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1 Преглед на производство по възражение — разликата 
между „абсолютни основания“ и „относителни 
основания“ за отказ на заявка за марка на Общността 
(МО) 

 
„Възражението“ е процедура, която се използва пред Службата (OHIM), когато 
трета страна, въз основа на притежавани от нея по-ранни права, моли Службата 
да отхвърли заявка за MO или международна регистрация, посочваща ЕС. 
 
Когато се подаде възражение срещу международна регистрация, посочваща ЕС, 
всяко позоваване на заявка за МО в настоящите Насоки трябва да се разбира 
като обхващащо международни регистрации, посочващи ЕС. Разработени са 
специфични насоки за международните марки, включително особености относно 
възраженията. 
 
Съгласно Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета от 26 февруари 2009 година 
относно марката на Общността (РМО) възражението трябва да се основава на 
права, притежавани от възразяващия във връзка с по-ранна марка или друга 
форма на търговски знак. Основанията, на които може да се базира 
възражението, се наричат „относителни основания за отказ“, като съответните 
разпоредби се съдържат в така озаглавения член 8 от РМО. За разлика от 
абсолютните основания за отказ, разглеждани ex-officio от Службата (и при които 
могат да се вземат под внимание становища на трети страни, макар и трети 
страни да не стават страни по производствата), относителните основания за 
отказ са производства inter partes въз основа на вероятен конфликт с по-ранни 
права. Такива възражения на базата на относителни основания не се повдигат ex 
officio от Службата. В този смисъл отговорност на притежателя на по-ранното 
право е да бъде бдителен относно подаването на заявки за МО от други лица, 
които могат да влязат в противоречие с такива по-ранни права, и да подава 
възражения относно конфликтни марки, когато е необходимо. 
 
Когато е подадено допустимо възражение в предвидения срок и е платена 
съответната такса, производството се ръководи от специализираното звено на 
Службата (Отдел по споровете) и обикновено включва размяна на становища 
както от страна на възразяващия, така и от страна на заявителя („страните“). 
След като разгледа тези становища и ако не бъде постигнато споразумение 
между страните, Отделът по споровете взема решение (обжалваемо решение) 
или за изцяло или частично отхвърляне на оспорваната заявка, или за 
отхвърляне на възражението. Ако възражението не е добре обосновано, то ще 
бъде отхвърлено. Ако заявката за МО не бъде изцяло отхвърлена и ако няма 
други неуредени възражения, тя ще се придвижи за регистрация. 
 
 
2 Основания за възражение 
 
Основанията за възражение са посочени в член 8 от РМО. 
 
Член 8 от РМО дава право на притежателите да подават възражения на 
основание на техни по-ранни права, за да предотвратят регистрацията на МО в 
редица ситуации, вариращи от абсолютна идентичност както между стоки и/или 
услуги, така и между марки (член 8, параграф 1, буква а) от РМО, когато се 
презюмира съществуването на вероятност от объркване и не е необходимо тя да 
бъде доказвана) до сходство (член 8, параграф 1, буква б) от РМО, когато 
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трябва да съществува вероятност от объркване) (вж. Насоките, Част В, 
Възражение, Раздел 2, Идентичност и вероятност от объркване). 
 
Член 8, параграф 3 от РМО позволява на притежателя на марка да предотврати 
нерегламентирано подаване на заявка за негова марка от негов агент или 
представител (вж. Насоките, Част В, Възражение, Раздел 3, Подаване на заявки 
от агенти на притежателя на марката без негово съгласие (член 8, параграф 3 от 
РМО)). 
 
Член 8, параграф 4 от РМО позволява на притежателя на по-ранни 
нерегистрирани марки или други знаци, използвани в процеса на търговия с по-
голям обхват от местния, да предотврати регистрация на по-късна заявка за МО, 
ако притежателят има право да забранява използването на такава заявка за МО. 
Макар и в този член да не се посочва изрично вероятността от объркване, 
прилагането на съответните разпоредби, предвидени в член 8, параграф 4 от 
РМО, често изисква анализ на вероятността от объркване (вж. Насоките, Част В, 
Възражение, Раздел 4, Права съгласно член 8, параграф 4 от РМО). 
 
Член 8, параграф 5 от РМО позволява на притежателя на по-ранна 
регистрирана марка, ползваща се с репутация, да предотврати регистрацията на 
по-късна заявка за МО, която би засегнала без основателна причина по-ранната 
марка, ползваща се с репутация. Вероятността от объркване не е условие за 
прилагането на този член. Това е така, защото член 8, параграф 5 от РМО 
изрично (но не изключително) защитава функциите и ползването на марки, 
попадащи извън обхвата на защитата на обозначението за произход, предлагана 
от института на вероятността от объркване, и в този смисъл е насочен по-скоро 
към защитата на значителните усилия и финансовите инвестиции, свързани със 
създаването и популяризирането на марки с цел да придобият репутация и да се 
подпомогне максималната реализация на стойността на марките (вж. Насоките, 
Част В, Възражение, Раздел 5, Марки с репутация (член 8, параграф 5 от РМО)). 
 
