
РЕШЕНИЕ № 248 
29.10.2020 год. 

 
Предоставяне на писмено съгласие за регистрация на марки, съдържащи словен 

елемент “ЕТЪР” / „ETAR” 
 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 11, ал. 3 от Закона за 

марките и географските означения, Общински съвет – Габрово РЕШИ: 
 
1. Дава съгласие на РЕМО „Етър” да регистрира на свое име словна марка „ЕТЪР 

/ ETAR”, заяв. № 89205, за всички стоки и услуги от класовете 08, 14, 15, 16, 21, 25, 
26, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 40, 41, 42 и 43 по Ницската класификация, в това 
число: 

 
Клас 08 ръчни, ръчно задвижвани инструменти и сечива; ножарски изделия и 

прибори за хранене; хладни оръжия; бръсначи. 
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 15 музикални инструменти; гайди; кавали; дудуци; гъдулки; тамбури; 
мандолини; окарини. 

Клас 16 хартия, картон и стоки от тези материали, които не са включени в 
други класове; хигиенна хартия; кърпи от хартия; подложки от хартия, 
включително за маса; покривки и салфетки от хартия за маса; печатни 
произведения; включително книги и периодични издания; брошури; 
каталози; календари; плакати; поздравителни картички; пощенски 
картички; пощенски марки; етикети, нетекстилни; билети, материали за 
подвързване на книги; фотографии; канцеларски принадлежности; 
копирна хартия; папки и опаковки (канцеларски принадлежности); 
поставки от хартия; моливи; писалки; гуми за триене; канцеларски 
лепила и лепила за домакински цели; материали за художници; четки за 
рисуване; пишещи машини и канцеларско оборудване (с изкл. на 
мебели); учебни материали (с изкл. на апарати); пластмасови материали 
за опаковки (които не са включени в други класове); опаковъчна 
хартия; вискозни (целулозни) листове за опаковане; пластмасово фолио 
(за опаковки); пластични обвивки за амбалаж; восъчна хартия; кутии от 
картон или хартия; чанти (пликове, торбички) от хартия или 
полиетилен за опаковане (пакетиране); пластични шуплести пакети (за 
опаковане или пакетиране); станиол; торби за отпадъци (от хартия или 
от полиетилен); печатарски букви; клишета; архитектурни макети; 
акварели (картини); картини (рисунки), поставени в рамки или не; 
икони. 
 

Клас 21 домакински или кухненски прибори и съдове (които не са от 
благородни метали или с такова покритие); гребени и гъби; четки (с 
изкл. на четки за рисуване); материали за изработване на четки; 
средства за почистване; стоманена тел за домакински цели; 
непреработено или полуобработено стъкло ( с изключение на стъкло 
използвано в строителството); стьклария, порцеланови и керамични 



изделия, които не са включени в други класове; грънчарски изделия. 
Клас 25 облекло, включително уникални облекла; трикотажно и плетено 

облекло; тениски; блузи; блузони; пуловери; палта; кожени дрехи, 
кожуси; шуби; якета; анцузи; анораци; гащеризони; елечета, жилетки; 
пелерини; манта; дъждобрани; ръкавици/облекло/; еластични 
корсети/бельо/; колани, пояси/за облекло/; чорапи; гети; обувки, 
ботуши; галоши; цървули (и от кожа); пантофи; стелки; шапки, 
включително и спортни; ленти за глава, каскети, кепета, козирки, 
качулки и други принадлежности за глава; воали; шалове; вратовръзки; 
яки (облекло). 

Клас 26 дантели и бродерии, панделки и ширити; върви, шнурове, кантове за 
облекло; галони, кантове, ширити за обточване на дрехи; върви, 
шнурове за поръбване на облекла; гайтани (плетен вълнен шнур); 
гарнитури (украшения за дрехи); копчета, телени копчета, карфици и 
игли; значки; изкуствени цветя. 

