
ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
 

РЕШЕНИЕ № 16 
София, 27.02.2019 г. 

 
Образувано е производство по искане с вх.№ 70069397/26.04.2017 г. от [фирма], 

[населено място], за отменяне на регистрацията на марка с рег.№ 57882 БОНИ, 
комбинирана. 

 
СЪЩНОСТ НА ИСКАНЕТО НА [фирма], [населено място] 

Искането е с правно основание чл.25, ал.1, т.1 във връзка с чл.19 от Закона за 
марките и географските означения (ЗМГО). 

С искането молителят сочи, че извършени от него маркетингови проучвания 
сочат, че атакуваната марка не е използвана за период, по-дълъг от пет години за 
стоките от клас 29 на МКСУ „консервирани, сушени, варени и печени плодове и 
зеленчуци; мляко и млечни произведения; конфитюри и компоти; хранителни масла и 
мазнини“. Предвид това иска отменяне на регистрацията й. 

 
След разменена с маркопритежателя кореспонденция, на основание чл.46, ал.2 

ЗМГО, на молителя е предоставена възможност да изрази становището си по нея и по 
придружаващите я доказателства за използване. 

На 05.02.2018 г. той е представил отговор, с който единствено декларира, че 
няма претенции по отношение на стоката „свинска мас“, която определя като част от 
общата категория „хранителни масла и мазнини“. 

 
ВЪЗРАЖЕНИЕ НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ПРАВОТО ВЪРХУ МАРКА [фирма], 

[населено място] 
Съгласно чл.46, ал.1 ЗМГО, последователно с уведомления от 11.07.2017 г.  и 

15.11.2017 г. вторият екземпляр на искането за отменяне е изпратен на притежателя на 
марка с рег.№ 57882 БОНИ, като му е указан законоустановеният тримесечен срок за 
възражение. На 14.12.2017 г. той е възразил срещу искането и е приложил 
доказателства за използване. Възражението и доказателствата са представени в два 
екземпляра, единият от които е изпратен на молителя за становище със съобщение от 
29.12.2017 г. 

С възражението маркопритежателят счита, че процесната регистрация не трябва 
да бъде отменяна за стоките „хранителни масла и мазнини“ (клас 29). Във връзка с това 
казва, че използва марката от 2013 г. за изделията „свинска мас“, за което според него 
свидетелстват изображенията на опаковките на означените с нея продукти. Сочи, че в 
подкрепа на твърденията си прилага доказателства по опис.  

  
ФАКТИЧЕСКА ОБСТАНОВКА 

1. Идентификация на страните 
1.1. [фирма], с адрес: [булевард, етаж, апартамент], [населено място] – молител 

по искане с вх.№ 70069397/26.04.2017 г. за отменяне на регистрацията на марка с рег.№ 
57882 БОНИ, чрез представителя по индустриална собственост [име]. 

1.2. [фирма], с адрес: [район, улица], [населено място] – притежател на марка с 
рег.№ 57882 БОНИ, представляван от представителите по индустриална собственост 
[име] и [име]. 
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2. Установени факти 
2.1. Доказателства за използване 
С възражението по чл.46, ал.1 ЗМГО (писмо с вх.№ 70084508/14.12.2017 г.) по 

преписката са представени: 
- изображения на опаковки – 3 бр. 
- продуктова номенклатура за периода 2013 – 2017 г. 
- продуктови каталози (2014 – 2017 г.) – 5 бр. 
2.2. Марка, обект на искането 
Марка с рег.№ 57882 БОНИ, комбинирана, е заявена на 11.02.2005 г. и е 

регистрирана на 02.02.2007 г. за стоки и услуги от класове 16, 17, 18, 21, 29, 30, 31, 39, 
40, 43, 44 и 45 на МКСУ, като претенцията за неизползване на процесната регистрация 
е за част от стоките от клас 29, а именно „консервирани, сушени, варени и печени 
плодове и зеленчуци; конфитюри и компоти; мляко и млечни произведения; 
хранителни масла и мазнини“.  

Марката съдържа данни за защитени цветове: бял и червен, и изображение: 

 
Марката е със срок на защита до 11.02.2025 г. 
 

ПРАВНИ ИЗВОДИ 
1. По допустимостта 
Искането е допустимо. Молителят е заплатил дължимата държавна такса по чл.4, 

ал.1, т.10, б.б) от Тарифата за таксите, които се събират от Патентно ведомство на 
Република България. 

2. По основателността 
Искането по чл.25, ал.1, т.1 във връзка с чл.19 ЗМГО е частично основателно. 

