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1. ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ 

Службите за интелектуална собственост, обединени в Европейската мрежа за марки и 

дизайни, продължават да си сътрудничат в контекста на програмата за сближаване. 

Сега те са постигнали съгласие относно допълнителна обща практика по отношение на 

употребата на марки под форма, различна от регистрираната, като целта е да се 

установят общи принципи за оценка на случаите, при които използването на марка под 

форма, различна от регистрираната, променя отличителния ѝ характер, както и да 

предоставят насоки в тази връзка. 

Тази обща практика се оповестява публично посредством настоящото Общо 

съобщение с цел допълнително повишаване на прозрачността, правната сигурност и 

предвидимостта в интерес както на експертите, така и на потребителите. 

Целта на общата практика е да обхване оценката на видовете промени в знака, които 

могат да настъпят, когато той се използва под форма, различна от регистрираната, а 

именно, когато дадени елементи са добавени, пропуснати или изменени или когато тези 

промени се появяват в комбинация. 

Следните аспекти попадат извън обхвата на общата практика: 

• видовете марки, различни от словни марки, изцяло фигуративни марки и 

комбинирани марки, по-специално триизмерни марки, позиционни марки, марки 

с мотиви, цветови марки и други нетрадиционни марки; 

• описания, претенции за цвят и откази от права (дисклайм). Въпреки че биха 

могли да повлияят на оценката, те не са взети под внимание за целите на 

настоящата обща практика, тъй като знаците са оценени въз основа на 

изображенията, показани в предоставените примери; 

• повишен отличителен характер поради използване (репутация, известност) и 

влиянието му върху оценката; 

• дефинирането на реално използване и методологията на службите за 

интелектуална собственост на държавите членки (СИС на ДЧ) при неговото 

изследване; 

• определянето на факторите, които да бъдат взети под внимание при оценката 

на реалното използване (т.е. място, време и обхват на използване); 

• доказателствените средства, които трябва да бъдат предоставени, за да се 

докаже реалното използване на даден знак (напр. каталози, фактури, ценови 

листи или проучвания). Мотивите, представени с всички примери, се основават 

на допускането, че изображението на използвания знак в тези примери е 

единственото средство/начин за използване, представен в подкрепящите 

доказателства (1); 

• процедурни аспекти, свързани с опозиция, отмяна и/или заличаване; 

• описание на правни ограничения, възпрепятстващи прилагането в отделни СИС 

на ДЧ; 

 
(1) Оценката дали използваният знак представлява приемлива разновидност на формата, под която е 
регистриран, трябва да се основава на доказателствата, предоставени от страните по конкретния случай. 
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• езикови проблеми (всички примери са на английски език и се допуска, че 

съответните потребители ще ги разберат). 

 

2. ОБЩАТА ПРАКТИКА 

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

принципите на общата практика. Пълният текст и всички използвани пояснителни 

примери са дадени в приложение 1 към настоящото Общо съобщение. 

 

ПРЕДВАРИТЕЛНА БЕЛЕЖКА ОТНОСНО ЕДНОВРЕМЕННОТО ИЗПОЛЗВАНЕ НА 

НЯКОЛКО ЗНАКА 

Знаците често се използват заедно с 

други знаци в търговията (напр. за 

обозначаване на подмарка и/или 

фирмена марка или заедно с името на 

дружество). Когато няколко знака са 

използвани заедно, но остават 

независими един от друг и изпълняват 

отличителната си функция като отделни 

знаци, дори не възниква въпросът дали 

отличителният характер на 

регистрирания знак е изменен.  

  

Едновременно използване на няколко знака (Клас 33) 

Регистриран знак Използван знак 

  
 

 

ПРИНЦИПИ НА ОБЩАТА ПРАКТИКА: 

 

СТЪПКИ ПРИ ОЦЕНКАТА 

При оценката дали даден използван знак представлява приемлива вариация 

на формата на регистрирания знак трябва да се предприемат следните 

стъпки: 

СТЪПКА 1: Оценка на регистрирания знак: оценка на регистрирания знак, като се 

вземат под внимание неговите отличителни и визуално доминиращи елементи. 

СТЪПКА 2: Оценка на различията в използвания знак и ефекта от тези промени: 

оценка дали тези елементи, които допринасят за отличителния характер на 

регистрирания знак, присъстват и/или са видоизменени в използвания знак при пряко 

(т.е. успоредно) сравняване на двата знака. 

Що се отнася до ефекта от промените, трябва да се обърне внимание на повече или 

по-малко отличителния характер на регистрирания знак. 
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ДОБАВЯНЕ 

Когато към използвания знак е добавен елемент и това не се счита за 

едновременно използване на няколко знака, тогава това представлява 

добавяне. 

Добавяне на отличителни 

елементи 

 

По принцип добавянето на отличителен 

елемент, който взаимодейства с 

регистрирания знак по начин, при който 

той вече не може да се възприема 

самостоятелно, променя отличителния 

характер на знака. Случаят е такъв както 

при среден, така и при нисък отличителен 

характер на регистрирания знак. 

 

Изменение на отличителния характер на регистрирания 
знак (Клас 25) 

Регистриран знак Използван знак 

 

 
 

Липса на изменение на отличителния характер на 
регистрирания знак (Клас 25) 

Регистриран знак Използван знак 

GERIVAN  

GERIVAN 
  

 

Добавяне на неотличителни 

елементи и/или елементи с нисък 

отличителен характер 

 

В общия случай, ако регистрираният знак 

е със среден отличителен характер, 

добавянето на неотличителни елементи 

или елементи с нисък отличителен 

характер не изменя неговия отличителен 

характер, независимо дали тези 

елементи доминират визуално. 

 

Липса на изменение на отличителния характер на 
регистрирания знак (Клас 25) 

Регистриран знак Използван знак 

GERIVAN 
 

 

Липса на изменение на отличителния характер на 
регистрирания знак (Клас 3) 

Регистриран знак Използван знак 

GERIVAN 

 
  

Когато регистрираният знак е с нисък 

отличителен характер, изменението на 

отличителността му е по-вероятно, дори 

ако добавянето е свързано с елемент с 

нисък отличителен характер. 

 

Изменение на отличителния характер на регистрирания 
знак (Клас 31) 

Регистриран знак Използван знак 
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ПРОПУСКАНИЯ 

Регистрираният знак се счита за едно цяло. Когато елемент, който 

присъства в регистрирания знак, отсъства в използвания знак, това 

представлява пропускане. 

Пропускане на отличителни 

елементи 

 

Всички отличителни елементи на 

регистрирания знак допринасят за 

неговия отличителен характер. 

Следователно е вероятно пропускането 

на един от тези елементи в използвания 

знак да промени отличителния характер 

на регистрирания знак, освен ако 

потребителят не игнорира пропуснатите 

елементи поради малкия им размер и/или 

положение.  

 

Изменение на отличителния характер на регистрирания 
знак (Клас 25) 

Регистриран знак Използван знак 

GERIVAN BUBBLEKAT BUBBLEKAT 

 

Липса на изменение на отличителния характер на 
регистрирания знак (Клас 25) 

Регистриран знак Използван знак 

GERIVAN 

 Bubblekat 
 

GERIVAN 
    
 

 

Пропускане на неотличителни 

елементи и/или елементи с нисък 

отличителен характер 
 

Ако регистрираният знак е със среден 

отличителен характер, пропускането на 

неотличителен елемент в използвания 

знак няма вероятност да измени 

отличителния характер на регистрирания 

знак. Обикновено това е така, ако 

пропуснатият елемент е с нисък 

отличителен характер. 

 

Липса на изменение на отличителния характер на 
регистрирания знак (Клас 3) 

Регистриран знак Използван знак 

BIO 
GERIVAN GERIVAN 

 

Липса на изменение на отличителния характер на 
регистрирания знак (Клас 25) 

Регистриран знак Използван знак 

 GERIVAN 

  

Същевременно не може да се изключи 

вероятността пропускането на елемент с 

нисък отличителен характер да доведе до 

различен резултат, особено ако 

пропуснатият елемент доминира 

визуално или взаимодейства с други 

елементи. 

 

Изменение на отличителния характер на регистрирания 
знак (Клас 30) 

Регистриран знак Използван знак 

GERIVAN 

 

GERIVAN 

 

Ако регистрираният знак се състои 

изключително от елементи с нисък 

отличителен характер и/или 

неотличителни елементи, чието 

съчетание прави знака в неговата цялост 

подлежащ на регистрация, пропускането 

на един или повече от тези елементи в 

 

Изменение на отличителния характер на регистрирания 
знак (Клас 31) 

Регистриран знак Използван знак 
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общия случай би изменило отличителния 

характер на регистрирания знак. 

 
ПРОМЯНА НА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ (напр. шрифт, размер, цветове, позиция) 

Словни марки 

По принцип конкретното представяне на 

словната марка, например 

изобразяването ѝ с определен шрифт, 

стилизация, размер, цветове или 

позиция, не изменя отличителния 

характер на регистрираната словна 

марка, ако словният елемент може да се 

идентифицира като такъв в използваната 

форма. 

 

Когато словната марка вече не може да 

бъде установена, отличителният 

характер на знака ще се промени. 

Случаят е такъв и когато регистрираният 

знак е с нисък отличителен характер. 

