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Класове по Виенската класификация
25.05.01, 26.04.04, 26.04.18, 27.05.17
 
Класове по Ницската класификация
29. месо, риба, птици и дивеч;    месни екстракти;    консервирани, замразени, сушени, варени и печени

агнешки продукти;    агнешко, обработено;    айвар [консервирани чушки];    варено месо в буркани,
консерви;    водни животни с черупка [стриди, раци, миди] [неживи];    водорасли (печени ядливи);
говежда пастърма;    говеждо месо;    говеждо месо нарязано;    готови ястия, приготвени от месо [месото
преобладава];    готови ястия, съдържащи главно заместители на месо;    готови ястия, състоящи се
основно от дивеч;    дивеч [драно, трупно месо];    домашни птици [неживи];    дълбокозамразено пилешко
месо;    екстракти от птици;    екстракти от риба;    еленско месо;    желета от месо [желирано месо];
желирано свинско месо [пача];    заместители на месо;    замразена приготвена риба;    замразени морски
мекотели и ракообразни;    замразени рибни продукти;    замразени, предварително опаковани предястия,
състоящи се предимно от меса;    предварително приготвени продукти от месо, кайма, обработени с
подправки и ръчно приготвена марината;    пастет от месо;    желирани меса;    създърма;    желиран език;
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 желирано месо;    полуфабрикати от месо;    замразено месо;    кайма [кълцано месо];    карантия
(субпродукти);    кожа от бекон;    колбаси;    малотрайни колбаси;    полутрайни и трайни колбаси;
консерви с месо;    консервирани наденичкии;    консервирано варено месо;    консервирано месо;
консервирано свинско месо;    кренвирши;    кълцано говеждо месо;    кървавица;    кюфтенца;    кюфтенца
[месо];    кюфтенца [рибни];    кюфтета;    кюфтета от морски раци;    лаврак [не жив];    мариновани
свински крачета;    месна паста;    месни бургери;    месни екстракти [концентрати];    месни консерви;
месни концентрати;    месни продукти, замразени;    месни продукти, пресни;    месни продукти, сушени;
месни продукти, които са под формата на бургери;    месо;    месо в консерви;    месо за колбаси;
мортадела;    мусове на основата на месо;    наденици;    наденички за хот- дог;    нарязано месо;
обработени месни продукти;    жарени месни продукти;    пушени месни продукти;    обработено (сушено)
месо;    осолено месо;    пакетирано месо;    пастърма;    печено говеждо месо;    печено пиле;    пиле;
пиле на грил (якитори);    преработена риба;    приготвени ястия, съдържащи [предимно] бекон;
приготвени ястия, съдържащи [предимно] пилешко месо;    приготвено говеждо месо;    прошуто;    прясно
месо;    пуешко месо;    пуйка;    пушена наденица;    пушена сьомга;    пушено месо;    пушено пилешко
месо;    пържено месо;    пържено пиле;    пържоли от месо;    пъстърви, неживи;    риба, обработена за
съхранение;    риба пушена;    риба сушена;    риба тон [консерви];    риба, замразена;    рибен мус;    рибен
пастет;    рибно филе;    рибен хайвер, приготвен;    рибни пържоли;    свинска мас;    свинско месо;
свински пръжки [джумерки];    свински черва;    свински шницели;    свинско месо в консерва;    свинско
филе;    солено говеждо месо;    студено обработено месо;    сурови колбаси;    сух салам;    сушено месо;
създърма от агнешки дреболии;    тахан [сусамова паста];    телешки бульон;    телешки продукти;
телешко месо;    филета от пилешки гърди;    хранителни пасти, направени от месо;    черен дроб;
чорисо;    пилешки шишчета;    ястия от риба;    консервирани, замразени, сушени, варени и печени
плодове и зеленчуци;    желета;    конфитюри и компоти;    яйца;    мляко и млечни произведения;
хранителни масла и мазнини;    зеленчуков мус;    зеленчукови консерви;    зеленчукови продукти за супи;
зеленчукови салати, зеленчукови сокове за готвене, картофен чипс;    картофен чипс с ниско съдържание
на мазнини;    картофени люспи;    картофени хапки [пръчици] за фритюрник