 
3 „По-ранните права“, на които трябва да се основава 

възражението 
 
Възражението трябва да се основава най-малко на едно по-ранно право, 
притежавано от възразяващия. 
 
Значението на понятието „по-ранни“ права за целите на член 8, параграф 1 и 
член 8, параграф 5 от РМО е посочено в член 8, параграф 2 от РМО, като тези 
права се определят като права с по-ранна дата (не час или минута, както е 
потвърдено от Съда в Решение от 22/03/2012, C-190/10, Génesis Seguros) на 
подаване на заявка за регистрация от тази на заявки за МО, включително 
приложимите дати на претендирани приоритети, или които права са станали 
общоизвестни в държава членка преди заявката за МО, или, когато е приложимо, 
преди съответната дата на претендиран приоритет. Вж. Насоките, Част В, 
Възражение, Раздел 1, Процедурни въпроси. 
 
На практика тези права обхващат регистрирани в ЕС марки и заявки за такива, 
както и „общоизвестни“ марки по смисъла на член 6bis (второ) от Парижката 
конвенция (които не е необходимо да са регистрирани). За по-подробна 
информация относно тези „общоизвестни“ марки съгласно член 8, параграф 2, 
буква в) от РМО, както и за различията между тях и марките, ползващи се с 
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репутация, описани в член 8, параграф 5, вж. Насоките, Част В, Възражение, 
Раздел 5, Марки с репутация (член 8, параграф 5 от РМО), параграф 2.1.2. 
 
Съгласно член 8, параграф 3 от РМО, възразяващият трябва да докаже, че е 
притежател на марка, придобита където и да е по света чрез регистрация или 
използване (доколкото законодателството на държавата на произход признава 
този вид право върху марка), по отношение на която агент или представител на 
притежателя е подал заявка за регистрация от свое собствено име, без 
съгласието на притежателя. 
 
За разлика от това в член 8, параграф 4 от РМО се разглеждат възраженията на 
базата на по-ранни нерегистрирани марки или на друг знак, използван(а) в 
процеса на търговията с по-голям обхват от местния, в съответствие с 
разпоредбите на законодателството на държава – членка на ЕС. В този смисъл 
значението на понятието „по-ранни“ права за целите на член 8, параграф 4, от 
гледна точка на съответната дата на придобиване, се определя от съответното 
национално законодателство. 
 
Различни правни основания, базирани на различни по-ранни права, могат да 
бъдат предявени или в същото, или в няколко възражения по една и съща заявка 
за МО. 
 
Практиката на OHIM се основава на правните разпоредби на РМО, прилагани 
директно или по аналогия, както е потвърдена от практиката на Общия съд 
(Решение от 16/09/2004, T-342/02, MGM и 11/05/2006, T-194/05, TeleTech). А 
именно: 
 
• Няколко възражения: Правило 21, параграфи 2 и 3 от РПРМО (Регламент 

за прилагане на Регламента относно марката на Общността) позволява на 
Службата да разглежда само „най-ефективното“ възражение („най-
ефективните“ възражения), като спре останалите и евентуално да ги счита 
за решени, ако заявката бъде отхвърлена въз основа на избраното 
възражение. Повече информация за „най-ефективното“ възражение е 
представена по-долу. 

 
• Няколко по-ранни права в едно възражение: Съдът е констатирал, че 

групирането на различни по-ранни права в едно възражение е, от 
практически съображения, идентично с представянето на няколко 
възражения, което дава възможност Службата да обоснове отхвърлянето 
на заявката с „най-ефективното“ право („най-ефективните“ права). Повече 
информация за „най-ефективното“ по-ранно право е представена по-долу. 

 
• Няколко правни основания във възражението(възраженията): ако 

възражението е уважено в своята цялост въз основа на „най-ефективното“ 
правно основание („най-ефективните“ правни основания), не е необходимо 
да се разглеждат останалите правни основания. Ако не е изпълнено 
необходимо изискване на дадено правно основание, не е нужно да се 
разглеждат останалите изисквания на тази разпоредба. Повече 
информация за „най-ефективното“ правно основание („най-ефективните“ 
правни основания) е представена по-долу. 
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4 Целта на производството по възражение и най-
целесъобразният начин за неговото разглеждане  

 
Съдът на Европейския съюз е постановил, че единствената цел на 
производството по възражение е да определи дали заявката може да бъде 
придвижена за регистрация, а не да решава превантивно потенциални конфликти 
(например такива на национално равнище, възникващи от възможно 
преобразуване на заявка за МО) (Решение от 11/05/2006, T-194/05, TeleTech, 
т. 25—27). 
 