 

Липса на изменение на отличителния характер на 
регистрирания знак (Клас 25) 

Регистриран знак Използван знак 

GERIVAN 
 

 

Липса на изменение на отличителния характер на 
регистрирания знак (Клас 25) 

Регистриран знак Използван знак 

GERIVAN 
 

 

Изменение на отличителния характер на регистрирания 
знак (Клас 25) 

Регистриран знак Използван знак 

GERIVAN 
 

 

Изцяло фигуративни марки 

 

При изцяло фигуративните марки 

отличителността се дължи на 

фигуративните елементи в определено 

представяне. Следователно е вероятно 

изменението на представянето да 

промени отличителния характер, освен 

ако не е свързано с характеристики, които 

не допринасят съществено за 

отличителния характер на знака. При 

изцяло фигуративни марки с нисък 

отличителен характер, дори леките 

изменения в марката могат да доведат до 

изменение на отличителния ѝ характер. 

 

Липса на изменение на отличителния характер на 
регистрирания знак (Клас 9) 

Регистриран знак Използван знак 

  
 

Изменение на отличителния характер на регистрирания 
знак (Клас 31) 

Регистриран знак Използван знак 

 
 

 

Съставни (комбинирани) марки 

В общия случай колкото повече даден елемент допринася за отличителния характер, 

толкова по-вероятно е промяната на такъв елемент да измени отличителния характер 

на знака. 
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В случаи, когато отличителният характер на регистрирания знак основно произтича 

от: 

➢ словните му елементи — 

използването на тези елементи с 

различен шрифт, цвят или размер 

обикновено няма да измени 

отличителния характер, освен ако 

разликите не са толкова съществени, 

че да оказват влияние върху 

цялостното впечатление от 

регистрирания знак; 

 

Липса на изменение на отличителния характер на 
регистрирания знак (Клас 25) 

Регистриран знак Използван знак 

 
 

 
 

Изменение на отличителния характер на регистрирания 
знак (Клас 25) 

Регистриран знак Използван знак 

  

  

➢ фигуративните елементи — 

изменението на изображението на 

тези елементи е по-вероятно да 

измени отличителния характер на 

регистрирания знак, освен ако те се 

отнасят до характеристики, които не 

са от съществено значение за 

отличителния характер на знака;  

 

Липса на изменение на отличителния характер на 
регистрирания знак (Клас 25) 

Регистриран знак Използван знак 

Best quality! Best quality!  
 

Изменение на отличителния характер на регистрирания 
знак (Клас 25) 

Регистриран знак Използван знак 

Best quality! 
 

  

➢ комбинацията от словни и 

фигуративни елементи — тези 

елементи трябва да бъдат зачетени; 

когато конфигурацията на тези 

елементи допринася за отличителния 

характер, промяната ѝ може да 

измени отличителния характер на 

регистрирания знак.  

 

Изменение на отличителния характер на регистрирания 
знак (Клас 25) 

Регистриран знак Използван знак 

 

BUBBLEKAT 
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КОМБИНАЦИЯ ОТ ПРОМЕНИ 

На практика в използвания знак може да 

са комбинирани различни видове 

промени. 

 

В общия случай, когато промените са 

свързани с комбинация от добавяне, 

пропускане или промени в 

характеристиките, се прилагат 

съответните принципи на общата 

практика. 

Трябва да се оцени дали някоя от тези 

промени сама по себе си би довела до 

изменение на отличителния характер на 

регистрирания знак, докато останалите 

промени не оказват решаващо влияние. 

Ако това не е така, трябва да се направи 

оценка на ефекта от комбинацията от 

всички промени.  

 

Липса на изменение на отличителния характер на 
регистрирания знак (Клас 33) 

Регистриран знак Използван знак 

  

 

Изменение на отличителния характер на регистрирания 
знак (Клас 25) 

Регистриран знак Използван знак 

  

 

 

 

3. ПРИЛАГАНЕ 

 
Аналогично на процедурата във връзка с предишни документи за обща практика, 

настоящата обща практика ще влезе в сила в срок от 3 месеца от датата на публикуване 

на настоящото Общо съобщение. Допълнителна информация относно прилагането на 

настоящата обща практика е представена в таблицата по-долу. 

Прилагащите служби могат да публикуват допълнителна информация на своите 

уебсайтове. 

ВРЪЗКА КЪМ ТАБЛИЦАТА 

https://www.tmdn.org/network/documents/10181/233753/Overview_of_implementations_of_the_CP8_Common_Practice.pdf/7e9fecc4-4883-4de0-b487-d191cd6ce438


 

0 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ОБЩАТА ПРАКТИКА 

ИЗПОЛЗВАНЕ НА МАРКА 
ПОД ФОРМА, РАЗЛИЧНА 

ОТ РЕГИСТРИРАНАТА 

октомври 2020 г. 

 

BG 



 

CP8: ИЗПОЛЗВАНЕ НА МАРКА ПОД ФОРМА, РАЗЛИЧНА ОТ РЕГИСТРИРАНАТА 
 

1 Въведение ......................................................................................................... 1 

1.1 Цел на настоящия документ.............................................................................. 1 

1.2 Обща информация ............................................................................................. 1 

1.3 Обхват на практиката ........................................................................................ 4 

2 Съдебна практика на Съда на Европейския съюз ..................................... 5 

3 Едновременно използване на няколко знака .............................................. 6 

4 Принципи на общата практика ....................................................................... 7 

4.1 Ключови концепции............................................................................................ 8 

4.1.1 Отличителност ..................................................................................................... 8 

4.1.2 Визуално доминиране ......................................................................................... 8 

4.1.3 Взаимодействия .................................................................................................. 8 

4.2 Стъпки при оценката .......................................................................................... 9 

4.2.1 Стъпка 1: Оценка на регистрирания знак ........................................................... 9 

4.2.2 Стъпка 2: Оценка на различията в знака във вида, в който се използва, и 
ефекта от тези промени ...................................................................................... 9 

4.3 Добавяне .......................................................................................................... 10 

4.3.1 Добавяне на отличителни елементи................................................................. 10 

4.3.2 Добавяне на неотличителни елементи и/или елементи с нисък 
отличителен характер ....................................................................................... 11 

4.4 Пропускания ..................................................................................................... 13 

4.4.1 Пропускане на отличителни елементи ............................................................. 13 

4.4.2 Пропускане на неотличителни елементи и/или елементи с нисък 
отличителен характер ....................................................................................... 15 

4.5 Промяна на характеристиките (напр. шрифт, размер, цветове, позиция) .... 18 

4.5.1 Словни марки..................................................................................................... 18 

4.5.2 Изцяло фигуративни марки ............................................................................... 21 

4.5.3 Комбинирани марки ........................................................................................... 23 

4.6 Комбинация от промени .................................................................................. 27 
 

 

 

 



 

1 
 

1 Въведение 
 
1.1 Цел на настоящия документ 
 
Настоящият документ за обща практика има за цел да определи общите принципи за 
оценка на случаите, при които използването на марка под форма, различна от 
регистрираната, променя нейния отличителен характер, както и да предостави насоки в 
тази връзка. Той служи като отправна точка за EUIPO, Бюрото за интелектуална 
собственост на Бенелюкс и службите за интелектуална собственост на държавите 
членки (наричани от тук нататък заедно „СИС на ДЧ“), асоциациите на потребителите, 
страните и представителите към общата практика CР8. 
 
Документът ще се разпространи широко и ще бъде леснодостъпен, като ще представя 
изчерпателно разяснение на принципите, на които се основава новата обща практика. 
Тези принципи имат за цел да бъдат общоприложими и да обхващат по-голямата част 
от случаите. Въпреки че измененията на отличителния характер ще се оценяват за всеки 
отделен случай, принципите служат като насоки с цел улесняване на различните СИС 
на ДЧ да постигат сходни и предсказуеми резултати при оценката на използването на 
знаци под форми, различни от регистрираните. 
 
Освен това примерите, добавени към настоящия документ, имат за цел да илюстрират 
принципите на общата практика. Те трябва да бъдат разглеждани във връзка със 
съответните аргументи и въз основа на допусканията, върху които почиват. 
 
 
1.2 Обща информация 
 
Европейско сътрудничество 
 
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) 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 СИС на ДЧ с цел насърчаване 
на сближаването на практиките и правните актове в областта на марките и дизайните 
се превърна в основна задача на EUIPO; в член 152 от Регламента относно марката на 
ЕС изрично се посочва, че това сътрудничество следва да включва разработването на 
общи стандарти за разглеждане на заявките и установяването на общи практики. 
 
СИС на ДЧ и асоциациите на потребителите си сътрудничат активно още от създаването 
на Мрежа на Европейския съюз за марки и дизайни (EUTMDN) през 2011 г. и вече са 
постигнали конкретни резултати по отношение на повишаването на прозрачността и 
ефективността. В рамките на сближаването те работят заедно за решаване на основни 
въпроси в областта на марките и дизайните, като хармонизират преди всичко 
стандартите за експертиза в областта на класификацията на марките и впоследствие 
разширяват обсега на дейността към областите на абсолютните основания, 
относителните основания и дизайните. Резултатът от тези съвместни усилия са две 
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хармонизирани бази данни за класификация — хармонизираната база данни за стоки и 
услуги за марките и хармонизираната база данни за означения на продукти за дизайни 
— и пет общи практики: 
 

• Обща практика относно общите термини от заглавията на класовете по 
класификацията от Ница; 

• Обща практика относно отличителния характер на комбинирани марки, 
съдържащи описателни/неотличителни думи; 

• Обща практика относно обхвата на защитата на черно-белите марки; 

• Обща практика относно въздействието на неотличителните/слабите елементи в 
състава на марките при преценяване на вероятността за объркване (относителни 
основания); 

• Обща практика относно графичното представяне на дизайните. 
 