Съображенията за това са следните: 
Член 25, ал.1, т.1 ЗМГО гласи, че регистрацията на марка се отменя по искане на 

всяко лице, когато тя не е била използвана по смисъла на чл.19. 
Текстът на чл.19, ал.1 казва, че когато в срок от пет години от датата на 

регистрацията на марката притежателят й не е започнал реално да я използва на 
територията на Република България във връзка със стоките или услугите, за които е 
регистрирана, или използването е било преустановено за непрекъснат период от пет 
години, тази регистрация може да бъде отменена, ако не съществува основателна 
причина за неизползването. 

С оглед датата на регистрация на процесната марка и датата на подаване на 
искането за отменяне периодът, в който трябва да се установи реалното й използване е 
петте години, предшестващи датата на предявяване на искането, а именно 26.04.2012 – 
26.04.2017 г. 

Също така, за да се счита задължението по чл.19 ЗМГО за изпълнено, 
необходимо е използването да е реализирано от неговия притежател или от друг с 
негово съгласие. 

Според приложените по преписката материали – списък с реализирани стоки, 
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продуктови каталози и изображения на опаковки, в релевантния период (продуктова 
номенклатура и каталози), процесната марка се използва на територията на Република 
България от [фирма], [населено място]. Справка в търговския регистър показва, че от 
2008 г. като член на съвета на директорите на [фирма] е указан маркопритежателят 
[фирма]. Член 19 ЗМГО сочи, че задължение на притежателя на марката е да я използва 
на територията на страната за стоките или услугите, за които е регистрирана. Съгласно 
чл.19, ал.3 от същия закон използването на марката със съгласието на притежателя се 
счита за използване от самия него. В конкретния случай може да се приеме, че е налице 
именно хипотезата на чл.19, ал.3, тъй като използването на марка с рег.№ 57882 се е 
осъществявало от предприятие, с което, в качеството си на част от съвета на 
директорите, притежателят на атакуваното право е поставен в тясна обвързаност, 
защото формирането на волята и дейността като търговец на дружеството [фирма] е 
зависимо и се определя от [фирма] . Нещо повече, предвид практиката на Съда на 
Европейския съюз, обстоятелството, че притежателят на марката е представил 
доказателства за нейното използване от трето лице е достатъчно, за да се направи 
предположението, че това използване се е извършвало с неговото съгласие1. В смисъла 
на изложеното следва да се счита, че използването на процесната регистрация от 
[фирма] в релевантния период е използване от самия маркопритежател. 

Изпълнението на горните две предпоставки предполага изследването и на 
последния от кумулативно изискуемите елементи на чл.19, ал.1 ЗМГО – наличието на 
реално използване на марката за атакуваните стоки от клас 29 на МКСУ. 

Видно от разпоредбата на чл.19, ал.2 е, че реално използване означава: 
- използването по чл.13, ал.2 ЗМГО (поставянето на знака върху стоките или 

върху техните опаковки; предлагането на стоките с този знак за продажба или 
пускането им на пазара, или съхраняването им с тези цели, както и предлагането или 
предоставянето на услуги с този знак; вносът или износът на стоки с този знак; 
използването на знака в търговски книжа и реклами); 

- използването на марката от нейния притежател във вид, който не се различава 
съществено от вида, в който тя е била регистрирана; 

- поставянето на марката върху стоките или върху тяхната опаковка в Република 
България, независимо от това, че са предназначени само за износ. 

Реално е действителното използване на марката.  
Използването на марката трябва да съответства на нейната функция - да служи 

като гаранция за произхода на стоките или услугите, за които е регистрирана, 
позволявайки на потребителите да ги разграничат от конкурентните предложения на 
пазара. Следователно, освен изброените вече проявления на използване на марката, под 
реално използване трябва да се разбира преди всичко използването, което е способно да 
оправдае основното й предназначение да отличава стоките или услугите. Ето защо то 
не може да бъде символично и да е насочено към запазване на предоставеното с 
регистрацията право. Обратно, необходимо е марката действително да е присъствала на 
пазара и да е създала определена представа у потребителите за връзката й с конкретна 
продуктова категория. Това означава, че за да е реално, използването трябва да е в 
степен, която да е обоснована за съответния икономически сектор като достатъчна за 
заемането и задържането на пазарни позиции. Други фактори, които оправдават 
наличието на реално използване са естеството на стоките или услугите, 
характеристиките на пазара, териториалният обхват и честотата на използване на 
марката.2  
                                                