30. кафе; чай; какао; захар; ориз; тапиока; саго; брашно и произведения от зърнени храни, хляб; бакпулвер;
сол; горчица; оцет; сосове (подправки);    подправки; винен камък (тартарат) за кулинарни цели; високо-
протеинови зърнени десертни блокчета; водорасли [подправки за ястия]; галета;    глазура за шунка;
глутен за хранителни цели; глутенови добавки за кулинарни цели; глюкоза за хранителни цели; готварска
сол; градински подправки; консервирани [сезонни]; грис [пшеничен]; джинджифил [подправка];
джинджифилов хляб; доматен сос;  екстракти [настойки], за немедицински цели, отвари от билки;
раздробен ечемик, грухан; ечемично брашно; закваски; зърнена закуска; зърнени десерти блокчета;
зърнени люспи [корн флейкс]; зърнени продукти; индийско орехче; канела [подправка]; каперси
[маринована подправка]; качамак; кетчуп [сос];    кифли, киш [ястие от лотарингия]; козуначени кифли със
стафиди; крекери [тънки, сухи бисквити]; крем карамел; кристализирана захар;    куркума; кус-кус; къри
[подправка]; 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]; материали за пълнене на кренвирши; морска вода [за готвене];
овесен булгур; овесени люспи; овесени храна; овесено брашно; овкусители за храни, различни от
етерични масла; оризов пай [кекс]; оризов пудинг; оризова закуска; 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; продукти
придаващи крехкост на месото за домакински цели; пролетни рулца [азиатско ястие]; пшеничена пита
[анафора, просфора]; пшеничено [бяло] брашно; пшенични кълнове за консумация от хора; равиоли;
андвичи; смес от зърнени продукти, ядки, сухи плодове [мюсли]; сосове [подправки за ястия]; сосове за
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месо; сосове за паста; сосове за салата; смлян чесън [подправка]; спагети; стабилизатори за приготвянето
на бита сметана;    стърготини от керевиз [за поръсване]; сухари; суши, табуле [арабско ястие]; тако
[мексиканско ястие]; тапиока [специален булгур от нишесте, трахана]; тестени изделия; тесто; тесто за
сладкиши; тортиля [испанско и мексиканско ястие]; ферменти за тесто за хранителни цели; фиде на
лентички; фидета [макаронени изделия]; фондан (меки ароматни бонбони)[сладкарски изделия]; царевица
[мляна]; царевица [печена]; царевичен грис; царевични люспи; царевично брашно; чаени напитки; студен
чай;    черен пипер; чеснови скилидки [подправка]; чийзбургери [сандвичи]; чипс [зърнени продукти]; чушки
[сушени продукти] [червен пипер]; чътни [подправки]; шафран [подправка за ястия]; ястия на базата на
нудели (макаронени храни)

32. бира; безалкохолни напитки; минерални води за пиене; енергийни напитки; ароматизирани минерални
води; безалкохолни овкусени напитки; безалкохолни напитки, обогатени с витамини; студени напитки,
съдържащи късчета плодове

33. алкохолни екстракти;    алкохолни напитки [с изключение на бира];    алкохолни напитки съдържащи
плодове;    анизет [ликьор];    анис [ликьор];    аперитиви;    арак;    байжиу;    бренди;    вино;    вишновка;
водка;    горчивки [ликьори];    дестилатни напитки;    джин;    дижестиви [ликьори и спиртни напитки];
коктейли;    крушово вино;    кюрасо [ликьор];    ликьори;    медовина;    ментов ликьор;    нира [алкохолна
напитка от захарна тръстика];    оризов алкохол, пикет, плодови екстракти [с алкохол];    предварително
смесени алкохолни напитки, с изключение на тези на базата на бира;    ром;    сайдер, саке;    спиртни
напитки;    уиски