Клас 30 кафе, чай, екстракти (настойки) и отвари от билки, за немедицински 
цели; какао, напитки от кафе с мляко; шоколадови и какаови напитки с 
мляко; захар, ориз, тапиока, саго, заместители на кафе; брашно и 
произведения от зърнени храни, хляб, домашни тестени изделия, 
сухари; зърнени люспи (корн флейкс); печива; кифли; крекери (тънки, 
сухи бисквити); палачинки; равиоли; пици; сандвичи; нишестени 
храни; овесени храни; смес от зърнени продукти, ядки, сухи плодове 
(мюсли); царевица (мляна и печена); люспи (овесени и царевични); 
анасонови семена (звездообразни); пуканки; картофено пюре на прах; 
чипс (зърнени продукти); сладкиши и захарни изделия; бонбони; 
фондан (меки ароматни бонбони); бисквити; вафли; торти, кексове, 
пасти; плодови пити, пайове; пудинги; шоколад; марципан; лакомства; 
халва; плодови желета (сладкарски изделия); крем карамел; 
прахообразни продукти за сладкиши; пралини (захаросани сладкарски 
изделия, предимно ядки); сладоледи; мед, меласа; мая, бакпулвер; сол, 
горчица; оцет, сосове (подправки); майонеза; кетчуп (сос); соев сос; 
ароматични добавки за храни; подправки; лед; шербети, охладени (лед). 

Клас 31 селскостопански, градинарски и горски продукти и семена, които не са 
включени в други класове; градински подправки, пресни; живи 
животни; пресни плодове и зеленчуци; семена за посев; луковици; 
луковици на цветя; живи растения и цветя; дървета; разсади; трева, 
естествена; храсти; розови храсти; лози; кълнове за ботанически цели; 
храни за животни; малц. 

Клас 32 бира; безалкохолни напитки; безалкохолни аперитиви; безалкохолни 
коктейли; минерални и газирани води; плодови и зеленчукови напитки 
и сокове; безалкохолни плодови екстракти; плодови нектари; сиропи и 
други препарати за приготвяне на напитки; есенции за приготвяне на 
напитки; мъст; гроздова мъст (неферментирала). 

Клас 33 алкохолни напитки (с изключение на бира); аперитиви; коктейли; вино; 
вишновка; водка; джин; уиски; ром; бренди; ликьори; медовина; саке; 
дестилатни напитки; алкохолни напитки, съдържащи плодове; 
алкохолни екстракти; плодови екстракти (с алкохол); алкохолни 
есенции. 



Клас 34 тютюн, принадлежности за пушачи; бурканчета за тютюн, не от 
благороден метал; кутии за енфие, не от благороден метал; кутии за 
пури с овлажнител; кюрети за почистване на лули; ножчета за пури; 
пепелници, не от благороден метал; табакери, не от благороден метал; 
цигарета, не от благороден метал; кибрит, запалки за пушачи; кремъци. 

Клас 35 реклама; он-лайн реклама в компютърна мрежа; изготвяне на рекламни 
рубрики; радио- и телевизионни реклами; разпространение на рекламни 
материали; разпространяване на мостри; отдаване под наем на 
рекламно пространство и време във всички средства за комуникация; 
отдаване под наем на рекламни съоръжения; организиране на изложби 
и търговски панаири с търговска или рекламна цел; представяне на 
стоки; организиране на търгове; изследване на пазара; абониране за 
вестници (за трети лица); преглед на печата; текстообработка; 
проучване на общественото мнение; възпроизвеждане на документи; 
управление на търговски сделки; търговска администрация; групиране 
за сметка на трети лица на различни стоки (с изключение на транспорта 
им), което да позволи на потребителя да ги види и купи по удобен 
начин; снабдяване за сметка на трети лица (закупуване на стоки или 
услуги за други предприятия); насърчаване на продажбите (за трети 
лица); консултантски услуги за търговско управление; професионални 
консултации в областта на търговията; търговски оценки; 
административна дейност; административно управление на хотели; 
отдаване под наем на автомати за продажба; събиране и 
систематизиране на информация в компютърни бази данни; търсене в 
компютърни бази данни (за трети лица). 

Клас 37 пране, почистване; пране на килими и одеала; тепане на платове; 
наточване на ножове; почистване и поправка на кожухарски изделия 

Клас 39 транспорт; превозване на товари, стоки; експедиране на товари; 
таксиметрови услуги, разнасяне на стоки; куриерски служби 
(съобщения или стоки); опаковане и съхраняване на стоки; пакетиране 
на стоки; складиране; отдаване под наем на складове за стоки, на 
складови контейнери и сухопътни превозни средства; информационни 
услуги в областта на транспорта и складирането; организиране на 
пътувания; туристически бюра (с изключение на хотелски резервации); 
транспортни и пътнически резервации, придружаване на пътници. 

