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Стъпка 1

•Спонтанно разпознаване на марката без споменаване на
свързания вид стоки или услуги

•Биха могли да се използват следните въпроси, но, естествено, те биха
могли да се адаптират към конкретно разглеждания фактически,
икономически и културен контекст: „Познавате ли този знак/някой от
тези знаци?“/ „От представените знаци бихте ли избрали тези, които
сте виждали преди или Ви се струват познати, или са Ви напълно
непознати?“

Стъпка 2

•Потвърдено разпознаване

•Правилни асоциации относно вида разглеждани стоки или услуги (активно
знание посредством неподпомагани асоциации чрез активно,
неподпомагано описание на релевантните продукти/услуги или друга
правилна информация, за която може да се сети респондентът (въпрос
със свободен отговор).

•Биха могли да се използват следните въпроси, но, естествено, те биха
могли да се адаптират към конкретно разглеждания фактически,
икономически и културен контекст: „Какво можете да ми кажете за
него/този?“/ „Относно знаците, които видяхте по-рано или които Ви се
струват познати, какво знаете за всеки от тях, за какво се отнасят?“

Стъпка 3

•Допълнителни въпроси по избор с цел получаване на информация
за по-нататъшен анализ

•напр. относно характеристиките на самите стоки или услуги, или относно
репутацията на производителя на стоката или услугата, или въпроси за
друг показател

•Допълнително може да се определи групата от лица, имащи интерес към
закупуването на съответните стоки или услуги.

•Биха могли да се използват следните въпроси, но, естествено, те биха
могли да се адаптират към конкретно разглеждания фактически,
икономически и културен контекст: „Считате ли, че продаваните с това
лого продукти са висококачествени или по-скоро са със средно качество,
или са под средното ниво от гледна точка на качеството?“ /„Доколко
имате личен интерес към този конкретен вид стока или услуга? Бихте ли
казали, че сте много заинтересовани, донякъде заинтересовани или
изобщо не сте заинтересовани?“



 
Доказателства в производствата по обжалване относно марките 

  
 

 

 
Обща практика 45 
 

 

3.3.3.5 Контролен списък: помощен инструмент за оценяване на съдържанието и стандарта 

на проучване 

По принцип апелативните органи и службите за ИС на държавите членки могат да използват 

контролния списък по-долу, за да оценяват съдържанието и стандарта, на които следва да 

съответстват пазарните проучвания. 

 

Индекс Въпрос Отговор 

Предоставени доказателствени средства 

1 Част ли е проучването от по-голям набор от представени 

доказателства, или е единственият елемент? 

Част от 

набор 

доказател

ства/Един

ствено 

доказател

ство 

 

Цел на проучването 

2 Посочена ли е ясно целта на проучването? Да/Не 

Изисквания за експерт/институция в областта на проучванията 

3 Проведено ли е проучването от независим експерт/институция? Да/Не 

4 Има ли доказателства за това, че експертът/институцията има 

съответните квалификации и/или опит? 

Да/Не 

Отговор „не“ на тези въпроси може да доведе до отхвърляне на проучването, понеже 

резултатите може да бъдат счетени за ненадеждни. Въпросът остава в правомощията за 

преценка на апелативните органи и службите за ИС на държавите членки. 

Релевантен пазар и екстраполиране 

5 Ясно определени ли са релевантните потребители, които са обект на 

проучването? 

Да/Не 

6 Релевантните потребители, които са обект на проучването, 

съответстват ли на пазара, на който се използва марката, и/или на 

който осъществява дейност носителят на права? 

Да/Не 

7 В зависимост от марката и естеството на стоките и услугите, 

проучването проведено ли е на територията на ЕС/конкретна 

държава членка? 

Да/Не 

8 Направено ли е териториално екстраполиране (81)? Ако това е така, в 

представената документация обяснена ли е основата за 

екстраполирането? 

Да/Не 

Като обща препоръка, на въпроси 5, 6 и 7 следва да се отговори с „да“, а към въпрос 8 следва 

да се подходи с особено внимание, за да се оцени надеждността на проучването като 

доказателство. Въпросът остава в правомощията за преценка на апелативните органи и 

службите за ИС на държавите членки. 

Извадка от потребители 

9 Обяснено ли е ясно и изцяло изготвянето на представителната 

извадка от населението? 

Да/Не 

10 Определен и достигнат ли е минималният препоръчителен размер 

на извадката? 