43. хотелски и ресторантьорски услуги; аранжиране на ястия в хотели;    банкетни услуги; благотворителни
услуги, а именно осигуряване на храна и напитки (кетъринг); благотворителни услуги, по-специално,
осигуряване на храна за нуждаещи се; ресторантьорство; готварски услуги; даване под наем на готварски
уреди; извършване на резервации и запазване на места за ресторанти и ястия; информация за хотели и
ресторанти; кетъринг услуги за предоставяне на храна; кетъринг услуги за хотели; кетъринг в кафетерии
за бързо хранене; кетърингови услуги за осигуряване на храна и напитки; клубни услуги (за предоставяне
на храна и напитки);  консултантски услуги относно техниките за печене хранителни продукти на скара;
консултантски услуги относно състав и приготвяне на храни;    консултантски услуги, свързани с
приготвянето на храна; консултантски улуги в сферата на кулинарията; мобилни кетърингови услуги;
настаняване (услуги); обслужване на бар; обслужване на заведения за бързо хранене; обслужване на
салони за коктейли; организиране на банкети; организиране на сватбени тържества [храни и напитки];
организиране на фирмени мероприятия [осигуряване на храна и напитки];  осигуряване на информация
относно ресторанти; осигуряване на помещения за тържества; осигуряване на условия за къмпинг;
осигуряване на храна и напитки в ресторанти; отдаване под наем на апарати за сервиране на храна;
отдаване под наем на готварски уреди;    отдаване под наем на зали за срещи; отдаване под наем на
изделия от стъкло; отдаване под наем на квартири за ваканция; отдаване под наем на оборудване за
хранителни услуги; отдаване под наем на палатки;    отдаване под наем на павилиони, в които се
предлагат храни и напитки;    отдаване под наем на преносими конструкции; отдаване под наем на
преносими постройки; отдаване под наем на столове, маси, покривки за маса и стъклени съдове;
предоставяне на домове за стари хора;    предоставяне на информация, свързана с барове; предоставяне
на информация, свързана с приготвянето на храна и напитки; предоставяне на хранителни стоки по
договаряне; приготвяне на храни и напитки;    приготвяне и доставка на храни и напитки; услуги на пъбове;
резервация на места в ресторанти; ресторантски услуги за бързо хранене;   ресторантьорски услуги, които
включват лицензирани съоръжения за бар; услуги за дегустация на вина [осигуряване на напитки]; услуги
за кръчми, ханове; услуги за личен главен готвач; услуги за предоставяне на храна и напитки; услуги за
приготвяне и доставяне на храна; услуги за резервация на храна по поръчка; услуги на барове,
предлагащи салати; услуги на барчета; услуги на бирарии; услуги на бистро; услуги на винарни; услуги на
вино барове; услуги на грил-ресторанти; услуги на деликатесни ресторанти; услуги на кафенета; услуги на
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коктейлни салони; услуги на кръчми, пъбове; услуги на къща за гости; услуги на малки ресторанти, в които
се сервира кафе, чай и закуски; услуги на малки ресторанти, в които се сервира меса и продукти,
приготвени на скара; услуги на ресторанти; услуги на ресторанти в хотели; услуги на ресторанти за бързо
хранене;    услуги на ресторанти за храна и напитки за вкъщи; услуги на ресторанти на самообслужване;
услуги на ресторанти с храна за навън; услуги на столове; услуги на закусвални; услуги на снек-барове;
услуги, предоставяни от нощни клубове [предоставяне на храна]; услуги, свързани с взимане на храна и
напитки за в къщи; услуги, свързани с информация за ресторанти; услуги, свързани с прием на гости
[храни и напитки];    услуги, свързани с резервации за ресторанти; услуги, свързани с чайни салони;
услуги, свързани с дневни детски центрове, предоставяни в търговски обекти; услуги на верига заведения
за бързо хранене

 
Заявител/ Притежател/ Ползвател

 
Представители по индустриална собственост

 
Приоритети

 

Виктор Иванов Ангелов, BG, София, 1309, бул. Ал Стамболийски № 154А, ет. 2, ап. 5

Представител Нейко Христов Нейков Адрес BG, София, ул. "Ворино" 58, ап. 2

Няма
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