
Закон за марките и географските означения  

 
Абсолютни основания за отказ на регистрация 

 
Чл. 11. (1) Не се регистрира: 

1. знак, който не е марка по смисъла на чл. 9, ал. 1; 

2. марка, която няма отличителен характер; 

3. марка, която се състои изключително от знаци или означения, станали обичайни в говоримия език или в 
установената търговска практика в Република България по отношение на заявените стоки или услуги; 

4. марка, която се състои изключително от знаци или означения, които указват вида, качеството, количеството, 
предназначението, стойността, географския произход, времето или метода на производство на стоките, начина 
на предоставяне на услугите или други характеристики на стоките или услугите; 

5. знак, който се състои изключително от: 
 
а) формата на стоката или друга характеристика, която произтича от естеството на самата стока; 

б) формата на стоката или друга характеристика, която е необходима за постигане на технически резултат; 

в) формата на стоката или друга характеристика, която придава значителна стойност на стоката; 

6. марка, която противоречи на обществения ред или на добрите нрави; 

7. марка, която може да въведе в заблуждение потребителите относно естеството, качеството, географския 
произход или други характеристики на стоките или услугите; 

8. марка, която се състои от или включва гербове, знамена или други символи, както и техни имитации, на 
държави - членки на Парижката конвенция за закрила на индустриалната собственост от 20 март 1883 г. с 
нейните изменения и допълнения, съгласно Решение на Министерския съвет за присъединяване на Народна 
република България към Лисабонската редакция на Конвенцията (ратифицирана с Указ № 663 на Президиума на 
Народното събрание - ДВ, бр. 75 от 1965 г.), наричана по-нататък "Парижката конвенция", както и гербове, 
знамена или други символи, съкращения или наименования на международни междуправителствени 
организации, обявени по чл. 6, трето от Парижката конвенция; 

9. марка, която се състои от или включва знаци, емблеми или гербове, различни от тези, обявени по чл. 6, трето 
от Парижката конвенция, и представляващи особен обществен интерес; 

10. марка, която се състои от или включва официални знаци и клейма за контрол и гаранция, когато те са 
предназначени за означаване на идентични или сходни стоки; 

11. марка, която се състои от или включва наименование или изображение на културна ценност или части от 
културни ценности, определени по реда на Закона за културното наследство; 

12. марка, чиято регистрация е в нарушение на българското законодателство, законодателството на 
Европейския съюз или международни споразумения, по които Република България или Европейският съюз е 
страна, предвиждащи правна закрила на географските означения; 

13. марка, чиято регистрация е в нарушение на законодателството на Европейския съюз или международни 
споразумения, по които Европейският съюз е страна, предвиждащи правна закрила на храни с традиционно 
специфичен характер; 

14. марка, чиято регистрация е в нарушение на законодателството на Европейския съюз или на международни 
споразумения, по които Европейският съюз е страна, предвиждащи правна закрила на традиционни 
наименования за вина; 



15. марка, която се състои от или възпроизвежда в своите съществени елементи наименованието на по-ранен 
растителен сорт, регистриран съгласно националното законодателство, законодателството на Европейския съюз 
или международни актове, по които Република България и Европейският съюз са страна, предвиждащи правна 
закрила на сортовете растения, когато марката и растителният сорт се отнасят до идентични или близко 
свързани видове. 

(2) Разпоредбите на ал. 1, т. 2, 3 и 4 не се прилагат, когато преди датата на заявяване марката в резултат на 
употреба е придобила отличителност по отношение на стоките или услугите, за които е заявена. 

(3) Разпоредбите на ал. 1, т. 8, 9, 10 и 11 не се прилагат, когато заявителят представи доказателства за съгласие 
на съответния компетентен орган. 

(4) Разпоредбата на ал. 1, т. 12 не се прилага, когато заявителят на марка, която съдържа по-рано заявено или 
регистрирано по реда на този закон географско означение, е вписан ползвател на географското означение. 

(5) Разпоредбите на ал. 1, т. 12, 13 и 14 не се прилагат, когато заявителят ограничи списъка на стоките, за които 
марката е заявена, до тези, отговарящи на спецификацията на регистрираните съгласно законодателството на 
Европейския съюз или международни споразумения, по които Европейският съюз е страна, географски 
означения, храни с традиционно специфичен характер и традиционни наименования за вина. 
 
Относителни основания за отказ на регистрация 

Чл. 12. (1) Когато е подадена опозиция съгласно чл. 52, не се регистрира марка: 

1. която е идентична на по-ранна марка и стоките или услугите на заявената и на по-ранната марка са 
идентични; 

2. когато поради нейната идентичност или сходство с по-ранна марка и идентичността или сходството на 
стоките или услугите на двете марки съществува вероятност за объркване на потребителите, която включва 
възможност за свързване с по-ранната марка. 