Да/Не 

11 Предоставени ли са данни за достатъчно надеждно ниво на доверие Да/Не 

                                                      
(81) Това е приложимо, ако проучването има за цел да обхване повече от една държава членка. Тази концепция е представена 
например в: Решение по съединени дела C-84/17 P, C-85/17 P и C-95/17 P от 25/07/2018, Триизмерна марка във формата на 
шоколадово блокче с четири надлъжни парчета, EU:C:2018:596, т. 80—83; Решение по дело T-411/14 от 24/02/2016, Форма 
на ненабраздена контурна бутилка, EU:T:2016:94, т. 80. 
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в извадката и граници за допустима грешка? 

12 Предоставени ли са статистически таблици и необработени данни? Да/Не 

Отговор „не“ на тези въпроси може да доведе до отхвърляне на проучването като 

ненадеждно. Въпросът остава в правомощията за преценка на апелативните органи и 

службите за ИС на държавите членки. 

Метод на провеждане на проучването 

13 Има ли описание за начина, по който са интервюирани 

респондентите и по който е проведено проучването (лице в лице(82), 

по телефона, онлайн и др.) и, ако е приложимо, от кого?  

Да/Не 

14 Има ли ясно описание за резултатите и/или обяснение за начина, по 

който са оценени резултатите? 

Да/Не 

15 Предоставени ли са копия от указанията и въпросите към 

интервюираните? Тези може да бъдат разширени, така че да 

включват резултати от валидиране, кодови книги и указания относно 

набора от варианти на отговори, с които са разполагали 

респондентите.  

Да/Не 

16 Отправяни ли са едни и същи въпроси в един и същи ред на всички 

респонденти? 

Да/Не 

17 Има ли информация за начина (83) и средствата, чрез които знакът е 

представен на интервюираните? Показан ли е знакът на 

респондентите по същия начин, по който е показан в заявката или по 

който е регистриран (84)? 

Да/Не 

Ако отговорът на някои от тези въпроси е „не“, проучването може да се отхвърли като 

ненадеждно. Въпросът остава в правомощията за преценка на апелативните органи и 

службите за ИС на държавите членки. Ако отговорът на въпроса „Показан ли е знакът на 

респондентите по същия начин, по който е показан в заявката или по който е 

регистриран?“ е „не“, следва да се предостави допълнителна информация/проведе 

допълнително проучване. Въпросът остава в правомощията за преценка на апелативните 

органи и службите за ИС на държавите членки. 

Видове въпроси: 

18 Предоставено ли копие от точната формулировка на въпросите? Да/Не 

19 Има ли насочващи въпроси във въпросника? Да/Не 

20 Проведено ли е проучването по такъв начин, че да идентифицира 

въпросната марка, продукт(и) или услуга(и)? 

Да/Не 

Проучването следва да бъде допуснато само ако структурата на въпросите е спазена 

(отговорът на въпрос 18 е „да“), въпросите не са насочващи (отговорът на въпрос 19 е „не“), 

а марката/продуктът(ите)/услугата(ите) е/са определен(а)/и (отговорът на въпрос 20 е „да“). 

Въпросът обаче остава в правомощията за преценка на апелативните органи и службите за 

ИС на държавите членки. Освен това, що се отнася до въпрос 18, е важно да се отбележи, 

че трябва да бъдат следвани различните структури на въпросниците в зависимост от целта 

на проучването — както е обяснено в подглава „Структура и формулировка на въпросника 

на проучването“ по-горе. 

Недопускане на пристрастност и грешки 

21 Има ли описание за предприети допълнителни мерки с цел 

допълнително намаляване на грешките и пристрастността, напр. 

Да/Не 

                                                      
(82) Ако сте отговорили с „да“, къде е направено това? У дома, в магазин и др.?  
(83) Например: интервюиращият само е показал думата/знака на интервюираните, без да го казва (Решение по дело T-569/10 
от 10/10/2012, BIMBO DOUGHNUTS, EU:T:2012:535, т. 72—73). 
(84) Решение по дело T-307/17 от 19/06/2019, Фигуративна марка, изобразяваща три успоредни ивици, EU:T:2019:427, т. 133—
137; Решение по дело T-402/02 от 10/11/2014, Figurative mark representing the form of a twisted wrapper (shape of a sweet 
wrapper) (Фигуративна марка, изобразяваща формата на огъната опаковка (форма на опаковка на бонбон), EU:T:2004:330, 
т. 88; Решение по дело T-396/02 от 10/11/2004, Shape of a sweet (Форма на бонбон), EU:T:2004:329, т. 66. 
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контролни тестове? 

