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при  участието  на  секретар-протоколиста  Златимира  Стайкова,  разгледа  в 
открито заседание,  проведено на  26.03.2013 г.,  преписка № КЗК-1178/2012 г., 
докладвана от зам.-председателя на Комисията г-жа Ангелина Милева.

В Комисия за защита на конкуренцията (КЗК) е образувано производство 
по преписка № КЗК-1178/2012 г. на основание чл. 38, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 
94,  ал.  1  от  Закона  за  защита  на  конкуренцията  (ЗЗК)  по  искане  на  „ОМВ 
България” ООД, гр. София за установяване на евентуално извършени нарушения 
от страна на „ЦМВ” ЕООД, гр. Самоков по чл. 35, ал. 1 и ал. 2 във връзка с чл. 
29  от  ЗЗК,  постановяване  прекратяване  на  нарушението  и налагане  на 
предвидените в закона санкции.

СЪЩНОСТ НА ИСКАНЕТО
„ОМВ България” ООД е част от Групата ОМВ, която оперира в областта 

на енергетиката в Централна и Югоизточна Европа и се контролира непряко от 
основната компания-майка на групата ОMV Aktiengesellschaft, Австрия. 

1

В публикуваната версия на това 
решение,  някои  от  данните  са 
заличени в съответствие с чл. 55, ал. 
2 от  ЗЗК,  с  който  не  се  допуска 
разгласяването  на  търговски  тайни 
или други защитени от закон тайни 
на  страните.  Заличените  данни  са 
отбелязани със (......)*



Една  от  основните  дейности  на  „ОМВ  България”  ООД  от  1999  г.  до 
настоящия момент е търговия на дребно с горива, осъществявана чрез верига от 
бензиностанции на територията на цялата страна под марката „ОМV” („ОМV 
бензиностанции”). Продуктовата гама, предлагана от ОМV, включва пълна гама 
безоловни  бензини,  дизел,  автогаз,  смазочни  масла,  греси  и  специализирани 
консумативи за автомобила.

Твърди се, че бензиностанции ОМV използват лого, което обикновено е 
комбинация  от  символ  и  име  и  се  поставя  върху  всеки  един  от  основните 
елементи от конструкцията на бензиностанциите. Единствено върху козирката се 
поставя лого, което се състои от абревиатурата „ОМV”, изписана с големи бели 
букви и се разполага винаги на тъмносинята част от козирката. Всички ОМV 
бензиностанции  на  територията  на  България  се  изграждат  със  специфичен  и 
унифициран външен вид, считано от 1999 г. Оформени са в два основни цвята - 
тъмносиньо  и  тревистозелено,  които  се  комбинират  в  определена 
последователност  и  се  разделят  от  бяла  ивица  при  отделните  елементи  от 
конструкцията на бензиностанциите (тотем, знак на бензиностанцията, козирка, 
бензинови  колонки  и  др.).  Тотемът  има  за  цел  да  се  идентифицира 
бензиностанцията от голяма дистанция. Наред с това тотемът обозначава цените 
на ОМV бензиностанциите за потребителите съгласно изискванията на Закона за 
защита  на  потребителите.  Знакът  на  бензиностанцията  има  същата  цел  като 
тотема, а именно да може чрез него потребителите по-лесно да идентифицират 
ОМV  бензиностанцията  от  голямо  разстояние.  Подобно  на  тотема  и  знака, 
козирката  също  има  за  цел  да  сигнализира  за  местонахождението  на 
бензиностанцията  на  водачите  на  моторни  превозни  средства  от  дистанция. 
Оформена е в тъмносин и тревистозелен цвят. 

Сочи се,  че унифицираният външен вид придава характерност на ОМV 
бензиностанциите и ги прави разпознаваеми сред потребителите. Поради това 
стриктното съблюдаване на външния вид е от изключително значение за ОМВ. 
Този външен вид на ОМV бензиностанциите и марката „ОМV” се асоциират с 
високото качество на предлаганите в тях стоки и услуги.

Подателят на искането твърди, че във връзка с осъществяването на своята 
дейност  използва  пет  броя  търговски марки,  регистрирани за  територията  на 
България, за две от които има сключени договори за неизключителна лицензия, а 
именно: комбинирана марка „ОМV” - регистрационен № 27647 и комбинирана 
марка  „ОМV”  -  регистрационен  №  4697-у,  и  двете  притежание  на  ОMV 
Aktiengesellschaft,  Австрия.  За  останалите  три  марки  дружеството  няма 
сключени лицензионни договори.

В искането се сочи, че ответното дружество „ЦМВ” ЕООД, гр. Самоков 
извършва  стопанска  дейност,  свързана  с  търговия  с  петролни  продукти  от 
средата на 2011 г.

„ОМВ България” ООД поддържа, че „ЦМВ” ЕООД оперира понастоящем 
бензиностанция,  намираща  се  на  изхода  на  с.  Маджаре,  община  Самоков,  в 
посока с. Говедарци, обозначена с наименованието „СМV”.

