СПИСЪК НА КЛАСОВЕТЕ С ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ
СТОКИ
КЛАС 1
Химически продукти, предназначени за промишлеността, науката, фотографията,
селското стопанство, градинарството и горското стопанство;
изкуствени смоли в необработено състояние, пластмаси в необработено състояние;
торове;
пожарогасителни състави;
препарати за закаляване и заваряване на метали; химически вещества за консервиране
на храни; дъбилни вещества;
адхезиви (лепливи вещества), предназначени за промишлеността.
Обяснителна бележка
Клас 1 обхваща главно химически продукти, предназначени за промишлеността,
науката и селското стопанство, освен това включва и химическите продукти, които
влизат в състава на изделия, попадащи в други класове.
Този клас включва в частност:
- компост (сложен тор)
- сол за консервиране, но не на хранителни продукти
- някои добавки за хранителната промишленост (виж азбучния списък на стоките)
Този клас не включва:
- естествени смоли в необработено състояние (клас 2);
- химически продукти, предназначени за медицината (клас 5);
- фунгициди, хербициди и препарати за унищожаване на вредни животни (клас 5);
- адхезиви (лепливи вещества) за хартия или за домакински цели (клас 16);
- сол за консервиране на хранителни продукти (клас 30);
- тор от слама (покривен слой за почвата) (клас 31).
КЛАС 2
Бои, лакове, политури;
антикорозионни вещества и вещества, предпазващи дървения материал от повреждане;
оцветители;
байцове;
необработени естествени смоли;
метали във вид на фолио и прах за бояджии, декоратори, печатари и художници.
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Обяснителна бележка
Клас 2 обхваща главно бои, оцветители и антикорозионни препарати.
Този клас включва в частност:
- бои, лакове, политури за промишлеността, занаятчийството и изкуството;
- багрила за боядисване на облекла;
- оцветители за храни и напитки.
Този клас не включва:
- изкуствени смоли в необработено състояние (клас 1);
- синки за пране и избелване (клас 3);
- козметични бои (клас 3);
- кутии за бои (ученически принадлежности) (клас 16);
- бои и лакове за изолация (клас 17).
КЛАС 3
Препарати за избелване и пране;
препарати за почистване, полиране, обезмасляване и шлифоване;
сапуни;
парфюмерия, етерични масла, козметика, лосиони за коса;
средства за почистване на зъби.
Обяснителна бележка
Клас 3 обхваща главно почистващи и тоалетни препарати.
Този клас включва в частност:
- дезодоранти хора или животни;
- препарати за ароматизиране на помещения;
- хигиенни средства, предназначени за личния тоалет
Този клас не включва:
- химически препарати за почистване на комини (клас 1);
- обезмасляващи препарати за производствени цели (клас 1);
- дезодоранти, с изключение на такива предназначени за хора или животни (клас
5);
- точиларски камък и ръчни наточващи инструменти (клас 8).
КЛАС 4
Промишлени масла и греси;
смазки;
препарати за абсорбиране на прах, омокрящи и свързващи средства;
7

горива (включително моторно гориво) и осветителни вещества; свещи, фитили.
Обяснителна бележка
Клас 4 обхваща главно промишлени масла и греси, горива и осветителни вещества.
Този клас не включва:
- Някои специални промишлени масла и греси (виж азбучния списък на стоките).
КЛАС 5
Фармацевтични и ветеринарни препарати;
хигиенни препарати за медицински цели;
диетични храни и вещества за медицински или ветеринарни цели, бебешки храни;
диетични добавки за хора и животни;
пластири, превързочни материали;
материали за пломбиране на зъби и за зъбни отливки;
дезинфектанти;
препарати за унищожаване на вредни животни;
фунгициди, хербициди.
Обяснителна бележка
Клас 5 обхваща главно фармацевтични препарати и други стоки за медицински или
ветеринарни цели.
Този клас включва в частност:
- хигиенни препарати за лична хигиена, различни от тоалетни препарати;
- дезодоранти, с изключение на такива за хора или животни;
- добавки, използвани при спазване на обикновена диета или такива за укрепване
на здравето;
цигари, несъдържащи никотин, за медицински цели.
Този клас не включва:
- хигиенни средства, предназначени за личния тоалет (клас 3);
- дезодоранти за хора или животни (клас 3);
- ортопедични бандажи (клас 10);
- заместители на обичайната храна;
- диетични храни или напитки, които не са предназначени за медицински или
ветеринарни цели (клас 29, 30, 31, 32 или 33)
КЛАС 6
Неблагородни метали и техните сплави; метални строителни материали; преносими
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метални конструкции;
метални материали за железопътни линии; неелектрически кабели и жици от
неблагородни метали; железария, метална кинкалерия;
метални тръби;
метални каси;
стоки от неблагородни метали, които не са включени в други класове;
руди.