22 Провеждано ли е предишно проучване за съответния продукт/услуга 

в дадения сектор на въпросната територия? 

Да/Не 

Проучването следва да съдържа раздел, в който изследващият показва, че е преценял 

вероятността за пристрастие и грешка през всички етапи на целия процес по изготвяне, 

провеждане и докладване на проучването (отговорът на въпрос 21 е „да“). 

 

3.3.4 Образци 

В производства с марки често се представят писмени декларации. Затова в Общата практика са 

показани предложения с минималните стандарти относно съдържанието на клетвени декларации и 

свидетелски показания. Те може да са от полза за ПА, страните в производствата, както и техните 

представители, и да им помогнат да набавят и представят такива доказателства в производства с 

марки. Освен това те може да подпомогнат апелативните органи или службите за ИС на държавите 

членки при вземане на решение, тъй като създават минимален стандарт за декларациите, обсъдени 

и одобрени  сред различните заинтересовани страни от ЕС. Преценката на тези доказателства 

обаче винаги остава в правомощията на апелативните органи и службите за ИС на държавите 

членки. 

 

3.3.4.1 Клетвени декларации 

Препоръчително е клетвените декларации да включват следните елементи (85): 
а) място и дата; 
б) заглавие на документа; 
в) пълно име на подписващия декларацията/декларатора; 
г) номер на карта за самоличност или национален идентификационен номер на подписващия 

декларацията/декларатора; 
д) професия на подписващия декларацията/декларатора; 
е) семейни, професионални или лични отношения, принадлежност, сътрудничество или общи 

бизнес интереси на подаващия декларацията/декларатора със страните по спора; ако е 
приложимо, в случай че декларацията е изготвена в професионално, търговско или друго 
служебно качество, адресът, на който работи подписващият декларацията/декларатора, 
позицията, която заема, и наименованието на фирмата или работодателя; 

ж) потвърждение за запознатост с целта на декларацията; 
з) деклариране/излагане на конкретни факти без правни оценки или мнения; 
и) декларация за истинност; 
й) ако е приложимо, броя листове, приложени към клетвената декларация; 
к) подпис. 

 

Следва да се подчертае, че горепосоченият списък е само примерен и не оказва влияние върху 

значението или доказателствената стойност на клетвените декларации. Той е неизчерпателен и 

поради това могат да се добавят всякакви други елементи, които са от значение (или дори 

задължителни съгласно националното право) за апелативните органи или службите за ИС на 

държавите членки. 

 

3.3.4.2 Свидетелски показания 

Препоръчително е свидетелските показания да включват следните елементи (86): 
а) място и дата; 
б) заглавие на документа; 
в) пълно име на свидетеля; 

                                                      
(85) Приложимо е само ако правната система на държавите членки включва концепцията за „клетвена декларация“. 
(86) Приложимо е само ако правната система на държавите членки включва концепцията за „писмени свидетелски показания“. 
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г) номер на карта за самоличност или национален идентификационен номер на свидетеля; 
д) професия на свидетеля; 

е) семейни, професионални или лични отношения, принадлежност, сътрудничество или общи 

бизнес интереси на свидетеля със страните по спора; ако е приложимо, в случай че 

декларацията е изготвена в професионално, търговско или друго служебно качество, 

адресът, на който работи свидетелят, позицията, която заема, и наименованието на 

фирмата или работодателя; 
ж) потвърждение за запознатост с целта на показанията; 

з) изложение на конкретни факти без правни оценки или мнения; 
и) декларация за истинност; 

й) ако е приложимо, броя листове, приложени към показанието; 
к) подпис. 

 

Следва да се подчертае, че горепосоченият списък е само примерен и не оказва влияние върху 

значението или доказателствената стойност на свидетелските показания. Той е неизчерпателен и 

поради това могат да се добавят всякакви други елементи, които са от значение (или дори 

задължителни съгласно националното право) за апелативните органи или службите за ИС на 

държавите членки. 