Съдът на Европейския съюз е потвърдил ясно, че Службата няма никакво 
задължение да разглежда всички по-ранни възражения, права и правни 
основания във връзка със същата заявка за МО, ако едно от тях е достатъчно, за 
да се отхвърли заявката за МО. Също така няма задължение да избере по-
ранното право с най-широкия териториален обхват, за да предотврати 
евентуално преобразуване на заявката във възможно най-много територии 
(Решение от 16/09/2004, T-342/02, MGM и от 11/05/2006, T-194/05, TeleTech). 
 
Този принцип позволява по-целесъобразно разглеждане на възраженията. 
Службата има свободата да избере считаните от нея за „най-ефективни“ 
възражения, по-ранни права и правни основания, както и кои да разгледа първо 
от гледна точка на принципа на процесуална икономия. 
 
„Най-ефективното“ възражение обикновено се определя като възражението, 
което позволява на Службата да откаже регистрация на оспорваната заявка за 
МО във възможно най-широка степен и по възможно най-опростения начин. 
 
„Най-ефективното“ по-ранно право обикновено се определя като най-сходния 
(най-близкия) знак, обхващащ най-широкия спектър от стоки и услуги, и/или 
правото, обхващащо най-сходните стоки и услуги. 
 
„Най-ефективното“ правно основание обикновено се определя като 
основанието за възражение, което предоставя на Службата най-опростения 
начин за отказване на регистрация на оспорваната заявка за МО във възможно 
най-широка степен. 
 
Най-общо, ако е приложим, член 8, параграф 1, буква а) е най-рационалното 
основание от гледна точка на процесуална икономия, въз основа на което да се 
отхвърли дадена заявка за МО, тъй като не се налага Службата да провежда 
анализ на сходствата и разликите между знаците или стоките/услугите, нито е 
необходима констатация на вероятността от объркване. Ако това е невъзможно, 
фактически обстоятелства по всяко възражение ще определят дали член 8, 
параграф 1, буква б), член 8, параграф 3, член 8, параграф 4 или член 8, 
параграф 5 са следващите „най-ефективни“ основания (например ако стоките и 
услугите по по-ранното право и заявката за МО са различни, член 8, параграф 1, 
буква б) и член 8, параграф 3 не могат да служат като валидно основание за 
възражение, тъй като първият от тях изисква поне някакво сходство в това 
отношение, а вторият изисква поне тясно свързани или еквивалентни в търговско 
отношение стоки и услуги). 
 
Ако заявителят е изискал доказателство за използване по отношение на някои от 
по-ранните права, Службата по правило ще прецени първо дали по-ранното 
право (по-ранните права), все още извън обхвата на задължението за 
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използване, е в състояние напълно да подкрепи възражението. В противен 
случай ще се разгледат други по-ранни права, все още извън обхвата на 
задължението за използване, за да се прецени дали възражението може да бъде 
напълно уважено на такава кумулативна основа. В тези случаи заявката за МО 
ще бъде отхвърлена, без да е необходимо да се взема под внимание 
доказателство за използване. При липса на по-ранно право (по-ранни права), 
Службата ще разгледа онези по-ранни права, за които са изискани доказателства 
за използване. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

Съдържание и структура на решенията по възражения 
 
 
1 Общи забележки  
 
Решенията по възражения следват хармонизирана структура (формуляр – 
образец), която в зависимост от конкретния контекст се адаптира, за да се 
осигури логическа съгласуваност с решението. Използването на формуляр – 
образец означава също, че решенията имат общ формат.  
 
Що се отнася до стила и езика, решенията по възраженията се изготвят в 
официален стил при използването на правилен език. Езикът трябва да бъде 
правилен от гледна точка както на правопис и граматика, така и по отношение на 
формални аспекти (например, съгласувани и завършени изречения, правилни 
позовавания на марката, на стоките и услугите или на страните, липса на 
повтарящи се абзаци…). Решенията се изпращат за редакция, когато съществува 
такава възможност. 
 
Решенията по възраженията започват с посочване на данни за страните: имена 
и адреси на възразяващия, заявителя и съответните им представители (при 
наличие на такива). Посочва се датата на решението. 
 
Следва Диспозитивът („Решението“ в тесен смисъл), в което се посочва: дали 
възражението се уважава или отхвърля; съответно, стоките и услугите, за които 
възражението (частично) се уважава (с изключение на случаите, когато 
възражението се уважава изцяло и заявката за МО се отхвърля в нейната 
цялост); решение по отношение на разходите; както и фиксирания размер на 
разходите. В заключителната част на решението също се посочват „разходите“ и 
тя се съгласува с разходите, фиксирани в Диспозитива. Освен това, относно 
разходите, решението съдържа абзац относно прегледа на фиксиране на 
разходи (който липсва в случаите, когато всяка страна поема своите собствени 
разходи). 
 
Следва точка „Мотиви“, която започва с „фактологическа част“, идентифицираща 
оспорваната марка, като се посочва номерът на заявката за МО, оспорваните 
стоки и услуги, по-ранните права и всички основания, изтъкнати от възразяващия. 
 