Обяснителна бележка:
Клас 6 обхваща главно необработени и полуобработени неблагородни метали и техните
сплави, както и несложни изделия от тях.
Този клас не включва:
- боксит (клас 1);
- живак, антимон, алкални и алкалоземни метали (клас 1);
- метално фолио и метален прах за бояджии, декоратори, печатари и художници
(клас 2).
КЛАС 7
Машини и машинни инструменти;
електродвигатели и двигатели с вътрешно горене (с изключение на такива за сухопътни
превозни средства);
съединителни елементи и трансмисионни предавки (с изключение на такива за
сухопътни превозни средства);
селскостопански инструменти, с изключение на ръчно задвижвани;
инкубатори за яйца;
автомати за продажба.
Обяснителна бележка
Клас 7 обхваща главно машини, машинни инструменти, двигатели и мотори.
Този клас включва в частност:
части за двигатели (всякакъв вид);
електрически почистващи машини и уреди за почистване.
Този клас не включва:
- някои специални машини и машинни инструменти (виж азбучния списък на
стоките);
- ръчни, ръчно задвижвани сечива и инструменти (клас 8);
- двигатели за сухопътни превозни средства (клас 12).
КЛАС 8
Ръчни, ръчно задвижвани инструменти и сечива;
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ножарски изделия и прибори за хранене;
хладни оръжия;
бръсначи.
Обяснителна бележка
Клас 8 обхваща главно ръчни, ръчно задвижвани сечива, използвани като инструменти
в различни професии.
Този клас включва в частност:
- ножове и прибори за хранене от благородни метали;
- електрически самобръсначки и машинки за подстригване (ръчни инструменти).
Този клас не включва:
- някои специални инструменти (виж азбучния списък на стоките);
- сечива и инструменти, задвижвани от мотор (клас 7);
- хирургически ножове (клас 10);
- ножове за рязане на хартия (клас 16);
- оръжия за фехтовка (клас 28);
- огнестрелни оръжия (клас 13)
КЛАС 9
Научни, навигационни, геодезични, фотографски, кинематографични, оптични,
теглилни, измервателни, сигнални, контролни, надзорни, животоспасяващи и учебни
апарати и уреди;
апарати и уреди за провеждане, комутиране, трансформиране, акумулиране, регулиране
и управление на електричество;
апарати за записване, предаване или възпроизвеждане на звук или образ;
магнитни носители на данни, записващи дискове;
компакт дискове, DVD и други носители на цифрова информация,
механизми за монетни апарати;
касови апарати, изчислителни машини, оборудване за обработка на информация,
компютри;
компютърен софтуер;
пожарогасители.
Обяснителна бележка
Този клас включва в частност:
- уреди и апарати за лабораторни научни изследвания;
- уреди и апарати за управление на кораби като измервателни уреди и апарати и
уреди за предаване на команди;
- транспортири;
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-

канцеларски машини с перфокарти;
всички компютърни програми и софтуер, независимо от записващия носител и
средствата за разпространяване, т.е. софтуер, записан на магнитен носител или
свален от външна компютърна мрежа.

Този клас не включва:
- следните електрически апарати и уреди:
а) кухненски електромеханични уреди (мелачки и миксери за хранителни
продукти, преси за плодове, електрически кафемелачки и др.), както и някои
други уреди и инструменти, задвижвани с електродвигатели, всичките
попадащи в клас 7;
б) апарати за изпомпване или дозиране на горива (клас 7);
в) електрически самобръсначки, машинки за подстригване (ръчни
инструменти) и ютии (клас 8);
г) електрически апарати за отопляване на помещения, за загряване на
течности,
за готвене, вентилация и т.н. (клас 11);
д) елeктрически четки за зъби и гребени (клас 21);
- часовници и други хронометрични уреди (клас 14);
- еталониращи часовници (клас 14);
- автомати за забавление и игрални автамати, пригодени за употреба с външен
екран или монитор (клас 28).
КЛАС 10
Хирургически, медицински, стоматологични и ветеринарни апарати и инструменти,
изкуствени крайници, очи и зъби;
ортопедични изделия;
хирургични материали.
Обяснителна бележка
Клас 10 обхваща главно медицински апарати, инструменти и изделия.
Този клас включва в частност:
- специални медицински мебели;
- някои хигиенни изделия от каучук (виж азбучния списък на стоките);
- ортопедични бандажи.
КЛАС 11
Уреди за осветление, отопление, парогенериране, готвене, охлаждане, сушене,
вентилация, водоснабдяване и за санитарни цели.