Молителят  твърди,  че  „ЦМВ”  ЕООД  извършва  имитация  на  логото, 
обозначенията и външния вид на бензиностанции ОМВ по смисъла на чл. 35, ал. 
1 ЗЗК, като ответното дружество използва за обозначаване на своя обект марки, 
които са идентични с тези на ОМV бензиностанциите по смисъла на чл. 35, ал. 2 
от ЗЗК. 
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Според молителя, „ЦМВ” ЕООД извършва нарушение на разпоредбата на 
чл. 35, ал. 1 от ЗЗК като използва лого и цветове, идентични с тези на ОМV 
бензиностанциите  и  по  този  начин  въвежда  в  заблуждение  потребителите 
относно  производителя,  източника  и  качеството  на  горивата,  продавани  в 
бензиностанцията,  с  което накърнява  интересите на потребителите  и ОМВ,  в 
качеството му на негов конкурент.

В подкрепа  на  своите  твърдения сочи,  че  на  30.07.2012 г.  на  интернет 
страницата  на „24 часа”  (www.24chasa.bg)  е  публикувана статия  и снимка на 
бензиностанцията  на  ответното дружество.  От  снимката,  според молителя,  се 
установява, че „ЦМВ” ЕООД използва върху ценовата си табела, поставена на 
входа  на  бензиностанцията,  и  плаката,  разположен  на  снимката  зад  ценовата 
табела,  лого,  идентично  с  логото  на  ОМВ,  както  и  цветове,  характерни  за 
бензиностанции OMV – тъмносиньо и тревистозелено. От това, според молителя 
следва, че общият изглед на ценовата табела и плаката на бензиностанция CMV 
е изключително сходен с този на тотема на ОМВ.

Допълва се, че на 14.08.2012 г. на ответника е връчена нотариална покана 
с  молба  да  преустанови  имитацията.  При  извършена  проверка  и  направени 
снимки  от  ОМВ  на  05.10.2012  г.  на  процесната  бензиностанция,  молителят 
установява, че ответникът е премахнал ценовата табела, като е сложил друга под 
табелата „Говедарци”. Но тя отново е оформена в тъмносин цвят, като горният 
ляв  ъгъл  е  в  тревистозелен  цвят,  които  са  станали  отличителни  за 
бензиностанции „ОМV” от възникването им. Отбелязва се, че на ценовата табела 
е изписана абревиатурата „ЦМВ” с главни тъмносини букви на кирилица, която 
замества предишната абревиатура „СМV”. По отношение на плаката се твърди, 
че неговият външен вид – цветове и надпис, са останали непроменени.

Сочи се, че преди и след нотариалната покана „ЦМВ” ЕООД използва за 
обозначаване  на  бензиностанцията  и  друго  лого  -  абревиатурата  „СМV” 
(изписана с големи бели букви), което визуално е изключително сходно с логото 
на ОМВ, поставяно върху козирката на бензиностанции „ОМV”. Логото „СМV” 
на бензиностанцията на ответното дружество е разположено върху синьото поле 
на плаката, видим от улицата, и върху синьото поле на табелата, поставена на 
търговския обект на бензиностанцията.

Ето защо, според молителя посочената комбинация от цветове и символи, 
използвана  от  ответника  върху  плаката  и  табелата  над  търговския  обект  на 
собствената  му  бензиностанцията,  е  идентична  с  тази,  станала  характерна  за 
бензиностанции „ОМV”, поради което счита, че е изпълнен фактическият състав 
на чл. 35, ал. 1 от ЗЗК от страна на „ЦМВ” ЕООД.

На  следващо  място,  молителят  твърди,  че  „ЦМВ”  ЕООД  нарушава  и 
разпоредбата на чл. 35, ал. 2 от ЗЗК, тъй като в своята дейност (при оперирането 
на  бензиностанция  „ЦМВ“)  използва  марки,  които  са  идентични  с 
комбинираните марки,  фигуративните марки и словната марка,  използвани от 
ОМВ и запазени за класове стоки и услуги, които влизат в предмета на дейност 
на ОМВ - търговия на дребно с петролни продукти.

В тази връзка се сочи, че ответната страна използва към 30.07.2012 г. в 
логото си върху ценовата табела знак, който е идентичен с комбинираните марки 
„ОМV”  (рег.  №  27647  и  рег.  №4697-у),  ползвани  от  ОМВ  по  силата  на 
лицензионен  договор.  Този  знак  съдържа  абревиатурата  „СМV”,  изписана  с 
големи сини стилизирани букви, които наподобяват геометрични форми на кръг, 
квадрат  и  обърнат  триъгълник,  идентични  с  тези  на  цитираните  по-горе 
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комбинирани  марки  „ОМV”.  Също  така  в  логото  (под  описания  знак)  е 
разположена  абревиатура  „СМV”,  изписана  с  главни  черни  букви,  която  е 
визуално изключително сходна  със  словната  марка  „ОМV” с  рег.  № 687447, 
използвана от ОМВ. Комбинацията от комбинираните марки и словната марка 
„ОМV”  оформят  логото,  което  се  използва  от  ОМВ  върху  тотема,  знака  и 
бензиновите колони, считано от 1999 г.

