
РЕШЕНИЕ № 24 ОТ 24.02.2004 Г. НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА 
КОНКУРЕНЦИЯТА

Комисията за защита на конкуренцията в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Петко Николов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Реджеб Мустафа
ЧЛЕНОВЕ:
Весела Антонова, Елена Стоименова, Мария Попова, Румяна Карлова

При  участието  на  секретар-протоколист  Маргарита  Павлова,  разгледа  в  закрито 
заседание, проведено на 24.02.2004 год., преписка № КЗК-167/2003 год., докладвана от члена на 
Комисията Мария Попова.

В  Комисията  за  защита  на  конкуренцията  /КЗК/  е  образувана  преписка  №  КЗК-
167/20.10.2003  г.,  по  молба  на  СД  "Меркурий  -  Проданови,  Пеневи  и  С-ие",  гр.  Габрово, 
съдържаща твърдения за извършени нарушения по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 във връзка с чл. 30 от ЗЗК 
от страна на "Биосет" ООД, гр. Пловдив.

СЪЩНОСТ НА МОЛБАТА
СД  "Меркурий  -  Проданови,  Пеневи  и  С-ие",  гр.  Габрово  (СД  "Меркурий  П&П")  е 

производител на различни видове чай, кафе, подправки, подправъчни и тестени изделия. 
За своите разнообразни и многобройни продукти фабриката за чай, подправки и тестени 

изделия на СД "Меркурий П&П",  -  Габрово е развила,  регистрирала и утвърдила оригинален 
външен вид, наложен и познат на потребителите.

"Биосет"  ООД,  гр.  Пловдив,  произвежда  и  разпространява  на  българския  пазар 
подправки и подправъчни смеси, използвайки външно оформление, което имитира дизайна на 
бурканчетата  за  подправки  на  молителя.  СД  "Меркурий  П&П"  е  защитило  дизайна  на 
бурканчетата за подправки и притежава свидетелство за промишлен образец № 3552/11.06.1998 г. 
Освен самото бурканче за подправки, СД "Меркурий П&П" има и регистриран дизайн "Капачка 
за съдове за подправки".  Дизайнът е нотариално заверен под № 3196/25.07.2001 г.  (Творческо 
решение - дизайн "Капачка за съдове за подправки", нотариално заверен под № 3196/25.07.2001 
г.).

От сравнителния анализ на характерните белези на двата дизайна /бурканчета и капачки, 
предлагани от СД "Меркурий П&П" и "Биосет" ООД/ е видно, че те са идентични и имитацията е  
целенасочена.  Двата  дизайна  са  сходни  до  такава  степен,  че  неподготвеният  потребител  ги 
възприема като един и същ продукт, респективно продукти на един производител.

"Биосет"  ООД,  гр.  Пловдив никога  не  е  искало  съгласие  от  СД "Меркурий П&П" за 
използване на спорния промишлен дизайн. 

Искането е да се установи нарушение от страна на "Биосет" ООД, гр. Пловдив по чл. 33, 
ал. 1 и 2 във връзка с чл. 30, ал. 1 и 2 от ЗЗК.

СТАНОВИЩЕ НА "БИОСЕТ" ООД, ГР. ПЛОВДИВ



Дружеството счита молбата за неоснователна и излага следите доводи:
Опаковките за подправки в тяхната цялост, така както се разпространяват в търговската 

мрежа, включват стъклено бурканче, капачка и етикет.
Всички етикети върху бурканчетата на "Биосет" ООД, гр. Пловдив се различават от тези 

на СД "Меркурий - Проданови, Пеневи и С- ие" и са регистрирани под № 4875 в Патентното 
ведомство, с приоритет от 27.12.2002 г. 

Стъклените бурканчета, използвани от "Биосет" ООД, са разработени от "ИНХОМ" ООД, 
гр. Белослав, по поръчка на дружеството и са регистрирани като промишлен дизайн в Патентното 
ведомство с рег. № 4539 и приоритет от 20.03.2001 г. Приложено е копие на писмо от 05.07.2002 г. 
на управителя на "ИНХОМ" ООД, в което е посочено, че за "Биосет" ООД е разработено ново по 
вид  бурканче,  което  е  съпоставимо  като  външен  вид  с  използваното  от  тях  до  момента  на 
разработката бурканче модел "ТАНЯ", но е с по-голяма вместимост. 