Обяснителна бележка
11

Този клас включва в частност:
- климатични инсталации;
- електрически или неелектически грейки за легла, бутилки за гореща вода;
- електрически одеяла и възглавници, не за медицински цели;
- електрически самовари;
- електрически съдове за готвене.
Този клас не включва:
- апарати за парогенериране (части за машини) (клас 7);
- електрически затопляни дрехи (клас 9).
КЛАС 12
Превозни средства;
апарати за придвижване по земя, вода и въздух.
Обяснителна бележка
Този клас включва в частност:
- електродвигатели и двигатели с вътрешно горене за сухопътни превозни
средства;
- съединителни елементи и трансмисионни предавки за сухопътни превозни
средства;
- аероглисери.
Този клас не включва:
- някои части за превозни средства (виж азбучния списък на стоките);
- метални материали за железопътни линии (клас 6);
- двигатели, съединителни елементи и трансмисионни предавки, различни от
такива за сухопътни превозни средства (клас 7);
- части за двигатели (от всякакъв вид) (клас 7).
КЛАС 13
Огнестрелни оръжия; амуниции и снаряди; експлозиви; пиротехнически средства.
Обяснителна бележка
Клас 13 обхваща главно огнестрелни оръжия и пиротехнически изделия.
Този клас не включва:
- кибрит (клас 34).
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КЛАС 14
Благородни метали и техните сплави, и изделия от благородни метали или с такова
покритие, които не са включени в други класове;
бижутерия, скъпоценни камъни;
часовници и хронометрични уреди.
Клас 14 обхваща главно благородни метали, изделия от тези метали, които не са
включени в други класове, бижутерийни изделия и ръчни и стенни часовници .
Този клас включва в частност:
- бижутерийни изделия (бижутерийни изделия от благородни метали и
скъпоценни камъни и от техни имитации);
- ръкавели, игли за вратовръзки.
Този клас не включва:
- някои изделия от благородни метали (класирани според тяхната функция или
предназначение) като например: метали под формата на фолио или прах за
бояджии, декоратори, печатари и художници (клас 2); златни амалгами за
стоматологията (клас 5); прибори за хранене (клас 8); електрически контакти
(клас9); златни писци (клас 16); съдове за запарване на чай (клас 21); златна и
сребърна бродерия (клас 26); кутии за пури (клас 34)
- произведения на изкуството, не от благородни метали (класирани според
материала, от който са направени).
КЛАС 15
Музикални инструменти.
Обяснителна бележка
Този клас включва в частност:
- механични пиана и принадлежности за тях;
- музикални кутии;
- електрически и електронни музикални инструменти.
Този клас не включва:
- апарати за записване, предаване, усилване и възпроизвеждане на звука (клас 9).
КЛАС 16
Хартия, картон и стоки от тези материали, които не са включени в други класове;
печатни произведения;
материали за подвързване на книги;
фотографии;
канцеларски принадлежности;
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канцеларски лепила и лепила за домакински цели;
материали за художници;
четки за рисуване;
пишещи машини и канцеларско оборудване (с изключение на мебели);
учебни материали (с изключение на апарати);
пластмасови материали за опаковки (които не са включени в други класове);
печатарски букви;
клишета.
Обяснителна бележка
Клас 16 включва главно хартия, стоки от хартия и канцеларски изделия.
Този клас включва в частност:
- ножове за рязане на хартия;
- приспособления за копиране;
- пластмасови фолиа, торбички и пликчета за опаковане.
Този клас не включва:
- някои стоки от хартия или картон (виж азбучния списък на стоките);
- бои (клас 2);
- ръчни инструменти за художници (например шпакли, длета за скулптори) (клас
8).
КЛАС 17
Каучук, гутаперча, гума, азбест, слюда и стоки от тези материали, които не са включени
в други класове;
формувани пластмаси за производството; материали за запушване, уплътняване и
изолиране; неметални гъвкави тръби.
Обяснителна бележка
Клас 17 обхваща главно електроизолатори, термоизолатори и звукоизолатори и
материали от полуобработена пластмаса във вид на листове, плочи или пръчки.
Този клас включва в частност:
- гума за регенериране на автомобилни гуми;
- материали за подложки или уплътняване на кухини от каучук или пластмаса;
- подвижни прегради против замърсяване.

КЛАС 18

14

Кожа и имитации на кожа и стоки от тези материали, които не са включени в други
класове;
необработени кожи;
куфари и пътни чанти;
чадъри и слънчобрани;
бастуни;
камшици, хамути и сарашки стоки.
Обяснителна бележка
Клас 18 обхваща главно кожа и имитации на кожа, пътнически принадлежности,
невключени в други класове, както и сарашки стоки.
Този клас не включва по-специално:
- облекло, обувки, шапки и принадлежности за глава (виж азбучния списък на
стоките).