Словната марка се използва от „ЦМВ” ЕООД върху плаката и табелата 
над  търговския  обект  и  към  настоящия  момент,  както  и  всички  основни 
рекламни съоръжения, които имат за цел да обозначат бензиностанцията и да 
укажат  на  потребителите  къде  се  намира  тя,  са  оформени  в  тъмносиньо  и 
тревистозелено.  Фигуративната  марка  (рег.  №  59150),  използвана  от  „ОМВ 
България“  ООД,  представлява  комбинация  от  цветовете  тъмносиньо  и 
тревистозелено, с които се асоциират „ОМV” бензиностанциите.

Излага се, че от навлизането на пазара продуктите и услугите на ОМВ са 
придобили  популярност  у  нас  и  са  символ  за  качеството  на  предлаганите  в 
бензиностанциите стоки и услуги. Поради това използването от други лица и по-
конкретно от ответника на външен вид, обозначителни знаци, цветови елементи 
и марки, идентични с наложените от молителя, би могло да доведе до заблуда у 
потребителите за доставчика на стоката и услугата, както и за нейното качество. 
По този начин, посредством подкопаване на доверието в ОМВ и увреждане на 
репутацията му, интересите на ОМВ биват реално увредени в отношенията им с 
потребителите на българския пазар. Като резултат „ЦМВ” ЕООД отклонява част 
от  потенциалната  клиентела  на  ОМВ  бензиностанциите.  В  допълнение,  при 
липсата на каквито и да е проучвания, инвестиции и творчески усилия, „ЦМВ” 
ЕООД получава  неоснователни  изгоди  чрез  възползването  си  от  характерния 
външен  вид  на  „ОМV” бензиностанциите  и  осъществява  нелоялно  търговско 
поведение.

Ето  защо  с  оглед  на  изложеното,  молителят  счита,  че  „ЦМВ”  ЕООД 
използва  неправомерно знаци за  обозначаване  на  бензиностанцията,  които са 
изключително  сходни  и  идентични  с  тези  на  марките,  използвани  от  „ОМВ 
България“ ООД, с което извършва нарушение по чл. 35, ал. 2 от ЗЗК.

В  допълнение  в  искането  се  отправя  молба  и  за  присъждане  на 
направените от молителя разноски в производството, в това число и адвокатски 
хонорар в неговия пълен размер.

СТАНОВИЩЕ ОТ „ЦМВ” ЕООД
Дружеството оспорва изложените в искането за образуване на настоящото 

производство твърдения на „ОМВ България” ООД и ги счита за неоснователни 
и недоказани според следните изложени съображения:

„ЦМВ” ЕООД твърди, че не извършва имитация на логото, обозначенията 
и външния вид на бензиностанцията по смисъла на чл.35, ал.1 и ал.2 от ЗЗК.

Дружеството  посочва,  че  безспорно  се  установяват  известни  прилики, 
изразяващи  се  в  използването  на  подобни  цветове  при  обозначаване  на 
бензиностанциите  и  в  това,  че  „ЦМВ”  ЕООД  използва  за  обозначение  на 
бензиностанцията абревиатура „СМV”, което е името на фирмата „ЦМВ” ЕООД, 
изписано с  латински букви и  наподобява на фирмата на подателя на искането, 
изписана с латински букви - ОМV.

Ответникът твърди,  че тези прилики обаче не са от естество да заблудят 
потребителите, защото не всяка прилика може да се квалифицира като имитация 
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по смисъла на  чл.35, ал.1 от ЗЗК. Дори при установеното сходство (свързано с 
използването на сходни цветове и сходно лого), то не е достатъчно за установяване 
на  нарушение на  ЗЗК,  тъй  като  общата  визия  на  бензиностанцията  на  „ЦМВ” 
ЕООД не сочи подобие или такава близост с бензиностанциите на „ОМВ България” 
ООД, която да доведе до заблуда на потребителя.

На  следващо  място  се  сочи,  че  външното  оформление  на  двете 
бензиностанции  е  напълно  различно,  независимо  че  са  използвани  сходни 
цветове. Бензиностанциите на ОМВ са несравнимо по-големи, проектирани са и 
изградени  по  съвсем  различен  начин,  добре  известен  на  потребителите  от 
дългогодишното им присъствие на българския пазар, както и напълно различни по 
вид, цвят и размер са и бензиновите колонки на двете бензиностанции. 