• По-ранни права: ако дадено възражение е напълно уважено въз основа на 

едно по-ранно право (когато са предявени няколко), в решението ще се 
посочи само съответното по-ранно право (във фактологическата част). 
Когато възражението е частично или изцяло отхвърлено, всички предходни 
права, предявени от възразяващия, ще бъдат идентифицирани в 
решението (или във фактологическата част, или в заключението), като се 
посочва територията (или териториите за международни регистрации), 
регистрационен номер и се представи изображение на знака1. 

 
• Оспорвана марка: ако знаците не са сравнени (например възражението е 

недопустимо, необосновано, отхвърлено поради недостатъчни 
                                                           
1 Ако се използва двубуквен код, той трябва да бъде някой от посочените на адрес: 
http://www.wipo.int/standards/en/pdf/03-03-01.pdf, с изключение на марки на Общността, по 
отношение на които се използват абревиатурите МО или ЗМА вместо ЕМ. 

http://www.wipo.int/standards/en/pdf/03-03-01.pdf
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доказателства за използване или поради липса на сходство между стоките), 
оспорваната марка ще бъде възпроизведена заедно с номера на заявката 
за МО във фактологическата част. 

 
• Оспорвани стоки и услуги: ще бъдат посочени в раздела за сравнението на 

стоките и услугите. Ако сравнението на стоките и услугите се пропусне 
(например при липса на сходство между знаците), във фактологическата 
част на решението обикновено ще се посочат единствено класовете, към 
които спадат оспорваните стоки и услуги. 

 
Като следваща стъпка Службата очертава процедурните аспекти и аспектите по 
същество на решението в посочената по-долу последователност. При все това, 
когато е уместно и като взема под внимание специфичните обстоятелства по 
конкретния случай, Службата може да промени последователността на 
разглеждане на отделните фактори. 
 
В решенията на Службата определени процедурни и аспекти по същество 
(изброени по-долу) се разглеждат само доколкото имат значение за 
произнасянето на решението. Това може да доведе също така до процес на 
разглеждане на първо място на едно или повече от предявените по-ранни права 
(обикновено знаците, които имат повече сходства с оспорвания знак и/или 
обхващат по-голям кръг от идентични или сходни стоки/услуги), след което да се 
разгледат останалите по-ранни права, само доколкото това е крайно необходимо. 
 
Всички решения по възражения трябва да съдържат част за „заключение“ и/или 
„цялостна преценка“ (в случай на член 8, параграф 1, буква б) от РМО), където 
взетото решение се обосновава съгласувано и е подкрепено от аргументите, 
представени в предходните раздели от решението. 
 
В решението ще се разгледат също така всички останали въпроси, например 
значението на други по-ранни противостоящи права, необходимостта от 
разглеждане на други искания, например тези по член 8, параграфи 5, 4 и 3, и 
други важни въпроси. 
 
• Ако дадено възражение е напълно уважено на основание на едно от по-

ранните права, Службата няма да се произнася за останалите по-ранни 
права. Ще бъде включено кратко становище, че тези права няма да се 
разглеждат с цел процесуална икономия. 

 
• Ако дадено възражение не бъде уважено на основание на по-ранното 

право, считано за „най-близко“ до оспорвания знак, то по правило ще бъде 
отхвърлено по отношение на другите по-ранни права чрез общо становище, 
с което: тези права напълно се идентифицират (номер на марката, 
наименование (графично представяне) и стоки и услуги) и се разяснява, че 
тези по-ранни права се считат за още по-малко сходни с разглежданото 
или, ако обхващат по-широк спектър от стоки и услуги от разглежданото, се 
разяснява защо не съществува вероятност от объркване по отношение на 
това по-ранно право. 

 
• На последно място, в решението ще се разгледат всякакви други относими 

аргументи на страните (по-специално нестандартните аргументи на 
губещата страна) или относими процедурни въпроси (например молби за 
restitutio in integrum, поискани и категорично оспорвани от страните 
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удължавания/прекъсвания, молби за продължаване, поискани и отхвърлени 
или категорично оспорвани от страните).  

 
 
2 Процедурни правила — допустимост, обосновка 
 
Възразяващият трябва да спази редица процедурни изисквания с цел 
възражението да бъде придвижено за решение по същество, по-специално дали 
по-ранното право или права, на които се основава възражението, са i) 
допустими и ii) надлежно обосновани2. 
 
Раздел относно тези въпроси ще бъде включен в началото на решението само 
ако се счете за относим към резултата. 
 
• По отношение на допустимостта: ако възражението бъде напълно 

уважено на основата на едно от по-ранните права, счетено за допустимо, 
въпросът за допустимостта на другите по-ранни права няма да бъде 
разглеждан. При все това, ако възражението е изцяло или частично 
отхвърлено на основата на допустимо и обосновано право, което не е най-
ефективното право, ще бъде разгледан въпросът за допустимостта на най-
ефективното право. 