КЛАС 19
Неметални строителни материали;
неметални твърди тръби за строителството;
асфалт, катран и битум;
неметални преносими конструкции;
неметални паметници.
Обяснителна бележка
Клас 19 обхваща главно неметални строителни материали.
Този клас включва в частност:
- полуобработен дървен материал (например: греди, дъски, панели);
- шперплат;
- стъкло за строителството (като например подови плочи, стъклени тухли);
- стъклени гранули за пътна маркировка;
- зидани пощенски кутии.
Този клас не включва:
- препарати за запазване или за придаване на водоустойчивост на цимента (клас
1);
- огнеупорни материали (клас 1).
КЛАС 20
Мебели, огледала, рамки за картини;
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стоки (които не са включени в други класове) от дърво, корк, камъш, тръстика, ракита,
рог, кост, слонова кост, бален, раковина, кехлибар, седеф, морска пяна и от заместители
на тези материали или от пластмаса.
Обяснителна бележка
Клас 20 обхваща главно мебелите и техните части и стоки от пластмаса, които не са
включени в други класове.
Този клас включва в частност:
- метални мебели и мебели за къмпинг;
- постелки (например: дюшеци, матраци, възглавници);
- огледала за обзавеждане и тоалетни огледала;
- неметални регистрационни табели;
- незидани и неметални пощенски кутии.
Този клас не включва:
- някои специални видове огледала, класирани според тяхната функция или
предназначение (виж азбучния списък на стоките);
- специално лабораторно обзавеждане (клас 9)
- специално медицинско обзавеждане (клас 10)
- спално бельо (клас 24)
- пухени юргани (клас 24).
КЛАС 21
Домакински или кухненски прибори и съдове; гребени и гъби;
четки (с изключение на четки за рисуване);
материали за изработване на четки; средства за почистване; стоманена тел за
домакински цели; необработено или полуобработено стъкло (с изключение на стъкло,
използвано в строителството);
стъклария, порцеланови и керамични изделия, които не са включени в други класове.
Обяснителна бележка
Клас 21 обхваща главно малки, ръчно задействани, домакински и кухненски прибори и
съдове, тоалетни принадлежности, стъкларски и порцеланови изделия.
Този клас включва в частност:
- домакински и кухненски прибори и съдове като например: кухненски съдове,
кофи, легени от желязо, от алуминий, от пластмаса или от други материали,
малки ръчни приспособления за рязане, смилане, изстискване и т.н.;
- електрически гребени;
- електрически четки за зъби;
- поставки за съдове или гарафи (прибори).
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Този клас не включва:
- някои стъклени, порцеланови и керамични изделия (виж азбучния списък на
стоките);
- препарати за почистване, сапуни и т.н (клас 3);
- малки електрически уреди за рязане, смилане, изстискване и т.н. (клас 7);
- бръсначи и самобръсначки, машинки за подстригване на коса (ръчни
инструменти), метални инструменти за маникюр и педикюр (клас 8);
- електрически съдове за готвене (клас 11);
- тоалетни огледала (клас 20).
КЛАС 22
Въжета, канап, мрежи, навеси, брезент, чергила, корабни платна, торби и чанти (които
не са включени в други класове);
материали за подложки и пълнеж (с изключение на каучукови или пластмасови);
текстилни материали от необработени влакна.
Обяснителна бележка
Клас 22 обхваща главно въжета и платна, материали за пълнеж и текстилни материали
от необработени влакна.
Този клас включва в частност:
- въжета и канапи от естествени или изкуствени текстилни влакна, хартия или
пластмаса.
Този клас не включва в частност:
- някои специални мрежи и чанти (виж азбучния списък на стоките);
- струни за музикални инструменти (клас 15);
КЛАС 23
Прежди и конци за текстилна употреба.
КЛАС 24
Текстил и текстилни изделия, които не са включени в други класове;
покривки за легла;
покривки за маси.
Обяснителна бележка
Клас 24 обхваща главно текстил и текстилни покривала за домакински нужди.
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Този клас включва в частност:
- хартиено спално бельо.
Този клас не включва:
- някои специални тъкани (виж азбучния списък на стоките);
- електрически одеяла за медицински цели (клас 10) и за немедицински цели
(клас 11);
- хартиени салфетки и покривки за маса (клас 16);
- покривала за коне (клас 18).
КЛАС 25
Облекло, обувки, шапки и принадлежности за глава.
Обяснителна бележка
Този клас не включва:
- някои специални облекла и обувки (виж азбучния списък на стоките).
КЛАС 26
Дантели и бродерии, панделки и ширити; копчета, телени копчета, карфици и игли;
изкуствени цветя.