В становището се твърди, че „ЦМВ” ЕООД няма регистрирани на свое име 
запазени  обекти  на  индустриална  собственост  и  няма  други  изградени  и 
функциониращи бензиностанции на територията на страната. Бензиностанцията на 
изхода на с. Маджаре посока с. Говедарци е построена през 1987 г. със застроена 
площ от 41,11 кв.м., която не е ремонтирана от годината на изграждането й и 
функционира  в  този  вид  вече  25  години.  Бензиностанцията  разполага  с  три 
бензинови колонки – за  дизел,  бензин и автогаз.  „ЦМВ” ЕООД  оперира  тази 
бензиностанция по силата на договор за наем от 29.09.2011 г., срокът на който 
е продължен с анекс - до 31.12.2013 г. 

Според ответника  няма как невзрачната  бензиностанция в с. Маджаре да 
бъде объркана с големите търговски обекти на  ОМВ. Освен това, почти всички 
по-малки бензиностанции използват  информационни табели от подобен тип и 
само факта, че цветовете на тази табела са подобни на цветовете, използвани от 
„ОМВ България”  ООД,  не  може  да  води  до  извода,  че  е  налице  имитация  по 
смисъла на закона. Също така се твърди, че общият изглед на ценовата табела на 
бензиностанцията на „ЦМВ” ЕООД е коренно различен, самата табела е поставена 
върху ръждясал винкел, поради което е несъстоятелно твърдението, че общият 
изглед на ценовата табела е „изключително сходен” с този на луксозния тотем на 
ОМV.  Също  така,  според  ответника  не  може  да  се  приеме  и  твърдението  на 
молителя, че „ЦМВ” ЕООД отклонява част от потенциалната клиентела на ОМV 
бензиностанциите, тъй като най-близките до с. Маджаре бензиностанции на ОМV 
са в гр. Дупница - на разстояние 55 км. и в гр. София - Горубляне - на разстояние 
65 км.

В заключение се твърди, че цялостният външен вид на бензиностанцията на 
„ЦМВ”  ЕООД  в  с.  Маджаре  не  представлява  предпоставка  за  въвеждане  в 
заблуждение на потребителите и не е налице имитация на логото, обозначенията и 
външния вид на бензиностанциите на „ОМВ България” ООД по смисъла на чл.35, 
ал.1 и ал.2 от ЗЗК.

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА Р.БЪЛГАРИЯ
В отговор на писмо, изх. № ИПИ-1116/КЗК-1178/13.12.2012 г. от Патентно 

ведомство на Р. България представят информация, че към 19.12.2012 г. на името 
на „ЦМБ” ЕООД, гр. Самоков и/или на името на управителя г-н Васил Божков 
няма регистрирани промишлени дизайни и вписани лицензионни договори по 
национален  и  международен  ред  (Хагска  спогодба  и  във  фонда  на 
регистрираните  дизайни  на  Общността),  както  и  няма  заявени  и/или 
регистрирани марки по национален и международен ред (Държавен регистър на 
марките,  по  реда  на  Мадридската  спогодба/  Протокола  относно Мадридската 
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спогодба и за марки на Общността OHIM). В Патентно ведомство няма вписани 
лицензионни договори за преотстъпване права на ползване от „ЦМВ” ЕООД, гр. 
Самоков и на името на Васил Божков.

ФАКТИЧЕСКА ОБСТАНОВКА

ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА СТРАНИТЕ В ПРОИЗВОДСТВОТО:
1. „ОМВ  България”  ООД е  вписано  в  търговския  регистър  с  ЕИК 

121759222, със седалище и адрес на управление гр. София, район Красно село, 
ул.  „Софийски  герой“  №  1,  ет.  8  и  с  предмет  на  дейност:  изграждане  и 
експлоатация на бензиностанции с всички съпътстващи дейности, придобиване, 
продажба, както и наемане и отдаване под наем на недвижими имоти, доставка 
на  материали  и  съоръжения  (оборудване)  за  изграждане  на  бензиностанции, 
търговия  на  едро  и  дребно  с  петролни  продукти  (от  минерално  масло), 
закупуване  и  продажба  на  стоки  за  магазините  към  бензиностанциите; 
експлоатация  на  машини  за  кафе  и  напитки;  изграждане  и  експлоатация  на 
гаражи, изграждане и експлоатация на автомивки и др.

Дружеството се представлява от управителя Петър Стефанов Величков.
2. „ЦМВ” ЕООД е вписано в търговския регистър с ЕИК 201645041 със 

седалище и адрес на управление гр. Самоков, ж.к. Самоково, бл. 28, вх. А, ет. 4, 
ап. 15 и с предмет на дейност: търговия с петрол, петролни продукти и деривати, 
търговия с други акцизни стоки, транспорт, производство и търговия на стоки 
или  други  вещи  с  цел  да  ги  препродаде  в  първоначален,  преработен  или 
обработен вид, външна и вътрешна търговия с всички видове стоки, търговско 
представителство и посредничество, комисионни, складови сделки, лицензионни 
сделки,  строителни,  хотелиерски,  туристически,  ресторантьорски,  рекламни, 
информационни,  програмни  и  други  услуги,  покупка,  строеж,  ремонт  и 
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, довършителни работи и всяка 
друга дейност незабранена от закона.