 
• По отношение на обосновката: ако възражението е надлежно уважено на 

основата на едно от предходните права, които са добре обосновани, 
въпросът за обосновката на други по-ранни права няма да бъде 
разглеждан. Ако възражението е изцяло или частично отхвърлено на 
основата на допустимо и обосновано право, което не е най-ефективното 
право, ще бъде разгледан въпросът за обосновката на най-ефективното 
право. Ако възражението не е надлежно обосновано, то ще бъде 
отхвърлено единствено на това основание. Вероятността от объркване 
няма да бъде разглеждана. Принципно не съществува необходимост от 
разглеждане на обосновката на едно от двете предявени по-ранни права, 
когато, при всички случаи, е направено заключение, че не съществува 
вероятност от объркване между конфликтните марки. 

 
 
3 Доказателство за използване 
 
Когато заявителят е изискал доказателство за използване на по-ранните права, 
Службата ще разгледа също така дали и до каква степен съществуват 
доказателства за използването на по-ранните марки, отново при условие че това 
е от значение за произнасянето на съответното решение.3 
 
 
4 Член 8, параграф 1, буква а) от РМО 
 
Това основание е приемливо единствено ако съществува двойна идентичност, а 
именно идентични са както знаците, така и стоките и услугите. 
 

                                                           
2 Вж. Насоките, Част В, Възражение, Раздел 1, Процедурни въпроси. 
3 Подробни насоки за доказателството за използване могат да бъдат намерени в Насоките, Част В, 
Възражение, Раздел 6, Доказателство за използване. 
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Проучването на идентичността обикновено започва със сравнение на 
съответните стоки/услуги, последвано от сравнение на знаците. Ако бъде 
установена двойна идентичност, не е необходимо да се извършва преценка за 
вероятността от объркване. Автоматично се прави заключение, че възражението 
се уважава. 
 
Ако не може да бъде установена идентичност между стоките/услугите и/или 
знаците, възражението се отхвърля съгласно член 8, параграф 1, буква а) от 
РМО, но разглеждането продължава въз основа на член 8, параграф 1, буква б) 
от РМО.4 
 
 
5 Член 8, параграф 1, буква б) от РМО 
 
Принципно трябва да бъдат разгледани следните раздели: 
 
 
5.1 Сравнение на стоки и услуги 
 
Сходството на стоки/услуги е условие sine qua non за вероятност от объркване. 
Самото проучване на вероятността от объркване обикновено започва със 
сравнение на съответните стоки/услуги. 
 
Подробни насоки за сравняването на стоки/услуги могат да бъдат намерени в 
Насоките, Част В, Възражение, Раздел 2, Идентичност и вероятност от 
объркване, Глава 2, Сравнение на стоки и услуги. 
 
При все това решението няма да съдържа пълно сравнение на стоките и 
услугите: 
 
• когато бъде установено, че знаците не са сходни; както и 
 
• когато при определени обстоятелства от съображения за процесуална 

икономия Отделът по споровете може да проведе ускорена проверка на 
стоки/услуги въз основа на предположението, че поради установената 
идентичност или сходство на някои от съответните стоки/услуги, всички те 
са идентични или сходни. Тази процедура обикновено се прилага, когато, 
дори и степента на сходство на стоките/услугите да е установена в 
максимални граници, след отчитане на останалите фактори, не би се 
констатирала никаква вероятност от объркване. Естествено тази ускорена 
проверка се използва, само когато не засяга правата на нито една от 
страните. 

 
Ако не е установено никакво сходство между стоките/услугите, проучването ще 
бъде прекратено на този етап, що се отнася до вероятността от объркване. 
 
В противен случай, дори да съществува и малка степен на сходство, проучването 
ще продължи. 
 
 

                                                           
4 Вж. Насоките, Част В, Възражения, Раздел 2, Идентичност и вероятност от объркване, Глава 1, 
Общи принципи и методика, параграф 1.2.1.1. 
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5.2 Сравнение на знаци 
 
Наличието дори и на малка степен на сходство между знаците е условие за 
констатиране на вероятност от объркване. Както се вижда от гореизложеното, 
сравнението на знаци включва цялостна преценка на визуалните, фонетични 
и/или концептуални характеристики на въпросните знаци. Ако сравнението на 
дадено ниво не е възможно (например фонетично сравнение поради това, че 
марката е фигуративна), то това ниво се пропуска. Ако се установи сходство поне 
на едно от трите нива, знаците се считат за сходни. Въпросът дали знаците са 
достатъчно сходни, за да възникне вероятност от объркване, се разглежда в 
цялостната преценка за вероятността от объркване. Подробни насоки относно 
сравнението на знаците могат да бъдат намерени в Насоките, Част В, 
Възражение, Раздел 2, Идентичност и вероятност от объркване, Глава 3, 
Сравнение на знаци. 
 
Решението започва с очертаване на съответната територия. 
 
След това в решението се представя обективно сравнение на знаците, 
подчертаващо съществените визуални, фонетични и концептуални прилики и 
разлики между знаците. Обикновено на този етап не се разглежда и не се 
отдава значение на важността на различните съвпадащи или различаващи се 
елементи на знаците (това се прави на по-късен етап от решението). 
Обективното сравнение установява, че в случая най-малкото има prima facie 
вероятност от объркване, потвърждавайки, че съществува известна степен на 
сходство между знаците. 
 
