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Класове по Ницската класификация
30. анасон; анасонови семена [звездообразни]; ароматизатори за кафе; ароматизатори за напитки, с

изключение на етерични масла; ароматизатори за сладкиши, с изключение на етерични масла;
ароматични добавки за храни; бадемови бисквити [сладкарски изделия]; бадемови сладкарски изделия;
бадемово тесто; бакпулвер; баодзъ [кифлички с пълнеж, приготвени на пара]; бахар; бирен оцет; бисквити;

ПОРТАЛ ЗА ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ НА

ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Справка за марки към: 09.01.2017 11:14:22

Номер на заявка 2016141576N Дата на заявяване 17.05.2016
Срок на действие Статус В срок за опозиция и

възражениеВ срок за опозиция
и възражение

Наименование на
марка

на Баце

Вид Комбинирана Тип Индивидуална

Бюлетин Раздел
12/2016 Заявени Марки

страница 1



бисквити от малц; бонбони; брашно за хранителни цели; брашно от бобови култури; брашно от житни
растения; брашно от тапиока; брашно; брашно от ядки; булгур за хранителни цели; бурито; ванилин
[заместител на ванилия]; ванилови ароматизатори  за кулинарни цели; варенки [кнедли с пълнеж]; вафли;
винен камък (тартарат) за кулинарни цели; високо-протеинови зърнени десертни блокчета; водорасли
[подправки за ястия]; галета; глазура за шунка; глазури за сладкиши; глутен за хранителни цели;
глутенови добавки за кулинарни цели; глюкоза за хранителни цели; горчица; готварска сол; градински
подправки, консервирани [сезонни]; грис [пшеничен]; десертни мусове [сладкарски изделия]; джинджифил
[подправка]; джинджифилов хляб; дзяодзъ [варенки с пълнеж]; доматен сос; дъвка, за немедицински цели;
екстракти [настойки], за немедицински цели, отвари от билки; есенции за хранителни продукти [с
изключение на етерични есенции и етерични масла]; раздробен ечемик, грухан; ечемично брашно;
закваски; заместители на кафе; замразено кисело мляко [замразени сладкарски глазури]; захар; захарни
декорации за торти; захарни сладкарски изделия; зърнена закуска; зърнени десерти блокчета; зърнени
люспи [корн флейкс]; зърнени продукти; индийско орехче; какао; какаови напитки; какаови напитки с
мляко; канела [подправка]; каперси [маринована подправка]; карамелки [бонбони]; картофено брашно;
кафе; неизпечено кафе; качамак; кетчуп [сос]; кимбап [корейско ястие с ориз]; кифли; киш [ястие от
лотарингия]; козуначени кифли със стафиди; крекери [тънки, сухи бисквити]; крем карамел;
кристализирана захар, небетшекер за хранителни цели; куркума; кус-кус; къри [подправка]; лед за
освежаване; лед, натурален или изкуствен; ленено семе за консумация от хора; лютива подправка [от
мариновани зеленчуци]; майонеза; макаронени изделия [юфка, фиде]; макарони; малтоза; малц за
хранителни цели; малцов екстракт за храна; малцови пръчки [от гол сладник] [сладкарски изделия];
маринати; мариновани зеленчукови смеси [чоу-чоу] [подправки]; марципан; материали за пълнене на
кренвирши; мая; мая, гранулирана, за немедицински цели; мед; меласа за хранителни цели; мента за
сладкарски изделия; ментови бонбони; морска вода [за готвене]; напитки от кафе с мляко; напитки,
съдържащи кафе; нишесте за хранителни цели; обелен ечемик; обелен овес; обикновени бисквити;
овесен булгур; овесени люспи; овесени храна; овесено брашно; овкусители за храни, различни от
етерични масла; окономияки [японски пикантни палачинки]; ориз; оризов пай [кекс]; оризов пудинг; оризов
пулп за кулинарни цели; оризова закуска; оцет; палачинки; палмова захар; паста от соеви зърна
[подправка]; пелмени [кнедли с пълнеж от месо]; песто [сос]; петифури [пасти, торти, кексове и др.];
пикантни подправки; пирожки с пълнеж [пай, пирог]; пирожки с пълнеж от месо; пици; плодови желета
[сладкарски изделия]; плодови кувертюри [сосове]; плодови пити, пайове; пайове с пастет; плоски фигурки
[пестил] [сладкарски изделия]; плоски фигурки, ромбчета [сладкарски изделия]; подправки; натурални
подсладители; пралини [захаросани сладкарски изделия, предимно ядки]; прахове за приготвяне на
сладолед; прахообразни продукти за сладкиши; продукти придаващи крехкост на месото за домакински
цели; пролетни рулца [азиатско ястие]; прополис [пчелен клей] за хранителни цели; пудинги; пуканки;
пчелно млечице за хранителни цели [за немедицински цели]; пшеничена пита [анафора, просфора];
пшеничено [бяло] брашно; пшенични кълнове за консумация от хора; равиоли; рамен [японско ястие на
основата на нудели]; растителни продукти, използвани като заместители на кафе; саго; сандвичи; светъл
петмез; свързващи агенти за сладолед [ледени глазури за хранителни цели]; сгъстители [желиращи
агенти] за приготвяне на хранителни продукти; синапово брашно; сладкарски изделия; сладкарски
изделия за украса на коледни елхи; сладкарско тесто; сладкиши (торти, кексове, пасти); сладолед; сладък
корен, сладник [glycyrrhika glabra l.] [сладкарски изделия]; смес за сладкиши; смес от зърнени продукти,
ядки, сухи плодове [мюсли]; смеси за тесто за окономияки [японски пикантни палачинки; смлян чесън
[подправка]; сода за хляб [сода бикарбонат за готвене]; соев сос; соево брашно; сол за консервиране на
хранителни продукти; сосове [подправки за ястия]; сосове за месо; сосове за паста; сосове за салата;
спагети; стабилизатори за приготвянето на бита сметана; студен чай; стърготини от керевиз [за
поръсване]; сухари; суши; табуле [арабско ястие]; тако [мексиканско ястие]; тапиока [специален булгур от
нишесте, трахана]; тесто; тесто за сладкиши; тортиля [испанско и мексиканско ястие]; ферменти за тесто
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за хранителни цели; фиде на лентички; фидета [макаронени изделия]; фондан (меки ароматни
бонбони)[сладкарски изделия]; фъстъчени сладкарски изделия; халва; хляб; царевица [мляна]; царевица
[печена]; царевичен грис; царевични люспи; царевично брашно; цветя или листа използвани като
заместители на чай; цикория [заместител на кафе]; чаени напитки; чай; черен пипер; чеснови скилидки
[подправка]; чийзбургери [сандвичи]; чипс [зърнени продукти]; чушки [сушени продукти] [червен пипер];
чътни [подправки]; шафран [подправка за ястия]; шербети, охладени [лед]; шоколадови декорации за
торти; шокаладови мусове; шоколад; шоколадови напитки; шоколадови напитки с мляко; ядивна оризова
хартия; ядивна хартия; ядки с шоколадова глазура; ястия на базата на нудели (макаронени храни)