(2) По-ранна марка по смисъла на ал. 1 е: 

1. марка с по-ранна дата на подаване на заявката или с по-ранен приоритет, регистрирана по реда на този закон; 

2. заявена марка с по-ранна дата на подаване или с по-ранен приоритет, ако бъде регистрирана по реда на този 
закон; 

3. международна регистрация на марка с по-ранна дата на регистрацията, с по-ранен приоритет или с по-ранна 
дата на териториалното разширение и с признато действие на територията на Република България; 

4. международна регистрация на марка с по-ранна дата на регистрацията, с по-ранен приоритет или с по-ранна 
дата на териториалното разширение, ако действието и бъде признато на територията на Република България; 

5. международна регистрация на марка с по-ранна дата на регистрацията, с по-ранен приоритет или с по-ранна 
дата на териториалното разширение и с признато действие на територията на Европейския съюз; 

6. международна регистрация на марка с по-ранна дата на регистрацията, с по-ранен приоритет или с по-ранна 
дата на териториалното разширение, ако действието и бъде признато на територията на Европейския съюз; 

7. марка на Европейския съюз с по-ранна дата на подаване на заявката или с по-ранен приоритет, или със 
старшинство за територията на Република България по отношение на марки по т. 1 и 3, което е признато и 
уредено съгласно правилата на Регламент (ЕС) 2017/1001 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 
г. относно марката на Европейския съюз (ОВ, L 154/1 от 16 юни 2017 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) 
2017/1001"; 

8. заявена марка на Европейския съюз с по-ранна дата на подаване на заявката или с по-ранен приоритет, или 
със старшинство за територията на Република България по отношение на марки по т. 1 и 3, което е признато и 
уредено съгласно правилата на Регламент (ЕС) 2017/1001, ако бъде регистрирана по реда на този регламент; 

9. марка, която е общоизвестна на територията на Република България към датата на подаване на заявка за 
марка, съответно към датата на приоритета. 



(3) Не се регистрира марка, която е идентична или сходна на по-ранна марка и е предназначена за стоки или 
услуги, независимо дали са идентични, сходни или не на тези, за които по-ранната марка е регистрирана, когато 
по-ранната марка се ползва с известност на територията на Република България, или в случаите на марка на 
Европейския съюз - на територията на Европейския съюз, и използването без основание на заявената марка би 
довело до несправедливо облагодетелстване от отличителния характер или от известността на по-ранната 
марка или би ги увредило. 

(4) При опозиция, подадена от действителния притежател на нерегистрирана марка, която се използва в 
търговската дейност на територията на Република България, не се регистрира марка, когато тя е идентична или 
сходна на нерегистрираната марка и е предназначена за стоки или услуги, които са идентични или сходни на 
тези, за които нерегистрираната марка се използва, и във връзка с които за нея е подадена заявка за 
регистрация, при условие че нерегистрираната марка е действително използвана преди датата на подаване на 
заявката за регистрация или датата на приоритета на по-късната марка и това използване продължава до 
подаването на опозицията. 

(5) При опозиция, подадена от действителния притежател на марка, не се регистрира марка, когато заявителят е 
действал недобросъвестно при подаване на заявката, което е установено с влязло в сила съдебно решение. 

(6) При опозиция, подадена от действителния притежател на марка, не се регистрира марка, когато е заявена от 
името на агент или представител на действителния притежател без негово съгласие. 

(7) При опозиция, подадена от търговец, не се регистрира марка, състояща се от или съдържаща фирмата му, 
която е използвана в Република България преди датата на подаване на заявката за регистрация във връзка с 
идентични или сходни стоки или услуги. 

(8) При опозиция, подадена от оправомощено съгласно съответното законодателство лице, не се регистрира 
марка, когато използването и може да бъде забранено на основание на по-ранно регистрирано географско 
означение. 

(9) В случаите по ал. 6 регистрацията не се отказва, когато: 

1. агентът или представителят обоснове своите действия, или 

2. заявката се прехвърли на действителния притежател по негово искане. 

(10) Когато опозицията е подадена на основание на по-ранна общоизвестна марка или марка, ползваща се с 
известност, при определяне на известността на по-ранната марка се вземат предвид следните обстоятелства: 

1. степен на известност или признаване на марката в съответната част от обществото, която обхваща 
действителните или потенциалните потребители на стоката или услугата, лицата, заети в съответната 
разпространителска мрежа, и деловите кръгове, ангажирани с дадените стоки или услуги; 

2. продължителност, степен и географска област на използване на марката; 

3. продължителност, степен и географска област на публично представяне на марката, в това число рекламиране, 
разгласяване или излагане на панаири и/или изложби на стоките или услугите, за които се използва марката; 

4. данни за успешно прилагане на правото върху марката, ако тя е регистрирана; 

5. стойност на марката; 

6. други обстоятелства. 

(11) Определянето на марка като общоизвестна или ползваща се с известност се извършва от Софийския градски 
съд по общия исков ред или от Патентното ведомство в рамките на съответното административно производство. 

 

 