Това обективно сравнение на знаците служи също така като отправна точка, 
когато на по-късен етап Службата оценява доминиращите и отличителните 
компоненти на марките. Ако възражението се основава на член 8, параграф 5 
и/или на член 8, параграф 4, обективното сравнение служи като отправна точка 
за самостоятелния анализ, който ще бъде проведен съгласно тези разпоредби. 
 
Ако не съществува и най-малката степен на сходство между знаците, 
проучването на вероятността от объркване се прекратява в този момент. Знаците 
не са сходни само ако не може да бъде установено никакво сходство на нито 
едно от трите нива. Ако се установи, че знаците не са сходни, няма да се 
провежда сравняване на стоки и услуги (включително предположение за 
идентичност), оценка на ясно изразената отличителност на по-ранната марка или 
цялостна преценка. Възражението ще бъде отхвърлено в частта „Заключение“, 
що се отнася до вероятността от объркване, изключително на базата на липсата 
на сходство между знаците. В противен случай, ако бъде установено визуално, 
фонетично или концептуално сходство между знаците, проучването ще 
продължи. 
 
 
5.3 Отличителни и доминиращи елементи на марките 
 
Цялостната преценка на конфликтните марки трябва да се основава на 
цялостното впечатление, което правят марките, като се вземат под внимание по-
специално техните отличителни и доминиращи компоненти. Поради това в този 
раздел от решението се разясняват и установяват доминиращите и/или 
отличителни елементи на знаците. 
 



Въведение  

 
Насоки за проверка в Службата, Част В, Възражение стр. 13 
 
FINAL  VERSION 1.0 DATE 02/01/2014 

Подробни насоки за анализа на отличителните и доминиращите компоненти 
могат да бъдат намерени в Насоките, Част В, Възражение, Раздел 2, 
Идентичност и вероятност от объркване, Глава 4, Отличителност и Глава 5, 
Доминиращ характер. 
 
 
5.4 Отличителност на по-ранната марка 
 
Когато възразяващият изрично претендира, че дадена по-ранна марка е особено 
отличителна по силата на интензивно използване или репутация, тази претенция 
ще бъде разгледана и оценена. Подробни насоки за отличителността на по-
ранната марка могат да бъдат намерени в Насоките, Част В, Възражение, 
Раздел 2, Идентичност и вероятност от объркване, Глава 4, Отличителност. 
 
При определени обстоятелства, от съображения за процесуална икономия, 
Службата може да не разглежда претенцията за ясно изразена отличителност в 
случаите, когато това не е от съществено значение за произнасянето на 
решението. Това ще бъде направено, само ако не се засягат правата на нито 
една от страните. 
 
Ако не бъде направена претенция за отличителност или ако претенцията не е 
подкрепена от съответните доказателства, оценката на отличителността на по-
ранна марка ще се основава на нейната отличителност per se (т.е. на нейната 
присъща отличителност). 
 
 
5.5 Релевантен кръг потребители — степен на внимание  
 
Подробни насоки за релевантния кръг потребители и степента на внимание 
могат да бъдат намерени в Насоките, Част В, Възражение, Раздел 2, 
Идентичност и вероятност от объркване, Глава 6, Релевантен кръг потребители и 
степен на внимание. 
 
В решението се описва кой е релевантният потребител на съответните 
стоки/услуги и значението на тази констатация. Ако е от значение, ще се посочи 
също степента на внимание, проявена от съответния потребител. 
 
 
5.6 Цялостна преценка, други аргументи и заключение 
 
Подробни насоки за Други фактори и Цялостна преценка могат да бъдат 
намерени в Насоките, Част В, Възражение, Раздел 2, Идентичност и вероятност 
от объркване, Глава 7, Други фактори, както и Глава 8, Цялостна преценка. В 
допълнение към гореизложеното по отношение на „заключението“ и/или 
„цялостната преценка“ в цялостната преценка се: 
 
• очертават и оценяват други фактори и принципи, имащи значение за 

преценката за вероятността от объркване (например семейство от марки, 
съвместно съществуване или начин на закупуване на стоките/услугите); 

 
• оценява съответното значение на всички взаимозависими фактори, които 

могат да се допълват или неутрализират, за да се вземе решение за 
вероятността от объркване (например марките могат да бъдат отличителни 
за някои от стоките или услугите, но не и за други, поради което 
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вероятността от объркване може да съществува само спрямо стоките и 
услугите, по отношение на които по-ранната марка се счита за 
отличителна). 

 
 
6 Член 8, параграф 3 от РМО 
 
Основанията за отказ съгласно член 8, параграф 3 от РМО са подчинени на 
следните изисквания: 
 
• възразяващият е притежател на марката, на която се основава 

възражението; 
• заявителят е агент или представител на притежателя на по-ранната марка; 
• заявката е подадена от името на агента или представителя; 
• заявката е подадена без съгласието на притежателя; 
• агентът или представителят не са обосновали своите действия; 
• знаците са идентични или имат малки разлики и стоките/услугите са 

идентични или еквивалентни. 
 