Чрез специфичните си разпоредби, с които се кодифицират сътрудничеството и 
сближаването на практиките в правото на ЕС, пакетът за реформа на марката 
консолидира постиженията на тези инициативи за хармонизиране и предостави 
картбланш за по-нататъшен напредък. 
 
Въз основа на тази законодателна рамка през юни 2016 г. управителният съвет (УС) на 
EUIPO се съгласи да стартира Европейските проекти за сътрудничество. Отразяващи 
различните дейности, предвидени в Регламента относно марката на ЕС, проектите бяха 
създадени, за да се използват досегашните успехи, като в същото време се подобрят 
процесите и се разшири обхватът на сътрудничеството. 
 
В областта на сближаването това включваше проект, специално посветен на 
идентифицирането и анализа на потенциални нови инициативи за хармонизиране. В 
рамките му бяха анализирани практиките в областта на марките и дизайните на СИС на 
ДЧ с цел откриване на области, в които съществуват различия, и — чрез оценка на 
вероятното въздействие, осъществимостта на възможния обхват, съществуващите 
правни ограничения, равнищата на интерес сред потребителите и практичността за СИС 
на ДЧ — определяне на областите, в които общата практика би била от най-голяма 
полза за заинтересованите страни от мрежата. Анализът беше извършен на цикли, като 
всеки от тях доведе до изготвянето на препоръка за стартиране на нов проект за 
сближаване. 
 
Общата практика, изложена в настоящия документ, е свързана с първия проект за 
сближаване, стартиран от УС, и с осмия като цяло. „CP8: Използване на марка под 
форма, различна от регистрираната“ беше един от двата проекта, препоръчани за 
стартиране в резултат от началния цикъл за анализ на сближаването, в центъра на 
който беше правната реформа и въздействието на новите разпоредби, въведени от 
Директивата относно марката на ЕС. 
 
 
CP8: Използване на марка под форма, различна от регистрираната 
 
Анализът на сближаването в тази област разкри значителни разминавания между 
практиките в СИС на ДЧ по отношение на оценката на реалното използване, когато 
дадена марка се използва под форма, различна от регистрираната. 
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Предишната Директива 2008/95/ЕО относно марките не включваше задължението СИС 
на ДЧ да предвидят производства по опозиция или заличаване, нито предвиждаше 
изрично неизползването като аргумент за защита по такива производства. Преди 
влизането в сила на Директивата относно марката на ЕС, само 15 СИС на ДЧ 
извършваха оценка на реалното използване, като в по-голямата си част това се 
случваше в контекста на производства по отмяна или за заличаване. 
 
Освен това СИС на ДЧ, предвиждащи такава оценка, издаваха разминаващи се решения 
по отношение на степента, до която собственикът на марката би могъл да извършва 
промени, без да променя отличителния ѝ характер. 
 
Тези разминаващи се практики създадоха несигурност сред потребителите, желаещи да 
защитят своите права в различни юрисдикции, като доведоха до увеличаване на 
разходите при опитите им да адаптират стратегиите си към различаващи се, и често 
противоречащи си, практики за изследване. Освен това, липсата на единна практика в 
тази област отдалечи системата за интелектуална собственост на ЕС от реалностите на 
съвременния пазар, където собствениците на марки постоянно адаптират марките си, 
за да отговорят на променящите се пазарни тенденции. 
 
Приемането на Директивата относно марките на ЕС оказа съществено влияние върху 
практиките в тази област. Член 43 от Директивата относно марките на ЕС въведе 
задължението всички държави членки да предвидят административни производства по 
опозиция пред службите си преди 14 януари 2019 г., а член 44 от същата директива 
въведе задължението неизползването да се предвиди като аргумент за защита при 
производства по опозиция. Член 45 от Директивата относно марките на ЕС въведе 
задължението всички държави членки да предвидят административни производства за 
отмяна на основание липса на реално използване пред службите си, както и за 
заличаване до 14 януари 2023 г., а член 46 от същата директива въведе задължението 
неизползването да се предвиди като аргумент за защита при производства за 
заличаване. Въпреки че тези нови разпоредби допринесоха съществено за увеличаване 
на правната сигурност чрез налагане на по-единни процедури, предстоящото им 
влизане в сила означаваше, че към момента на анализа на сближаването почти 
половината СИС на ДЧ бяха изправени пред задачата да въведат нови производства 
и/или оценки в своите практики за разглеждане. 
 
Освен това, разминаванията в практиките, установени по-рано сред СИС на ДЧ, които 
извършват оценка на реалното използване, може да продължат да съществуват. Както 
член 16, параграф 5 от Директивата относно марката на ЕС, така и член 18, параграф 1, 
буква а) от Регламента за марката на ЕС гласят, че: „използването на марката на ЕС 
под форма, различаваща се от формата, под която тя е регистрирана, по елементи, 
които не променят отличителния характер на марката“, също представлява използване. 
Формулировката в тези членове, която е същата като в предишната директива, оставя 
поле за тълкуване на понятието за „форма, различаваща се по елементи, които не 
променят отличителния характер“. Тъй като това би могло и се е случвало да бъде 
тълкувано по различен начин в зависимост от типа марка (словна, фигуративна или 
комбинирана) и/или характера на промените (добавяне, пропускане, вариация в цвета, 
позицията и др.), оценката продължи да зависи от до голяма степен субективни 
решения. 
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С оглед на горното, анализът на сближаването определи, че транспонирането на 
посочените по-горе разпоредби в националното законодателство и последващата 
увеличена степен на прилагане на разпоредбите относно реалното използване, 
превърна тази тема в приоритетна за сближаването. Това доведе до необходимостта от 
хармонизиране на практиките на онези СИС на ДЧ, които вече са извършвали оценка на 
доказателствата за използване, и до създаване на съгласувана практика за онези СИС 
на ДЧ, които тепърва ще започнат да извършват оценка на реалното използване. 
 
В тази връзка през октомври 2017 г. стартира проектът CP8, чиято цел беше да създаде 
набор от общи критерии и принципи за oценка на случаите, при които промени в 
използвания знак водят до изменение на отличителния характер на регистрирания знак, 
както и случаите, при които това не е така. 
 
 
1.3 Обхват на практиката 
 
Общата практика предоставя набор от принципи и примери относно използването на 
марка под форма, различна от регистрираната, като взема под внимание въздействието 
на добавяния, пропускания или промени в характеристиките върху отличителния 
характер на регистрирани словни марки, изцяло фигуративни марки и комбинирани 
марки (комбинации от словни и фигуративни елементи). 
 
Следните аспекти попадат извън обхвата на общата практика: 
 

• видовете марки, различни от словни марки, изцяло фигуративни марки и 
комбинирани марки, по-специално триизмерни марки, позиционни марки, марки с 
мотиви, цветови марки и други нетрадиционни марки; 

• описания, претенции за цвят и дисклайми (откази от права). Въпреки че биха могли 
да повлияят на oценката, те не са взети под внимание за целите на настоящата 
обща практика, тъй като знаците са oценявани въз основа на изображенията, 
показани в предоставените примери; 

• повишен отличителен характер поради използване (репутация, известност) и 
влиянието му върху oценката; 

• дефиниране на реалното използване и методологията на СИС на ДЧ при 
проверката; 

• определяне на фактори, които да бъдат взети под внимание при оценката на 
реалното използване (т.е. място, време и обхват на използване); 

• доказателствените средства, които трябва да бъдат предоставени, за да се докаже 
реалното използване на даден знак (напр. каталози, фактури, ценови листи или 
проучвания). Мотивите, представени с всички примери, се основават на 
допускането, че изображението на използвания знак в тези примери е 
единственото средство/начин за използване, представен в подкрепящите 
доказателства (1). 

• процедурни аспекти, свързани с опозиция, отмяна и/или заличаване; 

• описание на правни ограничения, възпрепятстващи прилагането в определени 
СИС на ДЧ; 

 
(1) Оценката дали използваният знак представлява приемлива разновидност на формата, под която е 
регистриран, трябва да се основава на доказателствата, предоставени от страните по конкретния случай. 
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• езикови проблеми (всички примери са на английски език и се допуска, че 
съответните потребители ще ги разберат). 

 
 

2 Съдебна практика на Съда на Европейския съюз 
 
Съгласно член 16, параграф 5, буква а) от Директивата относно марката на ЕС, 
използването на марката във вид, различен по отношение на елементи, които не 
променят отличителния характер на марката в сравнение с вида, в който тя е 
регистрирана, също представлява реално използване, независимо от факта дали 
марката е регистрирана на името на притежателя също и във вида, в който се използва. 
 
Както Съдът на Европейския съюз (Съдът) потвърждава, целта на тази разпоредба е да 
се избегне изискване за стриктно съответствие между вида, в който марката се използва 
за търговски цели, и вида, в който марката е регистрирана, като по този начин 
притежателят на марка да може да прилага вариации на знака при използването му за 
търговски цели, които, без да променят отличителния му характер, да позволяват по-
доброто му адаптиране към изискванията за разпространение и рекламиране на 
съответните стоки или услуги (23/02/2006, T-194/03, Bainbridge, EU:T:2006:65, § 50; 
18/07/2013, C-252/12, Specsavers, EU:C:2013:497, § 29). Поради тази причина не е 
необходимо да се установи стриктно съответствие между използвания знак и 
регистрирания знак, като е допустима известна гъвкавост, при условие че вариациите 
на знака от вида, в който е регистриран, не променят отличителния му характер. Това 
трябва да се оценява за всеки отделен случай. 
 