Дружеството се представлява от управителя и едноличен собственик на 
капитала Васил Димитров Божков.

УСТАНОВЕНИ ФАКТИ:
1. „ОМВ България” ООД извършва стопанска дейност от 1998 г., свързана 

основно с търговия на дребно с горива,  която се осъществява чрез верига от 
бензиностанции  под  марката  „ОMV”  на  територията  на  страната.  Първата 
бензиностанция  е  открита  в  края  на  1999  г.,  видно  от  приложен  списък  на 
бензиностанциите на „ОМВ”, Годишен доклад и ГФО за 2011 г. и др.

2. „ОМВ България” ООД използва на всички свои бензиностанции лого1, 
представляващо  комбинация  от  символ  и  име,  видно  от  извлечение  от 
Инструкция за дизайн на бензиностанция2 – (....)*както следва: 

    Снимка № 1

1 Логото е уникален, художествено оформен фирмен знак, изцяло графичен или с придружаващ текст, 
интегриран като част от логото. Често в средствата за масова комуникация думата лого се използва като 
синоним на понятията търговска марка или  бранд (марка). (източник Уикипедия и Български тълковен 
речник);
2 Документът е търговска тайна;
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Логото на бензиностанции „ОМВ“ представлява комбинация на две от 
защитените марки „ОМV” – комбинирана (снимка № 5) и словна (снимка № 
6). В горната част на логото е изобразен символът „ОМV”, който е оформен 
в характерен шрифт, като буквите наподобяват геометрични фигури - 
кръг, квадрат и обърнат триъгълник. Оформени са в тъмносин цвят, 
прорязани от бели линии. Под символа е поставена тревисто зелена лента и 
абревиатурата „ОМV”, изписана с големи черни букви на латиница. Логото е 
оградено от бяло поле и се поставя върху всеки един от основните елементи 
от конструкцията на ОМV бензиностанциите – тотем, знак, навес (козирка), 
пилон на помпа (бензиноколонка) и др. 

3. Външният вид на бензиностанциите „ОМВ“ на територията на България 
е унифициран и подробно представен в следните документи3: заверено копие от 
договор  за  строителство  между  ОМВ  и  (....)*от (....)*,  заверени  копия  от 
документи  за  доставка  на  рекламни  средства  за  бензиностанции  на  ОМВ  в 
България и обяснителна записка към част „Архитектурна“ на проект за  OMV - 
Автомагистрала Хемус4. От представените документи и снимки от подателя на 
искането е видно, че всички ОМV бензиностанции на територията на България 
се изграждат със  специфичен и унифициран външен вид, считано от 1999 г. 
насам, като бензиностанциите имат следния външен вид:

3.1. Оформени са в два основни цвята - тъмносиньо и  тревистозелено, 
които се  комбинират  в определена последователност  и се  разделят от бяла 
ивица при отделните елементи от конструкцията на бензиностанциите (тотем, 
знак на бензиностанцията, козирка, бензинови колонки и др.).

• Тотем –  Тотемът  дава  информация за  идентичността  на  марката, 
цените  на  горивата,  както  и  услугите,  които  се  предоставят  в  обекта.  Той  е 
оформен в тревистозелено, тъмносиньо и бяло. Разположението на цветовете е 
строго унифицирано:  горният ляв ъгъл на тотема е оформен в тревистозелен 
цвят,  а  останалата  част  от  него  е  оцветена  в  тъмносиньо.  Логото  на 
бензиностанциите „ОМВ“ е разположено върху зеления ъгъл на тотема.

Снимка № 2

3 Търговска тайна
4 Търговска тайна
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• Знак  -  Знакът  представлява  висок  тъмносин  пилон,  който 
завършва с тревистозелен ъгъл с тъмно син бордюр (продължение на пилона). 
Върху зеления ъгъл е разположено и Логото.

Снимка № 3

• Козирка (Снимка № 4) - Оформена е в тъмносин и тревистозелен 
цвят.  Дългата страна  на козирката  е  основно в  тъмносин цвят,  ограничен в 
двата края от тревистозелени ъгли.  В основата на тъмносиния цвят минава 
тревистозелен  бордюр.  Тъмносиният  цвят  е  прорязан  от  симетрични 
наклонени  тревистозелени  линии.  Върху  синия  цвят  винаги  с  бели  главни 
букви на  латиница се поставя наименованието на бензиностанциите -  ОМV, 
което  представлява  и  регистрирана  словна  марка,  използвана  от  ОМВ. 
Комбинацията  от  син  фон  със  зелен  бордюр  и  наименованието  „ОМV”, 
изписано в бяло, се използва само при козирката.