Тези условия са кумулативни. Поради това, ако едно от тези условия не е 
изпълнено, възражението, направено въз основа на член 8, параграф 3 от РМО, 
не може да бъде уважено. 
 
По принцип Решението по възражението съдържа следните раздели: 
 
1) Права на възразяващия; 
2) Отношения с агент или представител; 
3) Подаване на заявление от името на агента или представителя; 
4) Подаване на заявление без съгласието на притежателя; 
5) Липса на обосновка от страна на заявителя; 
6) Сравнение на знаците; 
7) Сравнение на стоките и услугите; 
8) Заключение. 
 
При все това в зависимост от случая и неговия изход е възможно да отпадне 
необходимостта от включването на всички горепосочени раздели в решението. 
Последователността на разделите може да бъде променяна, например ако 
възражението може да бъде отхвърлено поради липса на сходство между 
знаците, сравнението на знаците може да бъде първият и единствен раздел, 
включен в решението. 
 
Аргументите и доказателствата, представени от страните, трябва да бъдат 
проучени и трябва да бъде представена обосновка, за да се установи дали 
изискванията са спазени. 
 
В разделите „Сравнение на знаците“ и „Сравнение на стоките и услугите“ трябва 
да се посочи дали знаците са идентични или не (или имат малки различия, които 
не засягат съществено тяхната отличителност), както и дали стоките/услугите са 
идентични или не (или еквивалентни в търговско отношение). 
 
Подробни насоки относно член 8, параграф 3 могат да бъдат намерени в 
Насоките, Част В, Възражение, Раздел 3, Подаване на заявки от агенти на 
притежателя на марката без негово съгласие (член 8, параграф 3 от РМО). 
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7 Член 8, параграф 4 от РМО 
 
Подробни насоки относно Видовете права, попадащи в обхвата на член 8, 
параграф 4 от РМО, могат да бъдат намерени в Насоките, Част В, Възражение, 
Раздел 4, Права съгласно член 8, параграф 4 от РМО, точка 3.2 Видове права, 
попадащи в обхвата на член 8, параграф 4 от РМО. 
 
Основанията за отказ съгласно член 8, параграф 4 от РМО са подчинени на 
следните кумулативни изисквания: 
 
• по-ранното право трябва да е нерегистрирана марка или подобен знак; 
• знакът трябва де е използван в процеса на търговия; 
• използването трябва да бъде с по-голям обхват от местния; 
• правото трябва да е придобито преди датата на подаване на заявката за 

оспорваната марка; 
• притежателят на знака трябва да има правото по силата на националното 

законодателство, регламентиращо това право, да забранява използването 
на оспорваната марка. 

 
При все това, ако едно от горепосочените изисквания не е спазено, възражението 
трябва да се отхвърли и отпада необходимостта от разглеждане на останалите 
изисквания. 
 
Съответно решението по възражението трябва, по правило, да съдържа 
следните раздели: 
 
 
7.1 Използване в процеса на търговия с по-голям обхват от местния 
 
Условието, изискващо използване в процеса на търговия, е основно изискване 
без което въпросният знак не може да се ползва със защита срещу 
регистрацията на марка на Общността, независимо от предвидените в 
националното законодателство изисквания за получаване на изключителни 
права. 
 
Подробни насоки за Използването в процеса на търговия могат да бъдат 
намерени в Насоките, Част В, Възражение, Раздел 4, Права съгласно член 8, 
параграф 4 от РМО. 
 
 
7.2 Правото съгласно националното законодателство 
 
В решението трябва да се посочи дали възразяващият е придобил предявеното 
право в съответствие със законодателството, приложимо по отношение на 
въпросния знак (например в някои случаи националното законодателство изисква 
регистрация или репутация), дали правото е придобито преди датата на 
подаване на заявка и дали и при какви условия законодателството по отношение 
на въпросния знак предоставя на неговия притежател правото на 
предотвратяване на използването на последваща марка. 
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За горепосочените цели трябва да се провери информацията, предоставена в 
Насоките (списък на „по-ранни права“ съгласно член 8 от РМО), и/или 
предоставените от страните доказателства. 
 
 
7.3 Правото на възразяващия по отношение на оспорваната марка 
 
В тази част от решението се разглежда дали условията, посочени в 
законодателството, приложимо към по-ранния знак, са спазени по отношение на 
оспорваната марка. Това обикновено изисква също така сравнение на знаците и 
на стоките и услугите или на стопанските дейности, както и заключение в тази 
насока. 
 
 
7.4 Спазване на критерия, предвиден в националното законодателство 
 
След като стоките и услугите и знаците бъдат сравнени, трябва да се установи 
дали условията, предвидени в националното законодателство, както са посочени 
в раздел „Правото съгласно националното законодателство“, са спазени, 
например вероятността от объркване. 
 