Обяснителна бележка
Клас 26 обхваща главно галантерийни и пасмантерийни изделия.
Този клас включва в частност:
- ципове.
Този клас не включва:
някои специални видове куки (виж азбучния списък на стоките); някои специални
видове игли (виж азбучния списък на стоките); конци и прежди за текстил (клас 23).
КЛАС 27
Килими, черги, изтривалки, рогозки, линолеум и други материали за подови покрития;
нетекстилни тапети за стени.
Обяснителна бележка
Клас 27 обхваща главно стоки, предназначени за покриване и облицоване на вече
построени подове и стени с цел обзавеждане.
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Този клас не включва:
- дървени материали за подови покрития (клас 19);
КЛАС 28
Игри, играчки;
спортни и гимнастически артикули, които не са включени в други класове;
украшения за коледни елхи.
Обяснителна бележка
Този клас включва в частност:
- автомати за забавление и игрални автамати, пригодени за употреба с външен
екран или монитор
- риболовни принадлежности;
- уреди и оборудване за различни спортове и игри.
Този клас не включва:
- свещи за коледни елхи (клас 4);
- водолазна екипировка (клас 9);
- електрически лампи (гирлянди) за коледни елхи (клас 11);
- рибарски мрежи (клас 22);
- гимнастическо и спортно облекло (клас 25);
- сладкарски и шоколадови изделия за украса на коледни елхи (клас 30).
КЛАС 29
Месо, риба, птици и дивеч;
месни екстракти;
консервирани, замразени, сушени, варени и печени плодове и зеленчуци; желета,
конфитюри и компоти;
яйца;
мляко и млечни произведения;
хранителни масла и мазнини.
Обяснителна бележка
Клас 29 обхваща главно храни от животински произход, зеленчуци и други
градинарски продукти, приготвени за консумация или съхранение.
Този клас включва в частност:
- млечни напитки (с преобладаващо съдържание на мляко)
Този клас не включва:
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-

някои храни от растителен произход (виж азбучния списък на стоките);
бебешки храни (клас 5);
диетични храни и вещества, адаптирани за медицински цели (клас 5);
хранителни добавки (клас 5);
сосове за салати (клас 30);
яйца за люпилни (клас 31); храни за животни (клас 31); живи животни (клас 31).
КЛАС 30

Кафе, чай, какао и заместители на кафе;
ориз;
тапиока и саго;
брашно и произведения от зърнени храни;
хляб, сладкиши и захарни изделия;
сладоледи;
захар, мед, меласа;
мая, бакпулвер;
сол;
горчица;
оцет, сосове (подправки);
подправки;
лед.
Обяснителна бележка
Клас 30 обхваща главно храни от растителен произход, приготвени за консумация или
съхранение, както и добавки, предназначени за подобряване на вкуса на храните.
Този клас включва в частност:
- напитки на базата на кафе, какао, шоколад или чай;
- житни растения, приготвени за храна за хората (например овесени яди или други
житни растения).
Този клас не включва:
- някои храни от растителен произход (виж азбучния списък на стоките);
сол за консервиране, но не на хранителни продукти (клас 1);
- медицински чайове и диетични храни и вещества, адаптирани за медицински
цели (клас 5);
- бебешки храни (клас 5);
- хранителни добавки (клас 5);
- необработени житни растения (клас 31);
- храни за животни (клас 31).
КЛАС 31
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Семена и селскостопански, градинарски и горски продукти, които не са включени в
други класове;
живи животни;
пресни плодове и зеленчуци;
семена за посев;
живи растения и цветя;
храни за животни;
малц.
Обяснителна бележка
Клас 31 обхваща главно селскостопански продукти, които не са обработени за
консумация, живи животни и растения, както и храни за животни.
Този клас включва в частност:
- необработен дървен материал; необработени житни растения; яйца за люпилни;
- живи мекотели и ракообразни животни.
Този клас не включва:
- култури микроорганизми и пиявици за медицински цели (клас 5);
- хранителни добавки за животни (клас 5);
- полуобработен дървен материал (клас 19); изкуствена стръв за риболов (клас 28);
ориз (клас 30);
- тютюн (клас 34).
КЛАС 32
Бира;
минерални и газирани води и други безалкохолни напитки;
плодови напитки и плодови сокове;
сиропи и други препарати за приготвяне на напитки.
Обяснителна бележка
Клас 32 обхваща главно безалкохолни напитки и бира.
Този клас включва в частност:
- деалкохолизирани напитки.
Този клас не включва:
- напитки с медицинско предназначение (клас 5);
- млечни напитки или напитки, с преобладаващо съдържание на мляко (клас 29);
- напитки на базата на кафе, какао или шоколад (клас 30).
КЛАС 33
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Алкохолни напитки (с изключение на бира).