• Бензинови  колонки  (Снимка  №  4)  -  Бензиновите  колонки  са 
оформени в тъмносин и тревистозелен цвят, като зеленото поле е по-малко от 
синьото. Логото е разположено върху зеленото поле.

Снимка № 4
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4.  На  името  на  ОMV  Aktiengesellschaft,  Австрия  са  регистрирани  за 
територията на България следните търговски марки, видно от представени от 
молителя документи и протокол на работния екип № ПРТ-10/15.02.2013 г.:

4.1. Комбинирана марка „ОМV” - регистрационен № 27647, притежание 
на ОMV Aktiengesellschaft, регистрирана на 12.02.1996 г. и със срок на защита 
до 05.06.2015 г., за класове 1, 4, 7, 17, 19 (Снимка № 5).

Снимка № 5

4.2.  Комбинирана  марка  „ОМV”  -  регистрационен  №  4697-у, 
притежание  на  ОMV Aktiengesellschaft,  регистрирана  на 12.02.1996 г.  и  със 
срок на защита до 05.06.2015 г., за класове 36, 37, 39, 42 (Снимка № 5).

4.3. Словна марка „ОМV” - регистрирана по Мадридската спогодба под 
№ 687447, притежание на ОMV Aktiengesellschaft, регистрирана на 09.07.1997 
г. и със срок на защита до 09.07.2017 г., за класове 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 17, 19, 
35, 37, 39, 40, 42 (снимка № 6) .

Снимка № 6

4.4. Фигуративна марка (Снимка № 7) - регистрационен номер № 59150, 
регистрирана на 23.04.2007 г. и със срок на защита до 16.05.2015 г., за класове 
4, 35, 42, 43, представляваща защитените цветове тъмно син и тревисто зелен 
в следния вид:

           Снимка № 7

 
4.5. Фигуративна марка - регистрирана по Мадридската спогодба под № 

840160, притежание на ОMV Аktiengesellschaft:, регистрирана на 3.05.2004 г. 
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и със срок на защита до 03.05.2014 г., за класове 4, 35, 37, 39, 43.5

5. От удостоверения (два броя), издадени от Патентно ведомство, е видно, 
че  в Държавния  регистър  на  марките  на  20.02.2001  г. са  вписани  два 
лицензионни договора:

-  за  използването  на  марката  „ОМV”  -  регистрационен  №  27647  с 
лицензодател ОMV  Aktiengesellschaft, Австрия и  лицензополучател  „ОМВ 
България“ ООД за неизключителна лицензия;

-  за  използването  на  марката  „ОМV”  -  регистрационен  №  4697Y с 
лицензодател  ОMV  Aktiengesellschaft,  Австрия  и  лицензополучател  „ОМВ 
България“ ООД за неизключителна лицензия. 

6.  „ЦМВ”  ЕООД  извършва  стопанска  дейност,  свързана  с  търговия  на 
дребно  с  петрол,  петролни  продукти  и  деривати  от  септември  2011  г.  до 
настоящия момент, видно от представени 2 (два) броя фактури за продажба на 
горива № 2000000001/25.10.2011 г. и № 2000000135/30.12.2012 г., 2 (два) броя 
декларации  за  съответствие  на  качеството  на  течните  горива,  издадени  от 
„Лукойл  България“  ЕООД,  договор  № 22/04.09.2011  г.  с  „Еко  Ойл“  ООД  за 
покупка  на  нефтопродукти,  фактура  за  покупка  на  горива  № 
0000022722/20.12.2012 г. и др.

7.  „ЦМВ“ ЕООД  осъществява  стопанската  си  дейност  посредством 
бензиностанция,  находяща  се  на  изхода  на  с.  Маджаре,  община  Самоков  в 
посока с. Говедарци, видно от договор за наем от 29.09.2011 г., сключен между 
ответника, от една страна, и Ангел Карабонев и Райчо Митев, от друга страна, 
със срок на действие 12 (дванадесет) месеца, считано от 29.09.2011 г.  С анекс 
срокът на договора е продължен до 31.12.2013 г.6

7.1. Видно от представеното от ответника по преписката удостоверение за 
търпимост  №  ТС-УТ-29/03.05.2011  г.,  издадено  от  Община  Самоков, 
бензиностанцията е построена през 1987 г.