Клас 40 обработване на материали; обработване на метали (включително 
благородни метали), хартия, дърво (включително резбарство), кожа, 
вълна, тъкани, пластмаси, вода, камък, изработка на гипсови, бетонни, 
мраморни, варовикови, керамични и порцеланови изделия; оцветяване 
на стъкла за прозорци чрез повърхностно покритие; нанасяне на 
покрития чрез електролиза; шивашки услуги; кожухарство; тъкачество; 
ножарство; ковачество; бакърджийски услуги (медникарство); 
изработка на хлопки; мутафчийство (предене и тъкане на козина); 
коларство; дърводелски услуги; бояджийски услуги; информационни 
услуги в областта на обработване на материалите. 

Клас 41 образование; образователни услуги, преподаване, физическо 
възпитание, провеждане на изпити, академии (образование), училища - 
пансиони, забавачки, професионално ориентиране (съвети в областта 



на образованието и обучението), обучение; практическо обучение 
(демонстрация); развлечения, телевизионни развлечения; 
шоупродукции; театрални продукции; представления на живо; услуги 
на артисти; циркове; увеселителни паркове; ваканционни лагери 
(развлечение); дискотеки; клубни услуги (развлечения или обучение), 
нощни клубове; мюзикхоли; организиране на лотарии; хазартни игри; 
услуги, свързани с предоставяне на он-лайн игри (от компютърна 
мрежа); спортна и културна дейност; информационни услуги в областта 
на образованието и развлеченията, информационни услуги за отмора и 
почивка; резервация на места за представления; преводачески услуги, 
включително жестомимичен превод; организиране и провеждане на 
конференции, конгреси, колоквиуми, семинари, симпозиуми, 
организиране и провеждане на практически семинари (обучение); 
организиране на изложби с културни или развлекателни цели; 
организиране на представления (импресарски услуги), организиране на 
конкурси (образование или развлечения), организиране на конкурси за 
красота, организиране на приеми (развлечения) и балове, организиране 
на спортни състезания, вкл. състезания за професионални умения, 
ралита; производство на радио- и телевизионни програми, 
производство на филми, видеозаписни услуги, звукозаписни студия, 
киностудия, композиране на музика; оркестри; издаване на книги; 
писане на сценарии; публикуване на текстове (с изключение на 
рекламни текстове), он-лайн публикуване на електронни книги и 
периодични издания; доставка на он-лайн електронни публикации (без 
възможност да бъдат прехвърляни върху друг носител); заемни 
библиотеки, репортерски услуги, фоторепортажи; фотографски услуги, 
компютърна предпечатна подготовка, цифрово изобразяване; спортни 
клубове, спортни лагери, осигуряване на спортни съоръжения, вкл. на 
съоръжения за голф, осигуряване на съоръжения за отмора, 
осигуряване на оборудване за караоке, осигуряване на оборудване за 
музеи (представления, изложби), кинотеатри и казина (хазарт); 
осигуряване на услуги в зали с игрални автомати; отдаване под наем на 
сценични декори, шоудекори и апарати за осветяване на театрални 
декори или телевизионни студия; отдаване под наем на 
аудиооборудване, видеокамери, кинофилми, отдаване под наем на 
спортни съоръжения (с изключение на превозни средства), 
тенискортове и съоръжения за стадиони; иконопис. 

Клас 42 научни и технологически услуги и свързани с тях изследователски и 
проектантски услуги, включително в областта на историята, 
етнологията, фолклора и архитектурата; проучване и разработване на 
нови продукти (за трети лица); инженеринг; архитектура; консултации 
в областта на архитектурата; промишлени анализи и проучвания; 
физически и промишлени изследвания; графичен дизайн; промишлен 
дизайн; проектиране и разработване на компютърен софтуер и хардуер; 
проектиране на компютърни системи; инсталиране на компютърен 
софтуер; поддръжка на компютърен софтуер; създаване и поддържане 
на уеб страници за трети лица; предоставяне на пространство за уеб 
страници; консултантски услуги в областта на компютърния хардуер; 
компютърно програмиране; конвертиране на компютърни програми и 



данни (не физическо конвертиране); конвертиране на данни или 
документи от физически на електронен носител; презапис на 
компютърни програми; отдаване под наем на компютри и компютърен 
софтуер; възстановяване на компютърни данни; юридически услуги. 