 

3.4 Поверителност на доказателствата 

Настоящата Обща практика не засяга Общия регламент № 2016/679 относно защитата на данните 

(наричан по-нататък ОРЗД) или други актове на тази тема — освен въпроса за анонимизацията в 

документи и решения на лични данни и данни, свързани със здравето на физически лица (87) (вж. 

подглава 3.4.5. по-долу). 

 

Терминът „Поверителност на доказателствата/данните“ в настоящата глава се отнася до бизнес и 

търговски тайни (88) и друга поверителна информация (89) (напр. информация относно бизнес 

партньори, доставчици и потребители, чувствителна икономическа информация, като например 

оборот или цифри от продажби, пазарни изследвания или планирани стратегии, както и бизнес 

планове). Освен това следва да се вземат под внимание и съответните национални правила и, ако 

е приложимо, националната съдебна практика, в която са определени горепосочените концепции. 

 

Апелативните органи и службите за ИС на държавите членки следва да защитават поверителните 

и личните данни на страните и третите страни (напр. свидетелите), които могат да бъдат включени 

в представените доказателства, а след това намерени в преписката по производствата или 

решенията. Освен това, при условие че е подадено изрично искане, или е обосновано искане за 

поверителност, или ако апелативният орган или службата за ИС на държавата членка ex officio 

прецени, че доказателството съдържа лични данни, свързани със здравето, или чувствителни данни 

(вж. подглави 3.4.1 — 3.4.5), тези данни не следва да се публикуват. 

 

Страната в производството винаги следва да уведомява апелативния орган или службата за ИС за 

това, че подава поверителни доказателства, които следва да се отбележат като поверителни и да 

се запазват като такива. При определени обстоятелства страната може също да поиска 

поверителност на доказателства, представени от друга страна. 

                                                      
(87) По смисъла, описан в член 4 от ОРЗД, включително специални категории лични данни (чувствителни данни), както са 
описани в член 9 от ОРЗД. 
(88) По смисъла, описан в член 2 от Директива (ЕС) № 2016/943 относно защитата на неразкрити ноу-хау и търговска 
информация (търговски тайни) срещу тяхното незаконно придобиване, използване и разкриване; на базата на член 39 от 
Споразумението за свързаните с търговията аспекти на правата върху интелектуалната собственост (Споразумение TRIPS). 
(89) Може да се разбира като информация, различна от търговски тайни, доколкото нейното оповестяване значително би 
навредило на лицето или предприятието, а интересите, които могат да бъдат увредени с оповестяването, заслужават да 
бъдат защитени. Идеи могат да бъдат почерпени от практиката на съдилищата на ЕС, напр. Решение по дело T-474/04 от 
12/10/2007, EU:T:2007:306, т. 65. 



 
Доказателства в производствата по обжалване относно марките 

  
 

 

 
Обща практика 49 
 

 

Като се има предвид горепосоченото, в настоящата глава са представени някои препоръки относно 

искането за поверителност, неговата обосновка и преценка, както и третирането на поверителни 

данни от апелативните органи и службите за ИС на държавите членки в досиетата и при 

публикуване на решенията. Освен това по-долу са представени някои препоръки относно 

анонимизация. 

 

3.4.1 Обхват на искането за поверителност 

За целите на настоящия документ следва да се разграничат две ситуации: i) запазване на 

поверителността на доказателствата/данните по отношение на трети страни и ii) запазване на 

поверителността на доказателствата/данните от другата страна в двустранните производства. 

 

Всяка страна, участваща в двустранно производство, винаги има правото да се защити. 

Следователно, като общо правило, страната (или нейният представител) следва да има достъп до 

всички материали, включително и доказателствата, представени от другата страна в 

производството по обжалване. 

 

Ако някоя от страните поиска определени данни да бъдат запазени поверителни, тя ясно следва да 

посочи дали това следва да е по отношение на трети страни или също от другата страна в 

производството, за да могат апелативните органи и службите за ИС на държавите членки да 

предприемат подходящите последващи стъпки в тази връзка. 

 

Препоръки: 

 

• В своята документация или искане за поверителност страната следва ясно да посочи дали 

подаденото доказателство следва да се запазва поверително от трети страни или също и от 

другата страна в производството; 

• Ако апелативните органи и службите за ИС на държавите членки получат доказателство с 

искане за поверителност по отношение другата страна в двустранно производство, страната 

(подателят), искаща пълна поверителност, следва да се информира, например под формата 

на уведомление за недостатъци, относно това, че може да избира между: 
(i) това да приеме разкриването на доказателството на другата страна и/или нейния 

представител, но да бъде запазена неговата поверителност пред трети страни; или 
(ii) това да представи доказателството по начин, с който се избягва разкриването на 

частите от документа или данните, които страната счита за поверителни (като например 
чрез редактиране/почерняване на съответните части); или 

(iii) това да оттегли доказателствения материал. 