Обяснителна бележка
Този клас не включва:
- медицински напитки (клас 5);
- деалкохолизирани напитки (клас 32).
КЛАС 34
Тютюн;
принадлежности за пушачи;
кибрит.
Обяснителна бележка
Този клас включва в частност:
- заместители на тютюна (не за медицински цели).
Този клас не включва:
- цигари, несъдържащи тютюн, за медицински цели (клас 5);
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УСЛУГИ
КЛАС 35
Реклама;
управление на търговски сделки; търговска администрация; административна дейност.
Обяснителна бележка
Клас 35 обхваща главно услуги, извършвани от лица или организации, чиято основна
цел е:
1) помощ при дейността или управлението на търговско предприятие или
2) помощ при управлението на търговски сделки или търговската дейност на
промишлено или търговско предприятие, както и услуги, извършвани от
рекламни агенции, осъществяващи главно връзките с широката публика,
разпространяване на съобщения или обяви по всякакви начини и за всякакви
стоки или услуги.
Този клас включва в частност:
- групирането на различни стоки (без транспортирането им) за сметка на трети
лица, с цел да се позволи на потребителя да ги види или купи по удобен за него
начин; такива услуги могат да се предоставят от магазини за продажба на
дребно, на едро, чрез каталози по пощата или чрез електронни медии, като
например уеб сайтове или телевизионни програми (телешопинг)
- услуги, включващи записването, транскрибирането, съставянето,
компилирането или систематизирането на писмени съобщения и записи, както и
компилацията на математически или статистически данни;
- услуги на рекламните агенции и услуги като разпространение на проспекти –
директно или по пощата, или разпространение на мостри. Този клас може да се
отнася до рекламата във връзка с други услуги, като тези, засягащи отпускането
на банкови заеми или реклама по радиото.
Този клас не включва:
- услуги като инженерни оценки и доклади, които нямат пряка връзка с
организирането на работата или управлението на сделките на промишлено или
търговско предприятие (виж азбучния списък на услугите).
КЛАС 36
Застрахователна дейност; финансови сделки; парични сделки;
сделки с недвижимо имущество.
Обяснителна бележка
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Клас 36 обхваща главно услуги, извършвани във връзка с финансовите и паричните
сделки и с всякакъв вид застрахователни договори.
Този клас включва в частност:
- услуги, свързани с финансовите или паричните сделки, а именно:
а) услуги, извършвани от всякакви банки или институции, които са свързани
с тях, като обменни бюра или клирингови къщи;
б) услуги, извършвани от кредитни институции, които не са банки, като
например кредитни кооперативни дружества, еднолични финансови
компании, заемодатели и т.н.;
в) услуги, извършвани от инвестиционни тръстове и холдингови компании;
г) услуги, извършвани от брокери на ценни книжа или имущество;
д) услуги, свързани с парични сделки, извършвани от попечители;
е) услуги, свързани с издаване на пътнически чекове или акредитиви;
- финансов или оперативен лизинг
- услуги, извършвани от управители на недвижимо имущество, т.е., услуги,
свързани с отдаване под наем, оценка на недвижимо имущество или
финансиране;
- услуги, свързани със застраховането, като услуги, извършвани от
застрахователни агенти или посредници, услуги, предоставяни на
застрахованите лица и презастрахователни услуги.
КЛАС 37
Строителство; ремонт; монтажни услуги
Обяснителна бележка
Клас 37 обхваща главно услуги, извършвани от строителни предприемачи или
подизпълнители по договори, в областта на строителството или ремонта на масивни
сгради, както и услуги, изпълнявани от лица или организации, занимаващи се с
възстановяване на първоначалното състояние или съхраняване на обекти и изделия, без
да се променят физическите или химическите им качества.
Този клас включва в частност:
- услуги, свързани със строителството на сгради, пътища, мостове, трансмисионни
линии, и услуги, извършвани от предприятия, специализирани в областта на
строителството, като например услуги на бояджии, водопроводчици,
топлотехници или майстори на покриви;
- услуги, съпровождащи строителните услуги, като строителен надзор;
- корабостроителни услуги;
- услуги, свързани с отдаване под наем на строителни инструменти и съоръжения;
- ремонтни услуги, а именно: възстановяване на доброто състояние на всякакви
износени, повредени, напълно или частично разрушени обекти и изделия
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-

(реставриране на сграда или други съществуващи обекти или изделия, като се
отстранят дефектите и се възстанови първоначалното им състояние);
различни ремонтни услуги като тези, свързани с електроинсталациите, мебелите,
инструментите и уредите и т.н.;
услуги, свързани с поддръжка, с които се цели да се запази първоначалното
състояние на обектите и изделията, без да се променя някое от техните качества
(що се отнася до разликата между този клас и клас 40, виж обяснителната
бележка на клас 40).