Клас 43 ресторантьорство; приготвяне и доставка на храни и напитки; 
ресторанти; барчета; кафенета; закусвални; столове; временно 
настаняване; хотели; мотели; туристически домове, хижи; пансиони; 
ваканционни лагери (настаняване); домове за възрастни хора; детски 
ясли; бюра за настаняване (хотели, пансиони); резервации за временен 
подслон; резервации за хотели и пансиони; осигуряване на условия за 
къмпинг; отдаване под наем на зали за срещи; отдаване под наем на 
преносими постройки; отдаване под наем на палатки; отдаване под 
наем на столове, маси, покривки за маса и стъклени съдове; пансиони 
за животни; сладкарство. 

 
2. Дава съгласие на РЕМО „Етър” да регистрира на свое име комбинирана 

марка „ЕТЪР / ETAR”, заяв. № 89015, за всички стоки и услуги от класовете 16, 32, 
35, 39, 41 и 43 по Ницската класификация, в това число: 

 
Клас 16 хартия, картон и стоки от тези материали, които не са включени в 

други класове; тоалетна хартия; носни кърпи от хартия; хигиенна 
хартия; кърпи от хартия; подложки от хартия, вкл. за маса; покривки и 
салфетки от хартия за маса; печатни произведения, включително книги 
и периодични издания; брошури; каталози; календари; плакати; 
поздравителни картички; пощенски картички; пощенски марки; 
етикети, нетекстилни; билети, материали за подвързване на книги; 
фотографии; канцеларски принадлежности; копирна хартия; папки и 
опаковки (канцеларски принадлежности); поставки от хартия; моливи; 
писалки; гуми за триене; канцеларски лепила и лепила за домакински 
цели; материали за художници; четки за рисуване; пишещи машини и 
канцеларско оборудване (с изкл. на мебели); учебни материали (с изкл. 
на апарати); пластмасови материали за опаковки (които не са включени 
в други класове); опаковъчна хартия; вискозни (целулозни) листове за 
опаковане; пластмасово фолио (за опаковки); пластични обвивки за 
амбалаж; восъчна хартия; кутии от картон или хартия; чанти (пликове, 
торбички) от хартия или полиетилен за опаковане (пакетиране); 
пластични шуплести пакети (за опаковане или пакетиране); станиол; 
торби за отпадъци (от хартия или от полиетилен); печатарски букви; 
клишета; архитектурни макети. 

Клас 32 бира; безалкохолни напитки; безалкохолни аперитиви; безалкохолни 
коктейли; минерални и газирани води; плодови напитки и сокове, 
зеленчукови напитки и сокове/напитки/; безалкохолни плодови 
екстракти; плодови нектари/безалкохолни/; сиропи и други препарати 
за приготвяне на напитки; есенции за приготвяне на напитки; мъст; 
гроздова мъст (неферментирала). 

Клас 35 реклама; он-лайн реклама в компютърна мрежа; изготвяне на рекламни 
рубрики; радио- и телевизионни реклами; разпространение на рекламни 
материали; разпространяване на мостри; отдаване под наем на 



рекламно пространство и време във всички средства за комуникация; 
отдаване под наем на рекламни съоръжения; организиране на изложби 
и търговски панаири с търговска или рекламна цел; представяне на 
стоки; организиране на търгове; изследване на пазара; абониране за 
вестници (за трети лица); преглед на печата; текстообработка; 
проучване на общественото мнение; възпроизвеждане на документи; 
управление на търговски сделки; търговска администрация; групиране 
за сметка на трети лица на различни стоки (с изключение на транспорта 
им), което да позволи на потребителя да ги види и купи по удобен 
начин; снабдяване за сметка на трети лица (закупуване на стоки или 
услуги за други предприятия); насърчаване на продажбите (за трети 
лица); консултантски услуги за търговско управление; професионални 
консултации в областта на търговията; търговски оценки; 
административна дейност; административно управление на хотели; 
отдаване под наем на автомати за продажба; събиране и 
систематизиране на информация в компютърни бази данни; търсене в 
компютърни бази данни (за трети лица). 