Освен това Съдът установява, че задължението за използване на марката, която е 
регистрирана, може да бъде изпълнено чрез предоставяне на доказателства за 
използване на знака, който представлява формата, под която се използва за търговски 
цели, когато знакът, използван за търговски цели, се различава от формата, под която 
е регистриран, единствено по незначителни елементи, поради което двата знака да 
могат да се разглеждат като приблизително равностойни (10/12/2015, T-690/14, Vieta, 
EU:T:2015:950, § 31; 12/03/2014, T-381/12, Palma Mulata, EU:T:2014:119, § 26; 10/06/2010, 
T-482/08, Atlas Transport, EU:T:2010:229, § 30). 
 
Съдът посочва също, че констатацията, че отличителният характер на регистрираната 
марка е променен, изисква оценка на отличителния и доминиращия характер на 
добавените елементи, извършена въз основа на присъщите качества на всеки от тези 
елементи, както и въз основа на относителната позиция на различните елементи в 
конфигурацията на марката (вж. в този смисъл решения от 15/07/2015, T-215/13, 
LAMBDA (λ), EU:T:2015:518, § 28; 24/11/2005, T-135/04, Online Bus, EU:T:2005:419, § 36, 
40; 10/06/2010, T-482/08, Atlas Transport, EU:T:2010:229, § 31). 
 
Съдът приема, че трябва да се вземат предвид присъщите качества, и по-специално 
повече или по-малко отличителният характер на по-ранната (регистрирана) марка, 
използвана единствено като част от съставна марка или заедно с друга марка. Колкото 
по-слаб е отличителният характер, толкова по-лесно е той да бъде изменен чрез 
добавяне елемент, който сам по себе си е отличителен, като въпросната марка все 
повече ще губи възможността да бъде възприемана като указание за произхода на 
стоките и услугите с използвания знак. Обратното също е вярно (13/09/2016, T-146/15, 
DARSTELLUNG EINES VIELECKS (fig.), EU:T:2016:469, § 29). 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&jur=C,T,F&num=T-146/15&td=ALL
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Освен това Съдът потвърждава, че условието за реално използване на регистрирана 
марка може да бъде удовлетворено, ако дадена регистрирана марка е използвана в 
съчетание с друга марка или като част от такава марка, при условие че различията, 
произтичащи от формата, под която се използва марката, не променят отличителния 
характер на регистрираната марка (вж. в този смисъл решения от 18/07/2013, C-252/12, 
Specsavers, EU:C:2013:497, § 31; 18/04/2013, C-12/12, Colloseum Holding, EU:C:2013:253, 
§ 36). 
 
На последно място, Съдът разгледа ситуации, при които няколко знака са използвани 
едновременно по самостоятелен начин и поради тази причина регистрираният знак е 
възприеман самостоятелно в това съчетание. В този случай не е налице ситуация, при 
която регистрираният знак е използван под форма, различна от тази, под която е 
регистриран, а ситуация, при която няколко знака са използвани едновременно (вж. в 
този смисъл решения от 08/12/2005, T-29/04, Cristal Castellblanch, EU:T:2005:438, § 33, 
34; 06/11/2014, T-463/12, MB, EU:T:2014:935, § 43). 
 
 

3 Едновременно използване на няколко знака 
 
С оглед на описаната по-горе съдебна практика относно знаци, използвани 
едновременно, и преди да се разгледат принципите на общата практика, трябва да се 
вземе предвид следното: 
 
Знаците често се използват заедно с други знаци в търговията (напр. за обозначаване 
на подмарка и/или фирмена марка или заедно с името на дружество). Това използване 
не попада в обхвата на „изменение на отличителния характер на регистрирания знак“. 
Когато няколко знака са използвани заедно, но остават самостоятелни един от друг и 
изпълняват отличителната си функция като отделни знаци, дори не възниква въпросът 
дали отличителният характер на регистрирания знак е изменен. 
 
Дали знаците се възприемат самостоятелно или като образуващи част от един и същ 
знак следва да се определи въз основа на цялостна оценка, като се вземат под 
внимание различни фактори, например: 
 

• характеристиките на самите знаци (доминиращи и отличителни елементи; 
съответната им позиция; използване в различен размер, шрифт или цвят; наличие 
или липса на синтактични или граматически връзки и др.); 

 

• начина, по който знаците са представени в доказателствата за използване и 
контекста на използване (съответен търговски сектор, характер на знаците, т.е. 
имена на дружества, фирмени марки, идентификатори на продуктови линии, 
подмарки и др.); 

 

• конкретните доказателства, чрез които може да се установи, че знаците се 
възприемат самостоятелно от потребителите. 
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Примери: 
 

 
 

4 Принципи на общата практика 
 
Тази глава представя видовете промени в знака, които могат да настъпят, когато той се 
използва под форма, различна от регистрираната, а именно, когато дадени елементи са 
добавени, пропуснати или изменени или когато тези промени се появяват в комбинация. 
 
За да се направи оценка за тези промени и за това дали те представляват изменение 
на отличителния характер на регистрирания знак, е необходимо да бъдат приложени 
определени принципи. Тези принципи са изложени по-долу, заедно с някои ключови 
концепции и стъпки при оценката. 
 
 

Едновременно използване на няколко знака 

Регистриран знак Използван знак Стоки и 
услуги 

Обосновка 

  

Клас 33: 
Вино 

Регистрираният знак се 
използва заедно с още един 
отличителен знак, указващ 

наименованието на 
винарската изба „Bubblekat 
Winery“. В лозаро-

винарския сектор често 
името на продукта и името 
на винарската изба се 

използват заедно на 
етикета. Регистрираният 
знак ще бъде възприеман 

самостоятелно в 
използвания знак. 

GERIVAN 
GERIVAN от 

BUBBLEKAT Ltd. 

Клас 25: 

Облекло, 
обувки, 
шапки и 

други 
принадлежно
сти за глава 

Регистрираният знак 
„GERIVAN“ се използва 

заедно с името на 
дружеството „BUBBLEKAT 
Ltd“. Регистрираният знак 

ще бъде възприеман 
самостоятелно в 
използвания знак. 

 

 

Клас 5: 
Фармацевтич

ни продукти 

Регистрираният знак 

„MAPALVAM“ се използва 
заедно с още един 
отличителен знак, т.е. 

фирмена марка. Във 
фармацевтичния сектор 
често името на продукта се 

появява заедно с 
фирмената марка. 
Регистрираният знак ще 

бъде възприеман 
самостоятелно в 
използвания знак. 
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4.1 Ключови концепции 
 
За да се гарантира хармонизирано и последователно прилагане на принципите на 
общата практика, е необходимо общо разбиране за някои ключови концепции, които са 
важни за оценката дали вариациите на регистрирания знак изменят отличителния му 
характер. 
 
 
4.1.1 Отличителност 
 
Съгласно установената съдебна практика, отличителният характер на марката 
означава, че знакът позволява да се установи, че стоките и/или услугите, за които е 
регистрирана марката, произхождат от определено предприятие и следователно тези 
стоки и/или услуги могат да бъдат различени от тези на други предприятия (2). 
 
Отличителният характер трябва да се оценява по отношение на съответните стоки или 
услуги и възприемането на знака от потребителя. 
 
Необходимо е да се направи разграничение между (i) анализа на цялостния 
отличителен характер на регистрирания знак и (ii) анализа на отличителния характер на 
различните елементи на знака. 
 
 
4.1.2 Визуално доминиране 
 
За целите на настоящия документ визуално доминиране означава визуалното 
въздействие на елементите на даден знак, т.е. дали един от тях изпъква визуално в 
сравнение с останалите елементи в знака. Това се определя най-вече от неговата 
позиция, размер и/или използвани цветове (доколкото те влияят върху визуалното му 
въздействие). В този смисъл оценката за визуално доминиране не се прилага за словни 
марки. 
 
Ако съществува вероятност дадени елементи да бъдат пренебрегнати от потребителя 
поради техния размер и/или позиция, то те не играят роля при оценката. 
 
 
4.1.3 Взаимодействия 
 
Взаимодействията между елементите в знака могат да играят роля при оценката дали 
регистрираният знак запазва отличителния си характер при използването му (3). 
 
Елементите в знака си взаимодействат, когато са позиционирани, съчетани или 
взаимносвързани по начин, който оставя впечатление за едно цяло. Това впечатление 
може също да бъде резултат от концептуално взаимодействие при създаване на 
концептуална единица (нова концепция). 
 

 
(2) Вж. в този смисъл решения от 29/04/2004, съединени дела C-468/01 P до C-472/01 P, Tabs (3D), 
EU:C:2004:259, § 32. 
(3) Вж. в този смисъл решение от 15/07/2015, T-215/13, LAMBDA (λ), EU:T:2015:518, § 29. 
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4.2 Стъпки при оценката 
 
При оценката дали даден използван знак представлява приемлива вариация на 
формата на регистрирания знак трябва да се предприемат следните стъпки: 
 
Стъпка 1: Оценка на регистрирания знак, като се вземат под внимание неговите 
отличителни и визуално доминиращи елементи. 
 
Стъпка 2: Оценка на различията в използвания знак и ефекта от тези промени. 
 
 
4.2.1 Стъпка 1: Оценка на регистрирания знак 
 
Първата стъпка е да се установят елементите, които допринасят за отличителния 
характер на регистрирания знак. 
 
Ако знакът се състои само от един елемент, самият знак е този, който носи  
отличителния характер. В случай че знакът се състои от няколко елемента, тази оценка 
изисква анализ на отличителния и визуално доминиращия характер на елементите му 
въз основа на присъщите качества на всеки един от тях и относителната им позиция в 
конфигурацията на знака, както и взаимодействията между тях (4). 
 