Този клас не включва:
- услуги, свързани със складирането на стоки като облекло или превозни средства
(клас 39);
- услуги, свързани с боядисването на платове или облекло (клас 40).
КЛАС 38
Телекомуникации.
Обяснителна бележка
Клас 38 обхваща главно услуги, позволяващи на поне едно лице да осъществи сетивна
връзка с друго лице. Тези услуги включват услуги, чрез които:
1) дадено лице може да говори с друго,
2) се предават съобщения от едно лице на друго и
3) едно лице може да осъществи устна или визуална връзка с друго лице (радио
и телевизия).
Този клас включва в частност:
- разпространение на радио- и телевизионни програми.
Този клас не включва:
- рекламиране по радиото (клас 35)
- маркетинги по телефона (клас 35).
КЛАС 39
Транспорт;
опаковане и съхраняване на стоки;
организиране на пътувания.
Обяснителна бележка
Клас 39 обхваща главно услуги, извършвани при транспортирането на лица или стоки
от едно място на друго (чрез железопътен, автомобилен, воден и въздушен транспорт
или чрез тръбопровод), както и услуги, които неизменно съпътстват транспортирането,
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и услуги, свързани със съхраняването на стоки в складове или други постройки, за да
бъдат запазени или охранявани.
Този клас включва в частност:
- услуги, извършвани от компании, осъществяващи експлоатацията на гари,
спирки, мостове, фериботи за железопътни транспортни средства и т.н.,
използвани от превозвача;
- услуги, свързани с отдаване под наем на транспортни средства;
- услуги, свързани с теглене на кораби, разтоварване, функционирането на
пристанища и докове и спасяването на пострадали плавателни съдове и техния
товар;
- услуги, свързани с опаковане и пакетиране на стоки преди експедирането им;
- услуги, свързани с предоставянето на информация за пътувания на хора и
транспорт на стоки, от посредници и туристически агенции, информация,
отнасяща се до тарифи, разписания и различни начини на транспортиране;
- услуги, свързани с проверка на транспортните средства и стоките преди
пътуване и транспортиране.
- услуги, свързани с рекламиране на транспортни компании, като разпространение
на проспекти или рекламиране по радиото (клас 35);
- услуги, свързани с издаването на пътнически чекове и акредитиви от посредници
и пътнически агенции (клас 36);
- услуги, свързани със застраховане (търговско, срещу пожар, живот) по време на
превозването на пътници или стоки (клас 36);
- услуги, свързани с поддръжката и ремонта на превозни средства или с
поддръжката и ремонта на обекти, свързани с транспортирането на хора и стоки
(клас 37);
- услуги, свързани с резервиране на хотелски стаи от пътнически агенции или
посредници (клас 43).
КЛАС 40
Обработване на материали.
Обяснителна бележка
Клас 40 обхваща главно услуги, които не са изброени в други класове, извършвани чрез
механична или химична обработка или видоизменение на предмети или неорганични
или органични вещества.
За нуждите на класирането марката се счита за марка за услуги единствено в случаите,
когато обработката или видоизменението се извършва за сметка на друго лице. Марката
се счита за търговска марка във всички останали случаи, когато материалът или
изделието са пуснати в търговската мрежа от този, който ги е обработил или
видоизменил.
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Този клас включва в частност:
- услуги, свързани с видоизменянето на материал или вещества и с всякаква
обработка, водеща до промяна на основните им качества (като например
боядисването на дрехи); следователно, макар, че услуги, свързани с поддръжка,
се класират обикновено в клас 37, те попадат в клас 40, ако водят до качествена
промяна (например хромирането на броня на автомобил);
- услуги, свързани с обработка на материали, която се извършва по време на
производството на дадено вещество или изделие, различно от сграда; например:
услуги, отнасящи се до рязане, оформяне, шлифоване чрез абразиви или
метализиране.
Този клас не включва:
- ремонтни услуги (клас 37).
КЛАС 41
Образование;
обучение;
развлечение, спортна и културна дейност.
Обяснителна бележка
Клас 41 обхваща главно услуги, извършвани от лица или институции с цел развиване на
умствените способности на хора или животни, както и услуги, чиято основна цел е
развлечението или организиране на свободното време.
Този клас включва в частност:
- услуги, свързани с всякакви форми на обучение на хора или дресиране на
животни;
- услуги, чиято основна цел е развлечението, забавлението и отмората на хората;
- услуги, свързани с обществени презентации на произведения на изобразителното
изкуство или литературата с културни или образователни цели
КЛАС 42
Научни и технологически услуги и свързани с тях изследователски и проектантски
услуги;
промишлени анализи и проучвания;
проектиране и разработване на компютърен софтуер и хардуер.
