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Класове по Ницската класификация
29. айвар[консервирани чушки]; аншоа, артишок, консервиран; хамсия; бадемово мляко за готвене; бекон;

белтък от яйца; бита сметана; бульон; водни животни с черупка[стриди, раци, миди] [неживи]; грах,
консервиран; гъби, консервирани; дивеч[драно, трупно месо]; доматен сок за готвене; доматено пюре;
домашни птици[неживи]; егног (напитка от яйца, мляко и захар) [безалкохолен]; екстракти от водорасли за
храна; желатин за хранителни цели; желета за хранителни цели; желета от месо[желирано месо];
желирано свинско месо[пача]; животински костен мозък за хранителни цели; жълтък от яйца; закуска на
основата на плодове; захаросани плодове; зеленчуков мус; зеленчукови консерви; зеленчукови продукти
за супи; зеленчукови салати; зеленчукови сокове за готвене; зеленчуци, консервирани; зеленчуци,
обработени; зеленчуци, сушени; зехтин за хранителни цели; извара; какаово масло; картофен чипс;
картофени люспи; картофени хапки [пръчици] за фритюрник; кефир[млечна напитка от ферментирало
мляко]; кисело зеле; кисело мляко; кокос, изсушен[кокосови стърготини]; кокосова мазнина; кокосово
масло; кокосово олио; компоти; кондензирано мляко; концентрати за бульони; корнишони; кренвирши;
крокети; кумис[млечна напитка от ферментирало мляко на кобила]; кървавица; ленено масло за кулинарни
цели; лецитин за кулинарни цели; леща, консервирана; лук, консервиран; мазнини за хранителни цели;
маргарин; мармалад; маслен крем; маслини, консервирани; масло; месни екстракти [концентрати]; месо;
месо в консерви; прясно мляко; извара; кондензирано мляко; млечни напитки [с преобладаващо
съдържание на мляко]; млечни продукти; млечни ферменти за кулинарни цели; млечни шейкове; мляко с
повишено съдържание на белтъчини; олио от рапица за хранителни цели; оризово мляко[заместител на
мляко]; осолена риба; осолено месо; палмово масло; палмово олио за хранителни цели; паста от нахут;
пастет от патладжани; пастет от тиквички; пастет от черен дроб; пектин за хранителни цели; печени
ядливи водорасли; плодов пулп; плодов чипс; плодове в консерви; плодове, консервирани; плодове,
консервирани с алкохол; плодови желета; плодови кори; плодови салати; подквасена сметана;
простокваша[сиренина]; прясно замразени плодове; птичи гнезда за хранителни цели; растителни масла
за хранителни цели; риба[нежива]; риба, консервирана[рибни консерви]; риба, обработена за
продължително съхранение; рибен желатин[рибен клей]; рибен мус; рибен хайвер, обработен; рибно
филе; ряженка(ферментирало печено мляко); саламури; сардини, неживи; свинска мас; свинско месо;
семена, приготвени; сирене, кашкавал; сирище; смеси, съдържащи мазнини, за мазане на филийки хляб;
сладка, конфитюри [джемове]; сладко от джинджифил; слънчогледови семки, приготвени; слънчогледово
олио за хранителни цели; сметана[млечни произведения]; соеви зърна, консервирани, за хранителни
цели; соево мляко[млечни заместители]; соево сирене; стафиди; субстанции за производството на
мазнини за хранителни цели; супи; суровини за приготвяне на супи; суроватка; сусамена халва; сусамово
олио; сьомга, нежива; тичинков прашец за хранителни цели[полен]; трюфели, консервирани; туршия,
силно подправена[мариновани зеленчуци с подправки за ястия]; фасул, консервиран; фурми; фъстъци,
приготвени; фъстъчено масло; фъстъчено мляко за готвене; хранителни продукти от риба; хрупкави
картофи, пържени; царевично олио; черен дроб; чесън, консервиран; шкембе [шкембе чорба]; шоколадово
масло с ядки; шунка от бут; ябълково пюре; ядки, обработени; яйца; яйчен прах; 

35. услуги за търговия на дребно във връзка с храни; услуги за търговия на едро във връзка с храни; реклама;
управление на търговски сделки; търговска администрация; административна дейност; представяне на
стоки; представяне на стоки на дребно с цел продажба чрез комуникационни средства; рекламни агенции;
агенции за търговска информация; връзки с обществеността; организиране на изложби с търговска или
рекламна цел; изследване на пазара; изследвания с търговска цел; икономическо прогнозиране; набиране
на спонсори; насърчаване на продажбите [за трети лица]; проучване на пазара; проучване на
общественото мнение; он-лайн реклама в компютърна мрежа; организиране на търговски панаири с
търговска или рекламна цел; разпространение на рекламни материали по пощата [листовки, проспекти,
брошури, мостри]; рекламиране на открито; рекламиране чрез афиши; рекламиране чрез пощенски
поръчки; рекламиране чрез телевизията; радиорекламиране; публикуване на рекламни текстове;
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текстообработка; уеб реклама; интернет реклама; графично оформление на реклами; организиране на
рекламни кампании чрез провеждане на конкурси и модни форуми и дефилета; представяне на стоки на
дребно с цел продажба чрез комуникационни средства; телекомуникационни услуги; (абонаменти) за
трети лица; актуализиране и поддържане на данни в компютърна база данни; осигуряване на он-лайн
пазара за покупко - продажба на стоки и услуги

39. доставка и съхранение на стоки; експедиция на товари; пакетиране на стоки; пакетиране на хранителни
продукти; превозване на товари, стоки; разнасяне на стоки; складиране на стоки; опаковане на стоки;
информационни услуги в областта на транспорта; информационни услуги в областта на складирането;
комисионерство при превозване на товари; отдаване под наем на складове за стоки; отдаване под наем
на складови контейнери; отдаване под наем на фризери; отдаване под наем на хладилници; автомобилен
транспорт

 
Заявител/ Притежател/ Ползвател

 
Представители по индустриална собственост

 
Приоритети

 

"СТИВЪН ТД" ООД, BG, София, 1330, жк "Разсадника", бл. 87, вх. В, ет. 8, ап. 32

Представител Валя Димитрова Станкова Адрес BG, София, жк. "Младост" 4, бл. 440, вх. 3,
ет. 7, ап. 21

Телефон 02 877 19 01 Имейл valyastankova@yahoo.mail

Няма

страница 3