 
4.2.2 Стъпка 2: Оценка на различията в знака във вида, в който се използва, и ефекта 

от тези промени 
 
След определяне на тези елементи, които допринасят за отличителния характер на 
регистрирания знак, трябва чрез пряко сравнение (т.е. чрез поставяне един до друг) на 
двата знака да се установи дали те присъстват и/или са изменени в използвания знак. 
 
На този етап трябва да се направи оценка за добавените, пропуснатите или изменените 
елементи въз основа на присъщите качества и относителната позиция на различните 
елементи в конфигурацията на знака (5), както и на взаимодействията между тях. Трябва 
да се вземе под внимание и цялостното впечатление, създавано от знаците. 
 
Що се отнася до ефекта от промените, трябва да се обърне внимание на повече или по-
малко отличителния характер на регистрирания знак. В общия случай знаци със средна 
степен на отличителен характер се влияят по-малко от промени. От друга страна при 
знаци с ниска степен на отличителен характер (обикновено знаци, които се състоят 
предимно или изключително от елементи с нисък отличителен характер) в общия случай 
се наблюдава по-често изменение на отличителния им характер (6). 
 
 

 
(4) Вж. в този смисъл решение от 24/11/2005, T-135/04, Online Bus, EU:T:2005:419, § 36. 
(5) Вж. в този смисъл решение от 15/07/2015, T-215/13, LAMBDA (λ), EU:T:2015:518, § 28; 21/11/2005, 
T-135/04, Online Bus, EU:T:2005:419 § 36. 
(6) Вж. в този смисъл решение от 13/09/2016, T-146/15, DARSTELLUNG EINES VIELECKS (fig.), 
EU:T:2016:469, § 29. 
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4.3 Добавяне 
 
За целите на настоящия документ добавяне представлява случаят, при който към 
използвания знак е добавен елемент, като това не се счита за едновременно използване 
на няколко знака. Трябва да се направи оценка на въздействието на добавянето върху 
отличителния характер на регистрирания знак. 
 
 
4.3.1 Добавяне на отличителни елементи 
 
По принцип добавянето на отличителен елемент, който взаимодейства с регистрирания 
знак по начин, при който той вече не може да се възприема самостоятелно, променя 
отличителния характер на знака. Случаят е такъв както при среден, така и при нисък 
отличителен характер на регистрирания знак. 
 
Примери: 
 

Изменение на отличителния характер на регистрирания знак 
 

Регистриран знак Използван знак Стоки и 
услуги 

Обосновка 

 

 

Клас 25: 
Облекло, 

обувки, 
шапки и 

други 

принадлежно
сти за глава 

Регистрираният знак се 
използва с отличителен 

фигуративен елемент (синя 
риба), при което в 
използвания знак се 

създава единен цялостен 
образ и нова концепция 
(голяма риба, която изяжда 

малка такава). Тази 
промяна изменя 
отличителния характер на 

регистрирания знак. 

ICE BREAKING THE ICE 

Клас 25: 
Облекло, 

обувки, 
шапки и 

други 

принадлежно
сти за глава 

Регистрираният знак се 

използва в съчетание с 
други отличителни словни 
елементи. Тези елементи 

взаимодействат помежду 
си, при което се създава 
нова концепция. 

Следователно, 
отличителният характер на 
регистрирания знак е 

изменен. 
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Липса на изменение на отличителния характер на регистрирания знак 

Регистриран знак Използван знак Стоки и 
услуги 

Обосновка 

GERIVAN 
 

GERIVAN 

Клас 25: 
Облекло, 

обувки, 
шапки и 

други 

принадлежн
ости за 
глава 

Ако се приеме, че това не 
се счита за случай на 

използване на няколко 
знака едновременно (вж. 
глава 3), добавеният 

фигуративен елемент не 
взаимодейства с 
регистрирания знак и се 

възприема самостоятелно 
в използвания знак. 
Следователно, 
отличителният характер 

на регистрирания знак не 
е изменен. 

 
 
4.3.2 Добавяне на неотличителни елементи и/или елементи с нисък отличителен 

характер 
 
По принцип, ако регистрираният знак е със среден отличителен характер, добавянето 

на неотличителни елементи или елементи с нисък отличителен характер не изменя 

неговия отличителен характер (7), независимо дали тези елементи доминират визуално. 

 
Примери: 
 

Липса на изменение на отличителния характер на регистрирания знак 

Регистриран знак Използван знак Стоки и 
услуги 

Обосновка 

GERIVAN 

SUPER GERIVAN 
Клас 25: 
Облекло, 

обувки, 
шапки и 

други 

принадлеж
ности за 

глава 

„GERIVAN“ се използва 
заедно с неотличителен 

словен елемент – „SUPER“, 
който само определя 
„GERIVAN“. Добавеният 

неотличителен елемент не 
изменя отличителния 
характер на регистрирания 

знак. SUPERGERIVAN 

GERIVAN GERIVAN VISION 
Клас 5: 

Медицинск
и капки за 

очи 

„GERIVAN“ се използва 
заедно с описателна дума 
„VISION“. 

Добавеният неотличителен 
елемент не изменя 
отличителния характер на 

регистрирания знак. 

 
(7) Вж. в този смисъл решение от 13/09/2016, T-146/15, DARSTELLUNG EINES VIELECKS (fig.), 
EU:T:2016:469, § 31. 
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GERIVAN 
 

 

Клас 25: 
Облекло, 
обувки, 

шапки и 
други 

принадлеж

ности за 
глава 

„GERIVAN“ се използва с 
неотличителна 
геометрична фигура за 

фон. Добавеният 
неотличителен елемент не 
изменя отличителния 

характер на регистрирания 
знак. 

GERIVAN WWW.GERIVAN.COM 

Клас 25: 
Облекло, 

обувки, 
шапки и 

други 

принадлеж
ности за 

глава 

„GERIVAN“ се използва с 
неотличително указание на 

домейн. Добавените 
неотличителни елементи не 
изменят отличителния 

характер на регистрирания 

знак (8). 

BUBBLEKAT BUBBLEKAT 
PARIS 

Клас 25: 
Облекло, 
обувки, 

шапки и 
други 

принадлеж

ности за 
глава 

„BUBBLEKAT“ се използва с 
неотличителен географски 
термин „PARIS“. 

Добавеният неотличителен 
елемент не изменя 
отличителния характер на 

регистрирания знак. 

GERIVAN 

 

Клас 25: 
Обувки и 
услуги, 

свързани с 
тях 

„GERIVAN“ се използва с 
неотличителен 

фигуративен елемент, 
представящ обувки, които, 
въпреки че доминират 

визуално, не изменят 
отличителния характер на 
регистрирания знак. 

GERIVAN 

 

Клас 33: 
Вино 

„GERIVAN“ се използва на 
етикет на вино с нисък 
отличителен характер, 
който е по-скоро 

стандартен. Това добавяне 
не изменя отличителния 
характер на регистрирания 

знак. 

GERIVAN 

 

Клас 3: 
Перилни 

препарати 

„GERIVAN“ се използва с 

неотличителен словен 
елемент „BIO“, който, 
въпреки че доминира 

визуално, не изменя 
отличителния характер на 
регистрирания знак. 

 
(8) При условие че доказателствата за използване показват използване на името на домейна като указание 
за търговския произход на стоките и услугите. 
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Клас 25: 
Облекло, 
обувки, 

шапки и 
други 

принадлеж

ности за 
глава 

Добавянето на елемент с 
нисък отличителен 
характер, като „EVERYDAY 

CLOTHING CONCEPT“, 
макар и визуално 
доминиращ, не изменя 

отличителния характер на 
регистрирания знак. 

 
Когато регистрираният знак е с нисък отличителен характер, изменението на 
отличителността му е по-вероятно, дори ако добавянето е свързано с елемент с нисък 
отличителен характер. 
 
Пример: 
 

Изменение на отличителния характер на регистрирания знак 

Регистриран знак Използван знак Стоки и 
услуги 

Обосновка 

 

 

Клас 31: 

Плодове 

Регистрираният знак е с 
ниска отличителност. 
Добавеният елемент „BAA-

naa-NAA“, който също е с 
ниска отличителност, е 
поставен в началото и 

взаимодейства с 
регистрирания знак, като 
създава нова концепция.  

Тези промени изменят 
отличителния характер на 
регистрирания знак. 

 
 
4.4 Пропускания 
 
Като отправна точка, регистрираният знак се счита за едно цяло. Когато елемент, който 
присъства в регистрирания знак, отсъства в използвания знак, това представлява 
пропускане. Трябва да се направи оценка на въздействието на пропускането върху 
отличителния характер на регистрирания знак. 
 
 
4.4.1 Пропускане на отличителни елементи 
 
Всички отличителни елементи на регистрирания знак допринасят за неговия 
отличителен характер. Следователно пропускането на един от тези елементи в 
използвания знак може да измени отличителния характер на регистрирания знак. 
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Примери: 
 

Изменение на отличителния характер на регистрирания знак 

Регистриран знак Използван знак Стоки и 
услуги 

Обосновка 

GERIVAN BUBBLEKAT BUBBLEKAT 

Клас 25: 
Облекло, 

обувки, 
шапки и 

други 

принадлежн
ости за 
глава 

Регистрираният знак се 

състои от два отличителни 
словни елемента – 
„GERIVAN“ и 

„BUBBLEKAT“. И двата 
допринасят еднакво за 
отличителния характер на 

регистрирания знак. 
Следователно 
пропускането на един от 

тези елементи води до 
изменение на 
отличителния характер. 