Приложени са чертежи на бурканчето на СД "Меркурий - Проданови, Пеневи и С-ие" и 
"Биосет"  ООД,  от  които  е  видно,  че  в  долната  част  на  двете  бурканчета  са  изписани  чрез 
формуване в матрицата наименованията на двете дружества.

Дружеството  прилага  и  рекламна  листовка  на  "ИНХОМ"  ООД,  в  която  като  №  56 
фигурира буркан модел "ТАНЯ", използван от "Биосет" ООД, а под № 57 е буркана, използван от 
СД "Меркурий -  Проданови,  Пеневи и С-ие".  Ответникът счита,  че от двата чертежа ясно се 
виждат разликите между двата буркана.

Използваната от "Биосет" ООД капачка за буркан е известна от дълго време на пазара и 
се използва и от други предприятия:  "ФОРТЕ-Ф" ООД, гр.  София,  ЕТ "Атанас Балтов" и др. 
Капачката  на  ответното  дружество  е  в  различни  цветове  /червен,  син,  жълт,  кафяв/,  според 
основния цвят на етикета, като тъмнозеления, които използва СД "Меркурий - Проданови, Пеневи 
и С-ие" не се използва от "Биосет" ООД. Върху затварящия капак на капачката на "Биосет" ООД е 
изписано фирменото наименование на производителя.

Искането е: молбата на СД "Меркурий - Проданови, Пеневи и С-ие" да се отхвърли като 
несъстоятелна и недоказана.

ФАКТИЧЕСКИ АНАЛИЗ

1. Идентификация на правните субекти:
1.1. СД "Меркурий - Проданови, Пеневи и С-ие" е регистрирано с решение на Габровския 

окръжен  съд  по  ф.  д.  №  284/1990  г.  със  седалище  и  адрес  на  управление  гр.  Габрово,  ул. 
"Орловска"  №  60.  Предметът  на  дейност  включва  търговия,  търговски  услуги  и  добиване, 
съхранение, култивиране, отглеждане и преработка на диворастящи и култивирани билки и други 
целебни растения, гъби, горски плодове и други, и продукти от тях, вътрешна и външна търговия 
с тях.

Собственици и съдружници са Калинка Пенева, Мария Проданова, Продан Проданов и 
Светлозар Пенев. Дружеството се управлява и представлява от съдружниците заедно и поотделно. 

1.2.  "Биосет"  ООД, учредено през  1996 г.  е  регистрирано с решение на  Пловдивския 
окръжен съд по ф. д. № 4567/1994 г. със седалище и адрес на управление ж. к. "Тракия", бл. 47,  
вх.  А,  ет.  5.  Предметът  на  дейност  включва  изкупуване  и  търговия  със  селскостопанска 
продукция и произведения на хранително- вкусовата промишленост.

Съдружници  са  Асен  Кехайов  и  Красимир  Михов.  Дружеството  се  управлява  и 
представлява от съдружниците поотделно.

2.  СД  "Меркурий  -  Проданови,  Пеневи  и  С-ие"  произвежда  и  предлага  на  пазара 



разнообразни видове подправки и подправъчни изделия. Разпространението на българския пазар 
се доказва от 85 бр. фактури за периода 1997 г. - 2003 г. за продажби на едро и дребно.

Част от подправките си СД "Меркурий - Проданови, Пеневи и С- ие" разпространява в 
стъклени бурканчета в специфична форма.

3. На името на СД "Меркурий", гр. Габрово има регистриран промишлен дизайн с № 
3552 - "Бурканче за подправки", който не включва дизайн на капачка. 

Бурканчетата, използвани от СД "Меркурий - Проданови, Пеневи и С-ие", са с дизайн, 
идентичен с регистрирания под № 3552.

Съгласно  споразумение,  сключено  между  СД  "Меркурий"  и  автора  на  регистрирано 
творческо  решение  -  дизайн  "Капачка  за  съдове  за  подправки",  последният  предоставя 
упражняването на авторското право върху този дизайн на СД "Меркурий".

4. Върху бурканчетата за подправки, използвани от СД "Меркурий - Проданови, Пеневи и 
С-ие",  е  изписано  в  долната  част  чрез  формуване  в  матрицата  MERCURY  P&Р.  Върху 
бурканчетата са залепени етикети, на които основният цвят е тъмно зелен. Изписано е името на 
съответната подправка и производителя- името на молителя. Капачките също са тъмно зелени.