Клас 39 транспорт; превозване на товари, стоки; експедиране на товари; 
таксиметров транспорт, разнасяне на стоки; куриерски служби 
(съобщения или стоки); опаковане и съхраняване на стоки; пакетиране 
на стоки; складиране; отдаване под наем на складове за стоки, на 
складови контейнери и сухопътни превозни средства; информационни 
услуги в областта на транспорта и складирането; организиране на 
пътувания; туристически бюра (с изключение на хотелски резервации); 
транспортни и пътнически резервации, придружаване на пътници, 
електроразпределение; разпространение на енергия. 

Клас 41 образование; образователни услуги, преподаване, физическо 
възпитание, провеждане на изпити, академии (образование), училища - 
пансиони, забавачки, професионално ориентиране (съвети в областта 
на образованието и обучението), обучение; практическо обучение 
(демонстрация); развлечения, телевизионни развлечения; 
шоупродукции; театрални продукции; представления на живо; услуги 
на артисти; циркове; увеселителни паркове; хазартни игри; 
организиране на лотарии; ваканционни лагери (развлечение); 
дискотеки; клубни услуги (развлечения или обучение), нощни клубове; 
мюзикхоли; услуги, свързани с предоставяне на он-лайн игри (от 
компютърна мрежа); спортна и културна дейност; информационни 
услуги в областта на образованието и развлеченията, информационни 
услуги за отмора и почивка; резервация на места за представления; 
преводачески услуги, вкл. жестомимичен превод; организиране и 
провеждане на конференции, конгреси, колоквиуми, семинари, 
симпозиуми, организиране и провеждане на практически семинари 
(обучение); организиране на изложби с културни или развлекателни 
цели', организиране на представления (импресарски услуги), 
организиране на конкурси (образование или развлечения), 
организиране на конкурси за красота, организиране на приеми 
(развлечения) и балове, организиране на спортни състезания, вкл. 
състезания за професионални умения, ралита; производство на радио- и 
телевизионни програми, производство на филми, видеозаписни услуги, 



звукозаписни студия, киностудия, композиране на музика; оркестри; 
издаване на книги; писане на сценарии; публикуване на текстове (с 
изключение на рекламни текстове), он-лайн публикуване на 
електронни книги и периодични издания; доставка на он-лайн 
електронни публикации (без възможност да бъдат прехвърляни върху 
друг носител); заемни библиотеки, репортерски услуги, 
фоторепортажи; фотографски услуги, компютърна предпечатна 
подготовка, цифрово изобразяване; спортни клубове, спортни лагери, 
осигуряване на спортни съоръжения, вкл. на съоръжения за голф, 
осигуряване на съоръжения за отмора, осигуряване на оборудване за 
караоке, осигуряване на оборудване за музеи (представления, изложби), 
кинотеатри и казина (хазарт); осигуряване на услуги в зали с игрални 
автомати; отдаване под наем на сценични декори, шоудекори и апарати 
за осветяване на театрални декори или телевизионни студия; отдаване 
под наем на аудиооборудване, видеокамери, кинофилми, отдаване под 
наем на спортни съоръжения (с изключение на превозни средства), 
тенискортове и съоръжения за стадиони. 

Клас 43 ресторантьорство; приготвяне и доставка на храни и напитки; 
ресторанти; барчета; кафенета; закусвални; столове; временно 
настаняване; хотели; мотели; туристически домове, хижи; пансиони; 
ваканционни лагери (настаняване); домове за възрастни хора; детски 
ясли; бюра за настаняване (хотели, пансиони); резервации за временен 
подслон; резервации за хотели и пансиони; осигуряване на условия за 
къмпинг; отдаване под наем на зали за срещи; отдаване под наем на 
преносими постройки; отдаване под наем на палатки; отдаване под 
наем на столове, маси, покривки за маса и стъклени съдове; пансиони 
за животни. 

 
 3. Възлага на директора на РЕМО „Етър” да извърши всички необходими 
действия за изпълнение на решението. 

 
 
 
 
 
      ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:            /п/ 
           /инж. К. Кунев/ 
 
      ПРОТОКОЛИСТ:         /п/ 
         /Р. Русева/ 
 
 