32. аперитиви, безалкохолни; бадемово мляко [напитка]; безалкохолни медени напитки; безалкохолни напитки;
безалкохолни напитки с аромат на кафе; безалкохолни напитки с вкус на чай; безалкохолни плодови
екстракти; безалкохолни плодови напитки; бира; бирена мъст; бирени коктейли; води [напитки]; газирана
вода; суровини за приготвяне на газирана вода; газирана минерална вода; гроздова мъст
[неферментирала]; джинджифилова бира [английска бира]; доматен сок [напитка]; есенции за приготвяне
на напитки; зеленчукови сокове [напитки]; изотонични напитки; квас [безалкохолна напитка]; коктейли,
безалкохолни; суровини за приготвяне на ликьори; лимонади; литиева вода; малцова бира; малцова каша;
суровини за приготвяне на минерална вода; минерална вода [напитка]; мъст; напитки на основата на ориз,
с изключение на заместители на мляко; напитки на основата на соя, различни от заместители на мляко;
суровини за приготвяне на напитки; напитки от алое вера, безалкохолни; напитки от разбити плодове или
зеленчуци (смути); оршау [напитка от бадеми]; плодови нектари [безалкохолни]; плодови сокове; прахове
за пенливи напитки; сайдер [безалкохолна напитка]; сарсапарила [безалкохолна напитка] [тонизираща
напитка от американска лоза]; сиропи за лимонади; сиропи за напитки; сода [газирана вода]; спортни
напитки, обогатени с протеини; суроватъчни напитки; таблетки за пенливи напитки; трапезни води;
фъстъчено мляко [безалкохолна напитка]; екстракт от хмел за приготвяне на бира; шербети [напитки]

 
Заявител/ Притежател/ Ползвател

 
Представители по индустриална собственост
Няма
 
Приоритети

 

"ВРАЦА-ФЕРИТ" ЕООД, BG, Враца, 3000, ул.Стоян Заимов No 22

Няма
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