 

И накрая, следва да се подчертае, че обстоятелствата, при които апелативните органи или службите 

за ИС на държавите членки може да позволят на трети страни или други административни 

органи/съдилища да осъществяват достъп до доказателствата/данните, представени по време на 

производството, остават извън обхвата на Общата практика СР12. 

 

3.4.2 Допустими начини и момент на подаване на искане за поверителност 

По принцип искане за поверителност се подава във връзка с търговски тайни и друга поверителна 
информация (90). Данните/информацията, които вече са станали известни извън предприятието, 
сдружението, групата и др. и са били оповестени, не следва да се считат за търговски тайни или 
по друга причина поверителни. 
 

                                                      
(90) Както е определено в увода на настоящия раздел от Общата практика (бележки под линия 88 и 89). 
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За да се подаде искане за поверителност, страната в производството следва да представи 
обосновано искане заедно с доказателствата, които съдържат поверителни данни. 
 
Препоръки: 

 

• Страната следва да посочи, че доказателствата са поверителни или съдържат поверителни 

части в момента на представянето им. 

• Страната следва също да обоснове своето искане за поверителност (описано в подглава 3.4.3 

по-долу) в момента на представяне на доказателството, което следва да се отбележи и запази 

като поверително. 

• Искане за поверителност не следва да се подава във връзка с данни, които вече са известни 

извън предприятието, сдружението, групата и др. и са публично достъпни. 

• Поверителното доказателство следва да се идентифицира чрез ясно посочване на номерата 
на приложенията (които съдържат поверителни данни), както и чрез посочване кои части от 
доказателството (91) трябва да се запазят поверителни и защо приложеното доказателство или 
част от него е поверително (както е описано в подглава 3.4.3 по-долу). 

• В индекса на приложенията също следва да се посочи, че поискана поверителност, което се 
отбелязва до съответното доказателство (както е описано в подглава 3.3.2.1 по-горе). 

• Самото искане за поверителност следва да бъде ограничено до общия характер на 
поверителните данни или информация (92) и следва да е достъпно за страните, които имат 
право на достъп до досието. Затова то не следва да се отбелязва като поверително, а 
страната или нейният представител не следва да включват поверителни данни в искането си 
за поверителност. Всякакви приложения (доказателства) към него обаче може да се 
отбележат като поверителни и да се изключат от достъп до досието или от публикуване. 

 

3.4.3 Критерии за оценка на искането за поверителност 

Преценката за това дали дадено доказателство съдържа търговски тайни или друга поверителна 

информация/данни трябва да се извършва въз основа на всеки отделен случай, като се съобразяват 

също и правилата, установени от националното право(93). При преценяване на искането за 

поверителност обаче апелативните органи и службите за ИС на държавите членки следва да вземат 

под внимание всеки специален интерес (94), изразен от подателя на искането, за запазване на 

определени данни поверителни, включително въздействието, което удовлетворяването или 

отхвърлянето на искането за поверителност ще окаже върху подаващата искането страна. 

 

Препоръки: 

 

• Страната следва да предостави обосновка в подкрепа на своето искане за поверителност — 

по-специално тя следва изрично да е заявила и в достатъчна степен обосновала специален 

интерес за запазване на информацията/данните поверителна/и. По отношение обаче на някои 

видове информация/данни е общопризнато, че се считат за поверителни, например 

ценоразписите на дистрибутори или списъците с клиенти. Следователно, посочването на 

такава информация/данни за чувствителни и поверителни следва да се счита за достатъчна 

обосновка.   

• Ако е направено позоваване на специален интерес за запазване поверителността на 

определена информация/данни, апелативният орган или службата за ИС на държавата 

                                                      
(91) Неприложимо, ако цялото доказателство трябва да се запази поверително. 
(92) Пример за обща информация относно поверителни данни или информация: „данни относно ценоразписи на 
дистрибуторите или списъци с клиенти, които са от значение за съответната бизнес стратегия/търговски отношения“. 
(93) Вж. определението на термина „поверителност на доказателствата/данните“ в увода на настоящия раздел от Общата 
практика. 
(94) Специалните интереси следва да произтичат от поверителния характер на доказателствата/данните, например техният 
статут на бизнес и търговски данни или всякакви други интереси (за запазване на определени данни поверителни), признати 
от правото на ЕС или националното право или съдебна практика. 
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членка следва да проверят дали това позоваване е обосновано в достатъчна степен. 