Обяснителна бележка:
Клас 42 обхваща услуги, извършвани от лица, индивидуално или колективно, свързани
с теоретичните или практически аспекти в сложни области на човешката дейност;
такива услуги се извършват от професионалисти в съответната област, като химици,
физици, инженери, компютърни специалисти и т.н.
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Този клас включва в частност:
- инженерни услуги, свързани с изчисления, оценки, проучвания и отчети в
областта на науката и технологиите;
- научните изследвания за медицински цели.
Този клас не включва:
- Бизнеспроучвания и оценки (клас 35);
- текстообработка и управление на компютърни файлове (клас 35);
- финансови и данъчни оценки (клас 36); миннодобивни и петролодобивни услуги
(клас 37); инсталиране и поправка на хардуер (клас 37);
- услуги, предоставяни от специалисти като лекари, ветеринарни лекари,
психоаналитици (клас 44);
- медицинско лечение (клас 44);
- оформление на паркове и градини (озеленяване) (клас 44)
- юридически услуги (клас 45)
КЛАС 43
Ресторантьорство;
временно настаняване.
Обяснителна бележка
Клас 43 обхваща услуги, извършвани от лица или фирми за приготвяне на храни или
напити за консумация, както и услуги, извършвани с цел осигуряване на храна и
подслон в хотели, пансиони или други заведения за временно настаняване.
Този клас включва в частност:
- резервиране за настаняване на пътници, извършвано от пътнически агенции или
посредници;
- пансиони за животни.
- услуги, свързани с отдаване под наем на недвижими имоти като къщи,
- апартаменти и т.н., предназначени за постоянно пребиваване (клас 36);
- услуги, свързани с организиране на пътувания, извършвани от туристически
агенции (клас 39);
- консервиране на храни и напитки (клас 40);
- дискотеки (клас 41);
- училища-пансиони (клас 41);
- почивни домове и санаториуми (клас 44).
КЛАС 44
Медицинско обслужване;
ветеринарни услуги;
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грижи за хигиената и красотата на хора и животни;
услуги в областта на селското стопанство, градинарството и лесовъдството.
Обяснителна бележка
Клас 44 обхваща грижите за здравето, хигиената на тялото и красотата на хора и
животни, предоставяни от лица или фирми; включва и услугите в областта на селското
стопанство, градинарството и лесовъдството.
Този клас включва в частност:
- услуги по медицински изследвания, свързани с лечението на индивидите (като
рентгенографски прегледи и вземане на кръв);
- изкуствено оплождане; фармацевтични консултации; отглеждане на животни;
- услуги, свързани с отглеждането на растения, като градинарството;
- услуги, свързани с аранжирането на цветя, като съчетаването на цветя, и услуги,
- извършвани от майстор-декоратори на паркове и градини.
Този клас не включва:
- унищожаването на вредни животни (освен за целите на селското стопанство,
- градинарството и лесовъдството) (клас 37);
- инсталиране и ремонт на напоителни съоръжения (клас 37);
- транспортиране с линейки (клас 39);
- клане на животни и препариране на животни (клас 40); сечене на дърва и
разбичване на дървен материал (клас 40); дресиране на животни (клас 41);
- услуги, предлагани в спортните клубове (клас 41); научни изследвания за
медицински цели (клас 42); пансиони за животни (клас 43);
- домове за възрастни хора (клас 43).
КЛАС 45
Юридически услуги;
охранителни услуги с цел закрила на собственост и хора;
персонални и социални услуги, извършвани от трети лица с цел удовлетворяване на
нуждите на индивидите.
Обяснителна бележка
Този клас включва в частност:
- правни услуги, предоставяни от юристи, предназначени за физически лица,
- обществени групи, организации и фирми
- разследвания и наблюдения, свързани със сигурността на хора и колективи;
- персонални услуги, извършвани във връзка с обществени събития като
придружаване на обществени места, услуги на агенции за намиране на брачни
партньори, погребални услуги.
Този клас не включва:
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професионални услуги за директна помощ при опериране и функциониране на
търговско предприятие (клас 35);
услуги, свързани с финансови или парични сделки, и услуги, свързани със
застраховки (клас 36);
придружаване на пътници (клас 39);
охраняван транспорт (клас 39);
образоване на хора във всичките му форми (клас 41); изпълнения на певци или
актьори (клас 41); компютърни услуги за защита на софтуер (клас 42)
грижи за здравето, хигиената и красотата на хора и животни, извършвани от
трети лица (клас 44);
някои услуги за отдаване под наем (консултирайте се с азбучния списък на
услугите и обща обяснителна бележка (б), отнасяща се до класирането на
услугите).