5.  "Биосет"  ООД,  гр.  Пловдив  е  производител  на  различни  видове  подправки, 
разпространението на които се доказва с 2 бр. фактури № 14950/27.09.2003 г., № 14975/30.09.2003 
г. Дружеството разпространява подправките си и в стъклени бурканчета в специфична форма.

6.  На  името  на  "Биосет"  ООД,  гр.  Пловдив  има  регистрация  на  промишлен  дизайн 
"Бурканчета" с рег. № 4539, съдържаща 3 бр. дизайни със срок на закрила до 20.03.2011 г. 

Бурканчетата, използвани от "Биосет" ООД, са с дизайн, идентичен с регистрирания под 
№ 4539.

"Биосет" ООД притежава Свидетелство за промишлен дизайн рег. № 4875 - "Етикети" със 
срок на закрила до 27.12.2012 г. Етикетите върху бурканчетата са идентични със защитените.

7. Върху бурканчетата за подправки, използвани от "Биосет" ООД, е изписано в долната 
си част чрез формуване в матрицата BIOSET Ltd. Капачката за буркан се използва в различни 
цветове /червен, син, жълт, кафяв/, според основния цвят на етикета. Етикетите съдържат името 
на подправката и снимка на ястие, за което е подходяща подправката, както и производителя - 
"Биосет" ООД. 

8. Продуктите, разпространявани от страните по спора, се предлагат
* в различни стъклени бурканчета, идентични по дизайн с промишлен дизайн с рег. № 

4539 /за "Биосет" ООД/ и промишлен дизайн с рег. № 3552 /за СД "Меркурий"/;
* с различни по цвят капачки - тъмно зелен за СД "Меркурий- Проданови, Пеневи и С-

ие"  и  червен,  син,  жълт,  кафяв,  според  основния  цвят  на  етикета  за  "Биосет"  ООД.  Върху 
капачките на "Биосет" ООД чрез формуване в матрицата е изписано BIOSET Ltd и PLOVDIV и е  
изобразено логото на дружеството;

*  с  различно  изображение  на  етикетите,  който  съдържат  и  имената  на  съответния 
производител, като етикетите на "Биосет" ООД имат защита като промишлен дизайн рег. № 4875.

9.  В  заседание  на  КЗК,  проведено  на  24.02.2004  г.,  бяха  представени  следните 
допълнителни доказателства:  Споразумение  между СД "Меркурий"  и  автора  на  регистрирано 
творческо  решение  -  дизайн  "Капачка  за  съдове  за  подправки",  Сравнителен  анализ  на 



бурканчетата  на  двете  дружества,  изготвен  от  "ИНХОМ"  ООД,  Белослав  и  данъчна  фактура 
94139/23.02.04 г. за продажбата на трапезна чубрица "Биосет". 

ИЗВОДИ

по чл. 30 от ЗЗК
За да бъде квалифицирано поведението на "Биосет"  ООД, гр.  Пловдив като нелоялна 

конкуренция по смисъла на чл. 30, е необходимо да бъде установено отношение на конкурентност 
между страните по спора.

В  конкретния  казус  СД  "Меркурий  -  Проданови,  Пеневи  и  С-ие"  и  "Биосет"  ООД 
извършват идентичен вид стопанска дейност- производство и предлагане на пазара на подправки 
за храни и подправъчни изделия на територията на страната, поради което Комисията счита, че те 
са конкуренти на този пазар и глава VII от ЗЗК е приложима към тяхното поведение. 

по чл. 33, ал. 1 от ЗЗК
За да се квалифицира дадено действие като имитация по чл. 33, ал. 1 или 2 от ЗЗК, е 

необходимо предлаганата  стока да има външен вид,  опаковка,  маркировка,  наименование или 
други белези, които наподобявайки външния вид на стока, известна вече на пазара, заблуждават 
или  могат  да  доведат  до  заблуждение  относно  произхода,  производителя,  продавача, 
потребителските свойства и други съществени характеристики на стоката. 

В  конкретния  случай  Комисията  счита,  че  външният  вид  на  предлагания  продукт 
представлява съвкупност от характеристики, която включва бурканчето, капачката и етикета. 