• Ако е подадено искане за поверителност с обяснение, което обосновава поверителния 

характер или статута на информацията/данните, искането за поверителност следва да бъде 

удовлетворено. 

• Ако е подадено искане за поверителност без обяснение или без да е посочен специален 

интерес, или без да е направен опит да се обоснове поверителният характер или статутът на 

информацията/данните, апелативният орган или службата за ИС на държавата членка може 

да изпрати уведомление за недостатъци. Ако недостатъкът не бъде отстранен, апелативният 

орган или службата за ИС на държавата членка,  следва да отмени поверителността без 

допълнително уведомяване, в случай че решението е окончателно. 

• Ако е подадено искане за поверителност с обяснение, което е недостатъчно, за да обоснове 

поверителния характер или статута на информацията/данните, апелативният орган или 

службата за ИС на държавата членка следва да изпрати уведомление за недостатъци. Ако 

недостатъкът не бъде отстранен, апелативният орган или службата за ИС на държавата 

членка следва да отмени поверителността без допълнително уведомяване, в случай че 

решението е окончателно. Ако недостатъкът бъде отстранен, искането за поверителност 

следва да бъде удовлетворено. 

 

3.4.4 Третиране на поверителни данни в документи и решения 

Като общо правило е препоръчително решенията на апелативните органи и службите за ИС на 

държавите членки да се предоставят (офлайн/онлайн) за информация и консултация на широката 

общественост и в интерес на прозрачността и предвидимостта. Някои части от решенията обаче 

може да не бъдат публикувани по основания за поверителност. 

 

Освен това поверителните данни следва да се отбелязват и запазват като такива в досиетата. 

Следователно, за да се гарантира това, може да се прилагат някои специфични средства. 

 

Има няколко средства, които апелативните органи и службите за ИС на държавите членки могат да 

използват, за да запазят поверителността на данните.  

 

Тъй като някои апелативни органи или служби за ИС на държавите членки не публикуват своите 

решения или доказателства онлайн, препоръките по-долу следва да се използват само в 

приложимите случаи. 

 

Препоръки: 

 

Препоръчително е в случай на: 
 

Бизнес и търговски тайни и друга поверителна информация 

а) В документация (онлайн и офлайн) 

• документите следва да бъдат изключени от онлайн достъп само по изрично искане (вж. 

подглави 3.4.2 — 3.4.3), подадено от страната; 

• онлайн достъпът до доказателства, отбелязани като поверителни, следва да бъде блокиран, 

без да се проверява дали те действително съдържат поверителни данни; 

• ако е приложимо, в случай че трета страна поиска достъп до доказателства, които не са 

налични за онлайн достъп, апелативният орган или службата за ИС на държавата членка 

разглежда това искане на индивидуална основа в съответствие със своята практика или 

съответните правни разпоредби. 
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б) В решения (онлайн и офлайн) 

• В случай на искане за поверителност данните следва да бъдат описани по такъв общ начин, 
че описанието да не съдържа бизнес и търговски тайни или друга поверителна информация. 

• Ако в решението се съдържа бизнес и търговски тайни или друга поверителна информация, 
тези поверителни данни следва да не бъдат оповестявани, като съответната(ите) част(и) се 
редактират. Следва да се съхраняват две различни версии на решението: пълна версия за 
уведомяване на страните (която се запазва поверителна) и редактирана версия за 
публикуване. 

 

Доброволно уреждане на спор 

• Всички доказателства, които се отнасят до разрешаване по взаимно съгласие по време на 
производства по опозиция, отмяна или заличаване, производство по обжалване или 
медиация, следва да се считат за поверителни и по принцип недопустими за онлайн достъп 
до досието или публикуване. 
 

3.4.5 Третиране на лични данни, свързани със здравето лични данни и чувствителни данни в 

документацията и решенията (анонимизация) 

Като пример следната информация може да бъде анономизирана в съответствие с приложимото 

право в решения или отсъждания на апелативния орган или службата за ИС на държавата членка: 

име и идентификационен номер на физически лица. 