 
Bubblekat 

Bubblekat 

Клас 25: 
Облекло, 
обувки, 

шапки и 
други 

принадлежн

ости за 
глава 

Регистрираният знак се 
състои от два отличителни 
елемента – „Bubblekat“ и 

стилизирано изображение 
на риба. И двата 
допринасят еднакво за 

отличителния характер на 
регистрирания знак. 
Пропускането на един от 

тези елементи води до 
изменение на 
отличителния характер. 

 
Bubblekat  

Клас 25: 

Облекло, 
обувки, 
шапки и 

други 
принадлежн

ости за 

глава 

Регистрираният знак се 

състои от два отличителни 
елемента – стилизирано 
изображение на риба и 

словния елемент 
„Bubblekat“. И двата 
допринасят еднакво за 

отличителния характер на 
регистрирания знак. 
Пропускането на един от 

тези елементи води до 
изменение на 
отличителния характер. 

 
  

Клас 25: 

Облекло, 
обувки, 
шапки и 

други 
принадлежн

ости за 

глава 

Регистрираният знак се 
състои от два отличителни 
елемента – стилизирани 

изображения на дърво и 
на риба. И двата 
допринасят еднакво за 

отличителния характер на 
регистрирания знак. 
Пропускането на един от 

тези елементи води до 
изменение на 
отличителния характер. 

 
В случаите, когато се очаква елементите в регистрирания знак да бъдат пренебрегнати 
от потребителя поради малкия им размер и/или позицията им, тяхното пропускане в 
използвания знак няма да измени отличителния характер на регистрирания знак. 
 



 

15 

 

Примери: 
 

Липса на изменение на отличителния характер на регистрирания знак 

Регистриран знак Използван знак Стоки и 
услуги 

Обосновка 

GERIVAN 
              Bubblekat 

 

GERIVAN 

Клас 25: 
Облекло, 
обувки, 

шапки и 
други 

принадлежно

сти за глава 

Отличителният характер на 
регистрирания знак не е 
изменен, тъй като 

пропуснатият елемент ще 
бъде пренебрегнат от 
потребителя поради 

неговия малък размер и 
позиция. 

  

Клас 33: 
Вино 

Отличителният характер на 
регистрирания знак не е 

изменен, тъй като 
пропуснатият елемент ще 
бъде пренебрегнат от 

потребителя поради 
неговия малък размер и 
позиция.  

 
 
4.4.2 Пропускане на неотличителни елементи и/или елементи с нисък отличителен 

характер 
 
Ако регистрираният знак е със среден отличителен характер, пропускането на 
неотличителен елемент в използвания знак няма вероятност да измени отличителния 
характер на регистрирания знак. Обикновено това е така, ако пропуснатият елемент е с 
нисък отличителен характер. 
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Примери: 
 

Липса на изменение на отличителния характер на регистрирания знак 

Регистриран знак Използван знак Стоки и 
услуги 

Обосновка 

BIO 
 

GERIVAN 

GERIVAN 
Клас 3: 

Перилни 

препарати 

Отличителният характер на 
регистрирания знак се 
дължи на отличителния 

словен елемент „GERIVAN“. 
Пропускането на 
неотличителния елемент 

„BIO“, макар и той да 
доминира визуално, не 
изменя отличителния 

характер на регистрирания 
знак. 

SUPER GERIVAN GERIVAN 

Клас 25: 

Облекло, 
обувки, 
шапки и 

други 
принадлежно
сти за глава 

Отличителният характер на 
регистрирания знак се 

дължи на отличителния 
словен елемент „GERIVAN“. 
„SUPER“ е неотличителен 

елемент, следователно 
пропускането му не изменя 
отличителния характер на 

регистрирания знак. 

 
GERIVAN 

Клас 25: 

Облекло, 
обувки, 
шапки и 

други 
принадлежно
сти за глава 

Отличителният характер на 
регистрирания знак се 

дължи на отличителния 
словен елемент „GERIVAN“. 
Пропускането на 

неотличителната 
геометрична фигура за фон 
не изменя отличителния 

характер на регистрирания 
знак. 

The Fence Fence 
Клас 9: 

Мобилни 
телефони 

Отличителният характер на 
регистрирания знак се 

дължи предимно на 
отличителния словен 
елемент „Fence“. 

Пропускането на 
определителния член не 
изменя отличителния 

характер на регистрирания 
знак. 

 
GERIVAN 

GERIVAN 
Клас 30 
Кафе 

Отличителният характер на 

регистрирания знак се 
дължи на отличителния 
словен елемент „GERIVAN“. 

Пропускането на 
неотличителния 
фигуративен елемент, 
изобразяващ кафено зърно, 

макар и той да доминира 
визуално, не изменя 
отличителния характер на 

регистрирания знак. 

 
 



 

17 

 

Същевременно не може да се изключи вероятността пропускането на елемент с нисък 
отличителен характер да доведе до различен резултат, особено ако пропуснатият 
елемент доминира визуално или взаимодейства с други елементи. 
 
Примери: 
 

Изменение на отличителния характер на регистрирания знак 
 

Регистриран знак Използван знак Стоки и 
услуги 

Обосновка 

 

 

Клас 9: 

Кредитна 
карта 

Отличителният характер на 
регистрирания знак се 
дължи на отличителния 

словен елемент 
„BUBBLEKAT“ и на 
останалите елементи в 

знака. Тези други 
елементи, макар и с нисък 
отличителен характер, 

взаимодействат помежду 
си и доминират визуално 
поради своя размер и 

видимото си място. 
Пропускането на тези 
доминиращи елементи 

изменя отличителния 
характер на регистрирания 
знак. 

GERIVAN 

 
GERIVAN 

Клас 30: 
Кафе 

Отличителният характер на 
регистрирания знак се 
дължи на съчетанието от 

отличителния словен 
елемент „GERIVAN“ и 
елемента „AROMA“, 

представен в стилизиран 
шрифт, който добавя 
известна отличителност на 

този словен елемент. 
Освен това последният 
елемент, макар и с нисък 

отличителен характер, е 
изобразен в размер, който 
доминира визуално в 

регистрирания знак. 
Пропускането на такъв 
доминиращ елемент 

изменя отличителния 
характер на регистрирания 
знак. 

 
 
Ако регистрираният знак се състои изключително от елементи с нисък отличителен 
характер и/или неотличителни елементи, чието съчетание прави знака в неговата 
цялост подлежащ на регистрация, пропускането на един или повече от тези елементи в 
общия случай би изменило отличителния характер на регистрирания знак. 
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Примери: 
 

Изменение на отличителния характер на регистрирания знак 
 

Регистриран знак Използван знак Стоки и 
услуги 

Обосновка 

 
 

 

Клас 31: 
Храни за 

котки 

Отличителният характер на 

регистрирания знак се 
дължи на съчетанието на 
елементи с нисък или 

липсващ отличителен 
характер, по-конкретно „Bio“ 
и стилизирането на буквата 

„О“, така че да прилича на 
котка. Съчетанието от 
двата елемента прави 

знака в неговата цялост 
подлежащ на регистрация. 
Следователно, 

пропускането на един от 
елементите изменя 
отличителния характер на 

регистрирания знак. 

 

 

Клас 30: 
Кафе 

Отличителният характер на 
регистрирания знак се 
дължи на комбинацията от 

прости геометрични форми 
и описателни думи. 
Съчетанието от подобни 

елементи прави знака в 
неговата цялост подлежащ 
на регистрация. 

Следователно, 
пропускането на някои от 
тези елементи изменя 

отличителния характер на 
регистрирания знак. 

 
 
4.5 Промяна на характеристиките (напр. шрифт, размер, цветове, позиция) 
 
4.5.1 Словни марки 
 
По принцип конкретното представяне на словната марка, например изобразяването ѝ с 
определен шрифт, стилизация, размер, цветове или позиция, не изменя отличителния 
характер на регистрираната словна марка, ако словният елемент може да се 
идентифицира като такъв в използваната форма. 
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Примери: 
 

Липса на изменение на отличителния характер на регистрирания знак 

Регистриран знак Използван знак Стоки и 
услуги 

Обосновка 

GERIVAN GERIVAN Клас 25: 
Облекло, 

обувки, 
шапки и 

други 

принадлежно
сти за глава 

Регистрираният знак се 
използва цветен, като се 
запазва възможността да 

бъде идентифициран като 
такъв в използваната 
форма. Следователно това 

използване не изменя 
отличителния характер на 
регистрирания знак. 

GERIVAN 
 

GERIVAN 

 

Клас 25: 
Облекло, 

обувки, 
шапки и 

други 

принадлежно
сти за глава 

Регистрираният знак се 

използва с определен 
шрифт, който не изпъква и 
при който се запазва 

възможността знакът да 
бъде идентифициран като 
такъв в използваната 

форма. Следователно 
използването на такъв 
шрифт не изменя 

отличителния му характер.  

GERIVAN BUBBLEKAT 
GERIVAN 

BUBBLEKAT 

Клас 25: 

Облекло, 
обувки, 
шапки и 

други 
принадлежно
сти за глава 

Отличителните словни 
елементи могат да бъдат 

идентифицирани като 
такива в използваната 
форма, въпреки промяната 

на позицията им. Тази 
промяна не изменя 
отличителния характер на 

регистрирания знак. 

GERIVAN BUBBLEKAT BUBBLEKAT GERIVAN 

Клас 25: 

Облекло, 
обувки, 
шапки и 

други 
принадлежно
сти за глава 

Отличителните словни 
елементи, макар и да се 
използват в обратен ред, не 

създават нова концепция, 
като се запазва 
възможността да бъдат 

идентифицирани в 
използваната форма. Тази 
промяна не изменя 

отличителния характер на 
регистрирания знак. 