- относно бурканчето - страните по спора предлагат подправки в бурканчета, които са 
стъклени и еднакви по размери, но различни по профил. Доказателство за това са представените 
чертежи на бурканчетата на двете дружества, както и сравнителния анализ на "ИНХОМ" ООД, от 
които  е  видно,  че  е  налице  разлика  по  отношение  на  броя  и  разположението  на 
извивките/ръбовете на бурканчетата. Дори и да приемем, че тази разлика е трудно забележима, не 
може  да  се  търси  отговорност  за  имитация  от  "Биосет"  ООД,  тъй  като  дружеството  ползва 
бурканчета,  чиито  дизайн  е  защитило  в  Патентното  ведомство  /предлаганите  бурканчета  в 
търговската мрежа са абсолютно идентични със защитения дизайн/. Следователно дружеството 
има пълно право да разпространява продукцията си именно в  такива бурканчета.  Освен това 
Комисията счита, че въпреки приликата между бурканчетата, не е налице възможност за заблуда 
на потребителите, тъй като върху бурканчетата на двете дружества чрез формуване в матрицата 
са изписани техните фирми - MERCURY P&P, респ. BIOSET Ltd.

- относно капачките - капачките на двете дружества са с еднаква форма и механизъм. 
Капачките на бурканчетата на СД "Меркурий - Проданови, Пеневи и С-ие" са оцветени само в 
тъмно зелено, какъвто е и основния цвят на етикета. Капачките на "Биосет" ООД са в цветовете 
червен, син, жълт, кафяв, според основния цвят на етикета. Тъмно зелен цвят не се използва. 
Комисията  счита,  че  по  отношение  на  капачките  също  няма  възможност  за  заблуда  на 
потребителите,  тъй  като  върху  капачката  на  "Биосет"  ООД  е  изписано  чрез  формуване  в 
матрицата BIOSET Ltd и PLOVDIV и е изобразено логото на дружеството. 

- относно етикетите - етикетите на двете дружества са съвсем различно оформени, както 
композиционно  и  цветово  отношение.  Върху  тях  на  видно  място  е  изписана  фирмата  на 
производителя.  Освен  това  изображенията  върху  етикетите  на  "Биосет"  ООД  за  различните 
видове подправки имат защита като промишлен дизайн рег. № 4875 /"Етикети"/. Комисията счита, 
че  основният  елемент  от  всяка  опаковка  е  етикетът.  Това  е  основният  елемент,  по  който 
потребителите  се  ориентират  по  отношение  на  продукта  и  неговия  производител.  В  това 
отношение двата продукта са абсолютно различни. Бурканчетата и капачките са второстепенни 
характеристики, на които потребителите рядко обръщат внимание.



Въз основа  на  изложеното  Комисията  счита,  че  потребителите на  подправки  не  биха 
могли да се заблудят относно продукта и неговия производител. Независимо от гореспоменатите 
прилики,  общото впечатление от  опаковките като цяло е за  различни продукти,  поради което 
Комисията приема, че не е извършено нарушение по чл. 33, ал. 1 от страна на "Биосет" ООД, гр. 
Пловдив.

по чл. 33, ал. 2 от ЗЗК
Посочената разпоредба забранява използването на фирма, марка или отличителен знак, 

идентични или близки до тези на други лица,  по начин,  който може да доведе до увреждане 
интересите на конкурентите и/или потребителите.

В  хода  на  разследването  беше  установено,  че  "Биосет"  ООД  не  е  използвало  върху 
бурканчетата  и  етикетите  фирмата,  марка  или  някакъв  друг  отличителен  знак,  които  да  са 
идентични или близки на тези, с които СД "Меркурий - Проданови, Пеневи и С- ие" означава 
продуктите си. Следователно не е налице фактическата обстановка, която е визирана в хипотезата 
на чл. 33, ал. 2 ЗЗК.

Водима от горните съображения и на основание чл. 55, ал. 1, т. 3 от ЗЗК, КЗК

РЕШИ:

Оставя  без  уважение  молбата  на  СД  "Меркурий  -  Проданови,  Пеневи  и  С-ие",  гр. 
Габрово,  бул.  "Орловска"  60  срещу "Биосет"  ООД,  гр.  Пловдив,  ж.к.  "Тракия",  бл.  47,  вх.  А 
поради липса на нарушение по чл. 33, ал. 1 и 2 от ЗЗК. 

Решението  подлежи на  обжалване  пред  Върховния  административен  съд  в  14-дневен 
срок от съобщението.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Петко Николов

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Реджеб Мустафа

ЧЛЕНОВЕ:
Весела Антонова
Елена Стоименова
Мария Попова
Румяна Карлова