 

Препоръки: 

 

I. Лични данни: 
а) В документация (онлайн и офлайн) 

• документите следва да бъдат изключени от онлайн достъп само по изрично искане, подадено 

от страната; 

• ако е приложимо, в случай че трета страна поиска достъп до доказателства, които не са 

налични за онлайн достъп, апелативният орган или службата за ИС на държавата членка 

разглежда това искане на индивидуална основа в съответствие със своята практика или 

съответните правни разпоредби. 

 
б) В решения (онлайн и офлайн) 

• Всяка страна в производството може да поиска премахване на лични данни, включени в 
решението. Следователно те могат да бъдат изключени от публикация. 

 
II. Свързани със здравето лични данни и чувствителни данни (95) 
а) В документация (онлайн и офлайн) 

• Апелативният орган или службата за ИС на държавата членка следва ex officio да провери 
дали доказателството съдържа свързани със здравето лични данни или чувствителни данни 
и, ако това е така, следва да ги изключи от онлайн достъп. Следователно тези данни се 
изключват от онлайн достъп дори и без специфично искане. 

 
б) В решения (онлайн и офлайн) 

• Свързаните със здравето лични данни и чувствителни данни не следва да се публикуват, като 
съответната(ите) част(и) се редактират. Следва да се съхраняват две различни версии на 
решението: пълна версия за уведомяване на страните (която се запазва поверителна) и 
редактирана версия за публикуване. 

 
 

                                                      
(95) Както са описани в член 9 от ОРЗД. 
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4 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ОБРАЗЕЦ 

Решение, предмет на обжалване/Номер на производството:……. (моля, посочете) 

Приложенията съдържат цветни елементи: ДА/НЕ (само в случай на подавания по факс) 

 

ИНДЕКС НА ПРИЛОЖЕНИЯТА 

 

Документи и доказателства, подадени физически, по електронен път, 

посредством носители на данни или по факс 

 

 

Прило

жение 

№ 

 

Кратко описание на 

приложението  (1) 

 

 

Брой 

страници

 (2) 

 

Номерът на 

страницата 

от 

документа, 

където се 

споменава 

доказателст

вото 

 

Искане за 

поверителн

ост (3)  

Незадължител

на 

На кои 

конкретни части 

от документ 

(доказателство) 

се позовава 

страната в 

подкрепа на 

своите 

аргументи 

1. Писмо от 10.12.2017 г. от г-н 

Грийн до г-жа Смит 

3 стp. 2 Да  

2. 25 фактури, януари 2017 г. 

— юни 2018 г., NewCo Ltd 

60 стp. 7   

3. 40 фактури, януари 2016 г. 

— юни 2018 г., ABC Ltd 

50 стp. 15—16   

4. Клетвена декларация, 

24.8.2018 г., г-жа Грийн, 

главен изпълнителен 

директор на NewCo Ltd 

1 стp. 17—18 Да  

5. Статия на д-р Блу, 

публикувана на 12.12.2017 г. 

в списание GO, април 

2017 г.: „Объркване между 

бранд X и Y“ , стр. 12 

относно присъщия 

отличителен характер на 

бранд Х 

23 стp. 30  стp. 12 

6. Разпечатка с дата 1.1.2019 г. 

от уеб страница: 

www.webpage1.com 

5 стp. 41   

                                                      
(1) Кратко описание на приложението с цел да се даде ясна представа за естеството на документа или доказателството. 
Например заглавието или предметът на документа или доказателството, напр. „писмо“/„лицензионно споразумение относно 
марка Х“/„извадка“, дата, автор, адресат, страни и т.н. 
(2) Освен това, ако е възможно, страниците на всяко приложение следва да са номерирани. 
(3) Ако е представено искане за поверителност и това доказателство следва да е отбелязано като поверително и запазено 
като такова, моля, посочете: ДА. В противен случай: не попълвайте. Обосновката на искането за поверителност следва да 
бъде дадена при представяне на поверителните данни. 
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7. Видеоматериал (с 

продължителност 00:07:42), 

показващ използване на 

марка на ЕС X 

№ 123 456 789 на Изложба 

на потребителски 

продукти 2018 г. (файл 

„vid1.mp4“, представен на 

USB устройство с флаш-

памет) 

Неприло

жимо 

стp. 45  00:07:42 

 