8. Бензиностанцията на „ЦМВ” ЕООД има следния външен вид:
8.1.  От  съдържанието  на  WEB  страница  с  адрес: 

http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=1484730,  удостоверено  с  констативен 
протокол  от  16.10.2012  г.  на  помощник-нотариус  Георги  Тихолов  е  видно,  че 
бензиностанцията на „ЦМВ” ЕООД към 30.07.2012 г. е със следния външен вид:

• Ценова табела с обозначение на видовете горива и техните цени и 
лого,  разположена  на  входа  на  бензиностанцията.  Табелата  е  оформена  в 
тъмносиньо. Горният ляв ъгъл е в тревистозелено и върху него е разположено на 
бял фон логото на бензиностанцията. Логото на бензиностанцията се състои от 
абревиатурата  „СМV”  (снимка  8),  изписана  на  латиница  с  големи  сини 
стилизирани букви, които наподобяват геометрични форми на кръг, квадрат и 
обърнат триъгълник, прорязани от бели линии. Под надписа е поставена тънка 
линия и абревиатурата „СМV”,  но изписана с големи черни букви отново на 
латиница. Наименованията на продуктите са изписани на латиница с бели букви 
върху тъмносин и тревистозелен фон (снимка № 9).

• Плакат,  съдържащ  логото  на  обекта,  разположен  на  изхода  на 
бензиностанцията, чиято горна част е оформена в тъмносиньо, а долната част в 
тревистозелено. Двата цвята са разделени от бяла ивица. Абревиатурата „СМV” 
е изписана с големи бели букви на латиница върху тъмносиния фон.
5 Видно  от  заверени  копия  от  документи,  удостоверяващи,  че  марките  са  регистрирани  в  Патентно 
ведомство и по реда на Мадридската спогодба;
6 Съгласно писмо вх. № към КЗК-1178/2012 г./11.01.2013 г. от „ЦМВ” ЕООД;
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• Козирката на бензиностанцията е в светлосин цвят.
• Бензиноколонките са оформени в тъмносин, светлосин, жълт и бял 

цвят. 
Снимка № 8 

Снимка № 9

8.2.  Видно  от  снимки,  предоставени  от  „ЦМВ”  ЕООД,  и  констативен 
протокол от 05.10.2012 г. на нотариус Спасимир Хаджиангелов, бензиностанцията 
на „ЦМВ” ЕООД към 05.10.2012 г. е със следния външен вид (Снимки №№ 10 и 
11):

• Ценова табела с обозначение на видовете горива и техните цени и 
лого,  разположена  на  входа  на  бензиностанцията.  Табелата  е  оформена  в 
тъмносиньо. Горният ляв ъгъл е в тревистозелено и върху него е разположено 
на бял фон логото на бензиностанцията. Логото на бензиностанцията се състои 
от абревиатурата „ЦМВ”, изписана на кирилица с големи сини печатни букви. 
Наименованията на продуктите са изписани на латиница с бели букви върху 
тъмносин и тревистозелен фон.

• Плакат, съдържащ логото на обекта, разположен върху ограда на 
изхода  на бензиностанцията,  чиято горна  част  е  оформена  в  тъмносиньо,  а 
долната  част  в  тревистозелено.  Двата  цвята  са  разделени  от  бяла  ивица. 
Абревиатурата  „СМV” е  изписана с  големи  бели  букви  на  латиница  върху 
тъмносиния фон.

• Козирката на бензиностанцията е в светлосин цвят. 
• Под  козирката  на  търговския  обект  на  бензиностанцията  е 

позиционирана табела, чиято горна част е оформена в тъмносиньо, а долната 
част  в  тревистозелено.  Двата  цвята  са  разделени  от  бяла  ивица.  Върху 
тъмносиния фон е изписана с големи бели букви на латиница абревиатурата 
„СМV”  и  в  дясно  от  нея -  със  стилизирани  бели  букви  на  кирилица 
абревиатурата „ЦМВ”.

• Бензиноколонките  са  оформени  в  тъмносин,  жълт,  светлосин  и 
бял цвят.

        Снимка № 10                                                 Снимка № 11
11



  

8.3. Към 05.10.2012г. на бензиностанцията на „ЦМВ” ЕООД е поставена 
допълнителна ценова табела  на видно място на пътя за с. Говедарци, съгласно 
предоставена от ответното дружество снимка (снимка №12).

Снимка № 12

9. Към 19.12.2012г. на името на „ЦМВ” ЕООД няма регистрирани обекти на 
индустриалната собственост.

10. При сравнение на логото (снимка № 13), използвано за обозначение на 
ОМВ бензиностанции, състоящо се от използваните от „ОМВ България” ООД 
(като лицензополучател) марки с рег. № 27647,  № 4697Y и № 687447 от една 
страна и от друга страна:

10.1. Логото (снимка № 14), използвано за обозначаване на притежаваната 
от „ЦМВ” ЕООД бензиностанция в периода от 30.07.2012 г. до 05.10.2012 г. се 
установяват следните прилики и разлики:
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- и двете лога включват двукратно / двойно изписване на латиница на част 
от  фирмените наименования на  дружествата (съответно  OMV  и CMV);  двете 
абревиатури  на  всяка  табела  са  разположени  една  над  друга,  като  горната 
абревиатура  е  изписана  с  характерен  шрифт,  при  който  буквите  визуално 
наподобяват геометрични знаци, а долната – с „обикновени” печатни букви. 