GERIVAN GERIVAN 

Клас 25: 
Облекло, 
обувки, 

шапки и 
други 

принадлежно

сти за глава 

Промяната в размера на 

буквите „G“ и „N“ не води до 
създаване на нова 
концепция и се запазва 

възможността 
регистрираният знак да 
бъде идентифициран като 
такъв в използваната 

форма. Следователно това 
използване не изменя 
отличителния характер на 

регистрирания знак. 
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BIO GERIVAN 
 

GERIVAN 

Клас 3: 
Перилни 

препарати 

Регистрираният знак „BIO 
GERIVAN“ се състои от два 
словни елемента – „Bio“ и 

„Gerivan“. Въпреки 
промените в позицията, 
размера и цвета на 

елемента „BIO“, се запазва 
възможността 
регистрираният знак да 

бъде идентифициран като 
такъв в използваната 
форма. Следователно това 

използване не изменя 
отличителния характер на 
регистрирания знак. 

GERIVAN GERIVAN 

Клас 25: 
Облекло, 
обувки, 

шапки и 
други 

принадлежно

сти за глава 

Регистрираният знак може 

да бъде идентифициран 
като такъв в използваната 
форма. Промяната на 

шрифта (използване в леко 
стилизирана форма) и 
цвета не изменя 

отличителния му характер. 

GERIVAN BUBBLEKAT GERIVAN 
BUBBLEKAT 

Клас 25: 
Облекло, 

обувки, 
шапки и 

други 

принадлежно
сти за глава 

Отличителните словни 
елементи могат да бъдат 

идентифицирани като 
такива в използваната 
форма. Промяната на 

цвета, размера и позицията 
не изменя отличителния 
характер на знака. 

GERI 
 

Клас 25: 

Облекло, 
обувки, 
шапки и 

други 
принадлежно
сти за глава 

Регистрираният знак може 

да бъде идентифициран 
като такъв в използваната 
форма. Стилизацията не 

изпъква и не изменя 
отличителния му характер. 

 
 
Когато словната марка вече не може да бъде идентифицирана като такава, например 
поради използване на думата в изпъкваща стилизация или поради изменения на 
характеристиките, които променят значението на словния елемент (напр. в случаите, 
когато обръщането на реда на словните елементи води до различно значение или когато 
графично подчертана част от словния елемент носи собствено значение), това води до 
изменение на отличителния характер на регистрирания знак. 
 
Случаят е такъв и когато регистрираният знак е с нисък отличителен характер. 
 
Примери: 
 

Изменение на отличителния характер на регистрирания знак 

Регистриран знак Използван знак Стоки и 
услуги 

Обосновка 

GERIVAN 
 

Клас 25: 

Облекло, 
обувки, 
шапки и 

Регистрираният знак вече 

не може да бъде 
идентифициран като такъв 
в използваната форма, тъй 
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други 
принадлежно
сти за глава 

като е нечетлив. 
Следователно 
отличителният характер на 

регистрирания знак е 
изменен. 

LOVE YOUNG YOUNG LOVE 

Клас 25: 
Облекло, 
обувки, 

шапки и 
други 

принадлежно

сти за глава 

Въпреки че и двата словни 
елемента на регистрирания 

знак присъстват в 
използвания знак, 
използването им в обратен 

ред променя значението на 
регистрирания знак. 
Следователно 

отличителният характер е 
изменен. 

BUBBLEKAS BUBBLEMAS 

Клас 25: 
Облекло, 
обувки, 

шапки и 
други 

принадлежно

сти за глава 

Смяната на буквата „K“ с 

„M“ не дава възможност за 
идентифициране на 
регистрирания знак под 

формата, в която се 
използва. Следователно, 
отличителният характер на 

регистрирания знак е 
изменен. 

 
 
4.5.2 Изцяло фигуративни марки 
 
При изцяло фигуративните марки отличителността се дължи на фигуративните 
елементи в определено представяне. Следователно изменението на представянето 
може да промени отличителния характер на регистрирания знак, освен ако не е 
свързано с характеристики (напр. цвят или форма), които не допринасят съществено за 
отличителния характер на знака. 
 
Примери: 
 

Липса на изменение на отличителния характер на регистрирания знак 

Регистриран знак Използван знак Стоки и 
услуги 

Обосновка 

  

Клас 9: 
Софтуер 

Отличителният характер на 

регистрирания знак се 
дължи на конкретното 
представяне на планина в 

кафяв цвят. Тъй като 
кафявият цвят не 
допринася съществено за 

отличителния характер на 
регистрирания знак, 
промяната му на сив цвят 
не изменя отличителния 

характер на регистрирания 
знак. 
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Клас 25: 

Облекло, 
обувки, 
шапки и 

други 
принадлежно
сти за глава 

Отличителният характер на 
регистрирания знак се 
дължи както на 

изображението на делфин, 
така и на комбинацията от 
пурпурен и бял цвят. 

Размяната на цветовете в 
примера, при която се 
поддържа същият контраст, 

не изменя отличителния 
характер на регистрирания 
знак. 

  

Клас 25: 

Облекло, 
обувки, 
шапки и 

други 
принадлежно
сти за глава 

Отличителният характер на 
регистрирания знак се 

дължи на конкретното 
изображение на слона в 
светлокафяв цвят. 

Използването на слон в 
различна позиция не 
представлява съществена 

промяна и следователно 
това не изменя 
отличителния характер на 

регистрирания знак. 

Изменение на отличителния характер на регистрирания знак 

Регистриран знак Използван знак Стоки и 
услуги 

Обосновка 

 

 
 

 

 

Клас 31: 
Банани 

Отличителният характер на 

регистрирания знак се 
дължи единствено на 
конкретното изображение 

на банана в розов цвят ( 
фантазиен цвят). 
Използването на 

изображението на банан в 
естествения му цвят (жълт) 
изменя отличителния 

характер на регистрирания 
знак. 

 

 

 

 
 

Клас 9: 

Софтуер 

Отличителният характер на 
регистрирания знак се 

дължи на конкретното 
изображение на делфина в 
реалистични цветове. 

Промяната на тези цветове 
на такива, които приличат 
на черно-бели райета на 

зебра, е очебийно при 
изображение на делфин и 
представлява съществена 

промяна. Такъв вид 
използване изменя 
отличителния характер на 

регистрирания знак. 
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Клас 25: 

Облекло, 
обувки, 
шапки и 

други 
принадлежно
сти за глава 

Въпреки че концепцията на 
слон в регистрирания знак 
се запазва в използвания 

знак, измененията на 
изображението, по-
конкретно във формата, 

позицията и стилизацията 
на слона, са достатъчно 
съществени, за да изменят 

отличителния характер на 
регистрирания знак. 

 
 
При изцяло фигуративни марки с нисък отличителен характер, дори леките изменения в 
марката могат да доведат до изменение на отличителния ѝ характер. 
 
 
4.5.3 Комбинирани марки 
 
По принцип при комбинираните марки както словните, така и фигуративните елементи 
допринасят поне до известна степен за отличителния характер на знака. В общия случай 
колкото повече даден елемент допринася за отличителния характер, толкова по-
вероятно е промяната на такъв елемент да измени отличителния характер на знака. 
 
В случаите, когато отличителният характер на регистрирания знак по същество се дължи 
на словните му елементи, използването на тези елементи с различен шрифт, цвят или 
размер обикновено няма да измени отличителния му характер (вж. т. 4.5.1. по-горе), 
освен ако разликите не са толкова съществени, че да оказват влияние върху цялостното 
впечатление от регистрирания знак. 
 
Примери, при които отличителният характер на регистрирания знак по същество се 
дължи на словните му елементи: 
 

Липса на изменение на отличителния характер на регистрирания знак 

Регистриран знак Използван знак Стоки и 
услуги 

Обосновка 

  

Клас 25: 

Облекло, 
обувки, 
шапки и 

други 
принадлежно
сти за глава 

Отличителният характер на 

регистрирания знак по 
същество се дължи на 
отличителните словни 

елементи „GERIVAN“ и 
„BUBBLEKAT“. Промяната 
на цвета от светлозелен на 

син и червен не е толкова 
съществена, за да окаже 
влияние върху цялостното 

впечатление от 
регистрирания знак.  

 
 

Клас 25: 
Облекло, 

обувки, 
шапки и 

други 

принадлежно
сти за глава 

Отличителният характер на 

регистрирания знак по 
същество се дължи на 
отличителния словен 

елемент „GERIVAN“. 
Промяната на цвета на 
фона и на словния елемент 

от черен на бял и 
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обратното, със запазване 
на същия контраст, не е 
толкова съществена, за да 

окаже влияние върху 
цялостното впечатление от 
регистрирания знак. 

Следователно тази 
промяна не изменя 
отличителния характер на 

регистрирания знак. 

  

Клас 25: 
Облекло, 

обувки, 
шапки и 

други 

принадлежно
сти за глава 

Отличителният характер на 
регистрирания знак по 
същество се дължи на 

словния елемент 
„GERIVAN“. Словният 
елемент е използван в 

различен шрифт, който не 
се различава съществено, 
за да окаже влияние върху 

цялостното впечатление от 
регистрирания знак. 
Следователно тази 

промяна не изменя 
отличителния характер на 
регистрирания знак. 