 
8 Член 8, параграф 5 от РМО 
 
Основанията за отказ съгласно член 8, параграф 5 от РМО са подчинени на 
следните изисквания: 
 
• Конфликтните знаци трябва да бъдат или идентични, или сходни. 
 
• Марката на възразяващия трябва да се ползва с репутация. Освен това 

репутацията трябва да предхожда оспорваната марка; тя трябва да 
съществува на съответната територия и във връзка със стоките и/или 
услугите, на базата на които е подадено възражението. 

 
• Накърняване на репутацията: използването на оспорваната марка би 

извлякло несправедливо облагодетелстване от, или би накърнило 
отличителния характер или репутацията на по-ранната марка. 

 
Горепосочените изисквания са кумулативни, поради което липсата на някое от 
тях води до отхвърляне на възражението съгласно член 8, параграф 5 от РМО. 
Въпреки това спазването на всички гореизложени условия може да не е 
достатъчно. Възражението може все пак да бъде отхвърлено, ако 
заявителят/притежателят установи, че има основателна причина за използването 
на оспорваната марка. 
 
Съответно решението по възражението трябва по правило да съдържа следните 
раздели: 
 
8.1 Сравнение на знаци 
 
Прилагането на член 8, параграф 5 от РМО изисква положителна констатация за 
наличие на сходство между знаците. Ако знаците вече са сравнени при 
разглеждането на основанията съгласно член 8, параграф 1, буква б) от РМО, се 
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прави препратка към съответните констатации, които са еднакво валидни 
съгласно член 8, параграф 5 от РМО. Следователно, ако при разглеждането 
съгласно член 8, параграф 1, буква б) от РМО, е установено, че знаците не са 
сходни, възражението непременно се отхвърля съгласно член 8, параграф 5 от 
РМО. Въпреки това самият факт, че въпросните знаци са сходни, не е достатъчен 
да се направи заключение, че ще бъде направена връзка между знаците в 
съзнанието на съответните потребители. Съществуването на такава връзка 
трябва задължително да бъде доказано, щом се установи, че знаците са сходни. 
 
Подробни насоки относно Сходството на знаците и Връзката между знаците 
могат да се намерят в Насоките, Част В, Възражение, Раздел 5, Марки с 
репутация (член 8, параграф 5 от РМО), точка 3.2, Сходство на знаците, и точка 
3.3, Връзка между знаците. 
 
 
8.2 Репутация на по-ранната марка 
 
Доказателствата, представени в подкрепа на репутацията, трябва да бъдат 
надлежно посочени. Не е необходимо да се изброява и описва всяко отделно 
доказателство. Трябва да се споменат най-общо, единствено доказателствата, 
които са относими към съответното заключение (независимо дали са достатъчни 
за доказване на репутация, или не). 
 
Подробни насоки за Обхвата, преценката и доказателството за репутация 
могат да бъдат намерени в Насоките, Част В, Възражение, Раздел 5, Марки с 
репутация (член 8, параграф 5 от РМО), параграф 3.1.2, Обхват на репутацията, 
точка 3.1.3, Оценка на репутацията, и параграф 3.1.4, Доказателство за 
репутация. 
 
 
8.3 Накърняване на репутацията 
 
В този раздел се представя анализ на вероятността от възникване на вреда или 
несправедливо облагодетелстване в нормалния ход на събитията. За тази цел 
възразяващият трябва да представи доказателства или поне да изтъкне 
последователни аргументи, показващи в какво би се състояла вредата или 
несправедливото облагодетелстване и как те биха възникнали, така че да се 
направи prima facie заключение, че действително съществува вероятност от 
тяхното възникване в нормалния ход на събитията. 
 
Анализът на претенцията/претенциите на възразяващия относно накърняването, 
трябва да се предшества от идентифициране на стоките и/или услугите, предмет 
на възражението, както и стоките и/или услугите, по отношение на които е 
установено наличие на репутация. 
 
Подробни насоки за Форми на накърняване и Доказателство за накърняване 
могат да бъдат намерени в Насоките, Част В, Възражение, Раздел 5, Марки с 
репутация (член 8, параграф 5 от РМО), параграф 3.4.3, Форми на накърняване, и 
параграф 3.4.4, Доказателство за накърняване на репутацията. 
 
Ако възражението е уважено изцяло на основата на една от горепосочените 
форми на накърняване, не е необходимо да се проучва дали са приложими и 
други форми. 
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8.4 Основателна причина 
 
Проучвания за основателна причина се извършват единствено ако заявителят на 
МО е предявил това, както и при условие че съществува сходство на знаците, 
наличие на репутация и възникване на поне една от формите на накърняване. 
 
Подробни насоки за Основателна причина могат да бъдат намерени в Насоките, 
Част В, Възражение, Раздел 5, Марки с репутация (член 8, параграф 5 от РМО), 
параграф 3.5, Използване без основателна причина. 
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