1 Решения на Общия съд и на Съда на Европейския съюз по дела T-203/02 и C-416/04 „Vitafruit“. 
2 Решение № 10655/18.07.2011 г. на Върховния административен съд: „под понятието „реално 

използване” на една търговска марка освен проявлението на някой/някои от начините, посочени в 
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По настоящия спор: 
Съобразно приложените към възражението срещу искането за отменяне 

доказателства – опаковки на изделия, списък на продажби и продуктови каталози, в 
периода 2013 – 2017 г. дружеството [фирма] е предлагало на пазара месни изделия и 
техни производни – свинска мас, пастет, различни видове месни колбаси, саздърма, 
свинска пача и др. С оглед на посоченото и при отчитане на съдържащите се в 
цитираните материали данни би могъл да се обоснове извод за използване на 
процесната марка за част от атакуваните стоки, и по-специално за стоката „свинска 
мас“, която попада в общата категория „хранителни масла и мазнини“ (клас 29). Макар 
да липсва пряка индикация за наименованието, чрез което се идентифицират 
коментираните стоки, особено показателно за използването на марката за изделието 
свинска мас е продуктовата номенклатура. Според нея, в комбинация с 
придружаващите я изображения на опаковки и каталози, в рамките на годините от 2013 
до 2017 г. е осъществена доставка на различни лица на свинска мас, в разфасовка от 400 
гр., в значителни количества – от 0.80 кг. до 8 808.00 кг. Оттук би могло да се допусне, 
че през релевантния период са извършвани регулярни продажби на конкретен вид 
стоки, означени с процесната регистрация. Във връзка с казаното трябва да се 
отбележи, че след запознаване с доказателствата по спора, със становището си от 
05.02.2018 г. молителят също приема съществуването на използване за стоката 
„свинска мас“ и изрично декларира, че по отношение на нея няма претенции за 
неизпълнение на задължението по чл.19 ЗМГО. Предвид това и при отчитане на 
принципа, според който, когато дадена марка е регистрирана за стоки или услуги, 
описани чрез общите термини и понятия от заглавието на съответния клас – 
„хранителни масла и мазнини“ (марка с рег.№ 57882), и когато тя е била използвана за 
продукти, попадащи в някоя от общо указаните категории – „свинска мас“, знакът се 
счита за използван за общата категория.3   

По повод останалите атакувани стоки обаче, няма представени доказателства за 
използване на марката. Ето защо поради липсата на доказателства за използване на 
марката или на пречки пред използването й за стоките „консервирани, сушени, варени 
и печени плодове и зеленчуци; конфитюри и компоти; мляко и млечни произведения“ 
(клас 29), заключението е, че във връзка с тях фактическият състав на чл.19 ЗМГО не е 
доказан, задължението за използване на процесната марка не е било изпълнявано и 
действието на регистрацията може да бъде отменено на основание чл.25, ал.1, т.1 
ЗМГО. 

 
От изложеното от правна и фактическа страна, председателят на Патентното 

ведомство 
 
 
 
 
 

 

                                                                                                                                                   
цитираните по-горе разпоредби на ЗМГО, следва да се разбира преди всичко действителното използване, 
отговарящо на основната функция на марката, която се състои в това да гарантира на потребителя какъв 
е произходът на дадена стока или услуга. Използването не може да е символично какъвто е конкретния 
случай, изразено по изброените по-горе начини, за които няма данни по делото да са експонирали 
марката на пазара и да са формирали вече у купувачите отношение към стоките, означени с тази марка“; 
виж още решение на Съда на Европейския съюз по дело C-40/01 „Ansul“. 

3 Пак там. 
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РЕШИ: 
На основание чл.46, ал.4 ЗМГО отхвърля като неоснователно искането за 

отменяне на регистрацията на марка с рег.№ 57882 БОНИ, комбинирана, за стоките 
„хранителни масла и мазнини“ (клас 29). 

На основание чл.46, ал.5 ЗМГО отменя регистрацията на марка с рег.№ 57882 
БОНИ, комбинирана, за стоките „консервирани, сушени, варени и печени плодове и 
зеленчуци; конфитюри и компоти; мляко и млечни произведения“ (клас 29). 

Отменянето има действие от 26.04.2012 г. 
Решението може да се обжалва на основание чл.50, ал.1 ЗМГО пред 

Административен съд – София-град в тримесечен срок от съобщаването. 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 
ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО: 
                                                   Д-Р ПЕТКО НИКОЛОВ 
 
 