 

 

Клас 32: 
Минерална 

вода 

Отличителният характер на 
регистрирания знак по 
същество се дължи на 

словния му елемент 
„GERIVAN“, като 
представянето на планина 

може да загатва за 
характеристиките на 
стоките. Промените в 

шрифта, позицията и 
размера на отличителния 
словен елемент не са 

толкова съществени, за да 
изменят отличителния 
характер на регистрирания 
знак. 

GERIVAN GERIVAN 
Клас 25: 
Облекло, 

обувки, 
шапки и 

други 

принадлежно
сти за глава 

Отличителният характер на 
регистрирания знак по 
същество се дължи на 

словния елемент 
„GERIVAN“. Промените на 
размера и нюанса на 

зеления цвят на първата и 
последната буква не са 
толкова съществени, за да 

окажат влияние върху 
цялостното впечатление от 
регистрирания знак. 

Следователно тези 
промени не изменят 
отличителния характер на 

регистрирания знак. 
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Изменение на отличителния характер на регистрирания знак 

Регистриран знак Използван знак Стоки и 
услуги 

Обосновка 

  

Клас 25: 
Облекло, 

обувки, 
шапки и 

други 

принадлежно
сти за глава 

Отличителният характер на 

регистрирания знак по 
същество се дължи на 
словния елемент 

„GERIVAN“. Замяната на 
шрифта с шрифт, който 
прави словния елемент 

нечетлив, представлява 
съществена разлика между 
използвания знак и 

формата, под която е 
регистриран. 

  

Клас 32: 
Минерална 

вода 

Отличителният характер на 
регистрирания знак се 

дължи на словния му 
елемент „GERIVAN“, като 
представянето на планина 

може да загатва за 
характеристиките на 
стоките. Използването на 

словния елемент, разделен 
на поделементите „GERI“ и 
„VAN“, води до съществени 

различия, които оказват 
влияние върху цялостното 
впечатление от 

регистрирания знак. 
Промяната на цвета както 
на фигуративните, така и на 

словните елементи, 
подкрепя това заключение. 

 
 
При комбинираните марки, при които отличителният характер по същество се дължи на 
техните фигуративни елементи, промените в тези елементи е по-вероятно да доведат 
до изменение на отличителния характер на регистрирания знак, освен ако не са 
свързани с характеристики (напр. стилизация, оформление или цвят), които не 
допринасят съществено за отличителния характер на знака (вж. т. 4.5.2. по-горе). 
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Примери, при които отличителният характер на регистрирания знак по същество се 
дължи на фигуративните му елементи: 
 

Липса на изменение на отличителния характер на регистрирания знак 

Регистриран знак Използван знак Стоки и 
услуги 

Обосновка 

Best quality! Best quality!  

Клас 25: 

Облекло, 
обувки, 
шапки и 

други 
принадлежно
сти за глава 

Отличителността на 
регистрирания знак по 

същество се дължи на 
фигуративния елемент, 
изобразяващ планина в 

кафяв цвят, тъй като изразът 
„Best quality!“ би се възприел 
като описателен. Тъй като 
кафявият цвят не допринася 

съществено за 
отличителния характер, 
промяната му на 

светлокафяв цвят, както и 
позицията му, не изменят 
отличителния характер на 

регистрирания знак. 

 

Изменение на отличителния характер на регистрирания знак 
 

Регистриран знак Използван знак Стоки и 
услуги 

Обосновка 

  
Клас 30: 

Кафе 

Отличителността на 
регистрирания знак се 

дължи на конкретния 
шрифт/графична 
стилизация на словните 

елементи, тъй като самите 
те не са отличителни. В 
използваната форма 

изчезва единственият 
отличителен аспект на 
регистрирания знак. 

Следователно, 
използването на тези 
словни елементи в 

стандартен шрифт изменя 
отличителния характер на 
регистрирания знак. 

Best quality! 
 

Клас 25: 
Облекло, 
обувки, 

шапки и 
други 

принадлежно

сти за глава 

Отличителността на 

регистрирания знак по 
същество се дължи на 
представянето на планина 

в кафяв цвят, тъй като 
изразът „Best quality!“ би се 
възприел като описателен. 

Промяната на 
представянето на 
планината е толкова 

съществена, че води до 
изменение на 
отличителността на 

регистрирания знак. 
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Когато отличителният характер на знака се дължи едновременно на словните и 
фигуративните елементи (вкл. на техните характеристики: стилизация, оформление или 
цвят), тези елементи трябва да се зачитат. Когато конфигурацията на тези елементи 
допринася за отличителния характер, промяната ѝ може да измени отличителния 
характер на регистрирания знак. 
 
Примери, при които отличителният характер на знака се дължи на словните и 
фигуративните елементи: 
 

Изменение на отличителния характер на регистрирания знак 
 

Регистриран знак Използван знак Стоки и 
услуги 

Обосновка 

 

GERI 

Клас 30: 

Кафе 

Отличителността на 
регистрирания знак се 

дължи както на словния 
елемент, който ще се 
възприеме като „GER“, така 

и на фигуративния елемент, 
изобразяващ геометрични 
фигури. В използваната 

форма словният елемент 
„GER“ е заменен от „GERI“, 
изобразен в стандартен 

шрифт, а фигуративният 
елемент е изцяло 
премахнат. Тези промени 

изменят отличителния 
характер на регистрираната 
марка. 

 

BUBBLEKAT 

Клас 25: 
Облекло, 
обувки, 

шапки и 
други 

принадлежно

сти за глава 

Отличителността на 

регистрирания знак се 
дължи както на словните 
елементи „BUBB“ и 

„LEKAT“, така и на 
конкретното им 
стилизиране. В 

използваната форма 
словните елементи „BUBB“ 
и „LEKAT“ са изобразени 

като една дума и в 
стандартен шрифт. Тези 
промени изменят 

отличителния характер на 
регистрираната марка. 

 
 
4.6 Комбинация от промени 
 
На практика в използвания знак може да са комбинирани различни видове промени. 

 
Комбинациите могат да се разделят на четири вида: 
 

• комбинация от промени, която включва пропускане на определени елементи на 
регистрирания знак и добавяне на други елементи; 
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• комбинация от промени, която включва промяна на определени характеристики на 
регистрирания знак и добавяне на други елементи; 

 

• комбинация от промени, която включва пропускане на определени елементи на 
регистрирания знак и промяна на определени характеристики на запазените в него 
елементи; 

 

• комбинация от промени, която включва пропускане на определени елементи на 
регистрирания знак, промяна на определени характеристики на запазените в него 
елементи и добавяне на други елементи. 

 
По принцип, когато промените са свързани с комбинация от добавяне, пропускане или 
промени в характеристиките, се прилагат съответните принципи на общата 
практика. Следователно промени, засягащи отличителните елементи, в общия случай 
ще водят до изменение на отличителния характер на регистрирания знак, а тези, които 
засягат неотличителни елементи или елементи с нисък отличителен характер, е по-
малко вероятно да изменят отличителния характер на регистрирания знак. 
 
При комбинация от промени трябва да се оцени дали някоя от тези промени сама по 
себе си (напр. пропускането на даден елемент) би довела до изменение на 
отличителния характер на регистрирания знак, докато останалите промени не оказват 
решаващо влияние. 
 
Ако липсва промяна, която сама по себе си води до изменение на отличителния 
характер на регистрирания знак, трябва да се оцени ефектът от комбинацията от всички 
промени. Възможно е да се окаже, че само натрупването на промени би довело до 
изменение на отличителния характер. 
 
Примерите по-долу показват случаи, при които промени в неотличителни елементи или 
в елементи с нисък отличителен характер не водят до изменение на отличителния 
характер: 
 

Липса на изменение на отличителния характер на регистрирания знак 

Регистриран знак Използван знак Стоки и 
услуги 

  

Клас 25: 
Облекло, 

обувки, шапки 
и други 

принадлежност

и за глава 

GERIVAN 

 

Клас 25: 

Облекло, 
обувки, шапки 

и други 

принадлежност
и за глава 
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Клас 33: Вино 

  

Клас 25: 
Облекло, 

обувки, шапки 

и други 
принадлежност

и за глава 

 

 

Клас 9: 
Софтуер 

 
 
Примерите по-долу показват случаи, при които промени в отличителен елемент или в 
елементи с нисък отличителен характер водят до изменение на отличителния характер: 
 

Изменение на отличителния характер на регистрирания знак 

Регистриран знак Използван знак Стоки и услуги 

Регистрираният знак е със средна степен на отличителност: 

Основна промяна: Добавяне на отличителен елемент 

 
 

Клас 25: 
Облекло, обувки, 

шапки и други 
принадлежности 

за глава 
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Клас 25: 
Облекло, обувки, 

шапки и други 
принадлежности 

за глава 

Основна промяна: Изменение на отличителен елемент 

 

 

Клас 25: 

Облекло, обувки, 
шапки и други 

принадлежности 

за глава 

  

Клас 25: 

Облекло, 
обувки, шапки 

и други 

принадлежнос
ти за глава 

Основна промяна: Пропускане на отличителен елемент 

GVL 
GERI VAN LYR GVL 

Клас 25: 
Облекло, 

обувки, шапки и 

други 
принадлежности 

за глава 

Регистрираният знак е с ниска степен на отличителност: 

Основна промяна: Изменение на основния елемент, допринасящ за отличителния характер 
(шрифт/стилизация) 

 

 

Клас 30: 
Кафе 
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Клас 31: 

Банани 

 

FRESH SARDINE 
Клас 29: 

Сардини 

Основна промяна: Пропускане на елементи с нисък отличителен характер и/или неотличителни елементи 
(комбинацията от които прави знака в неговата цялост подлежащ на регистрация)  

 

 

Клас 30: 
Хлебни изделия 
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