- символите „ОМV” и „CMV” са оформени по идентичен начин , като 
шрифтът, с който са изписани буквите  „ОМV” ( това е шрифтът, с който са 
изписани  защитените  комбинирани марки  „ОМV” №  27647  и  №  4697Y)  и 
„CMV”,  разположени  в  горната  половина  на  надписите,  наподобява 
геометрични  фигури  -  кръг,  квадрат  и  обърнат  триъгълник,  прорязани  от 
бели линии, изписани по еднакъв начин с големи сини букви; 

- оформени са върху еднакъв фон - на бял фон със сини букви; 
- използвани са еднакви нюанси на цветовете;
- еднакво позициониране на рекламното лого на табелата на „ЦМВ” ЕООД 

и на тотема на „ОМВ България” ООД.
- първата буква „О”от символа „ОМВ” е изписана различно при логото на 

ответното дружество като е заменена с буквата „С”;
-  разделителната  права  линия  между  двете  абревиатури  при  логото  на 

ОМВ бензиностанции е в зелен цвят, а при логото, използвано от „ЦМВ” ЕООД е 
в черен цвят.

10.2. Логото (снимка № 15), използвано за обозначаване на притежаваната 
от  „ЦМВ” ЕООД бензиностанция  в периода след 05.10.2012г.  до настоящия 
момент се установяват следните прилики и разлики:

- оформени са върху еднакъв фон - на бял фон със сини букви; 
- еднакво позициониране на рекламното лого на табелата на „ЦМВ” ЕООД 

и на тотема на „ОМВ България” ООД.
-  за  разлика от логото на „ОМВ България” ООД, което е съставено от 

двоен  надпис  на  латиница  на  OMV  -  част  от  фирменото  наименование (със 
същото  описание  като  по-горе),  логото  на   „ЦМВ” ЕООД съдържа единичен 
трибуквен надпис изписан на кирилица с големи печатни, сини букви.

         Снимка № 13                  Снимка № 14                  Снимка № 15 

                           
    „ОМВ България” ООД            „ЦМВ” ЕООД                      „ЦМВ” ЕООД

              30.07.- 05.10.2012 г.            след 05.10.2012 г.

От  така  установената  фактическа  обстановка  могат  да  се  направят 
следните правни изводи:

ПРАВНИ ИЗВОДИ:

Настоящата преписка е образувана по искане на „ОМВ България” ЕООД 
за установяване на евентуално извършени нарушения по чл. 35, ал. 1 и ал. 2, във 
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връзка с чл. 29 от ЗЗК от страна на „ЦМВ” ЕООД, налагане на предвидените 
санкции и постановяване прекратяване на нарушението.

Процесен период

Обект на анализ в настоящото производство е твърдението на молителя за 
имитация на външния вид на бензиностанциите му и свързана с това имитация 
на неговите марки, като началото на така твърдяното от него нарушение сочи 
30.07.2012г. – първата достоверна дата, свързана с това поведение, което и се 
приема като начало на процесния период.  Поради това,  Комисията приема за 
процесен периода от 30.07.2012 г. до момента на приключване на проучването 
по настоящото производство.

Приложимост на Глава Седма от ЗЗК 

В глава седма на ЗЗК е уредена защитата срещу нелоялна конкуренция 
като  една  от  проявните  форми  на  ограничаване  на  конкуренцията.  За  да  се 
изследва и докаже осъществяване на който и да е от конкретните състави на 
нелоялна  конкуренция,  е  необходимо  да  бъдат  установени  кумулативно 
посочените в чл. 29 от ЗЗК елементи, а именно: наличие на стопанска дейност, 
отношения  на  конкуренция  между  страните  по  преписката  и  действие  или 
бездействие,  противоречащо  на  добросъвестната  търговска  практика,  което 
уврежда  или  създава  опасност  от  увреждане  интересите  на  конкурентите  в 
отношенията помежду им. 

От  събраните  в  производството  доказателства  се  установи,  че  „ОМВ 
България” ООД и „ЦМВ” ЕООД са предприятия по смисъла на § 1, т. 7 от ДР на 
ЗЗК,  които  осъществяват  на  територията  на  страната  търговия  на  дребно  с 
петрол, петролни продукти и деривати и в частност с горива. Тази дейност се 
реализира посредством стопанисваните и от двете дружества бензиностанции. 
Предвид  на  изложеното  Комисията  приема,  че  страните  в  настоящото 
производство се намират в конкурентни отношения помежду си, т.е. налице са 
основанията за приложимостта на Глава VІІ от ЗЗК. 

На  следващо  място,  доколко  действията  на  ответното  дружество  се 
осъществяват в противоречие с добросъвестната търговска практика и увреждат 
или могат да увредят интересите на конкурентите в отношенията помежду им, 
следва да се прецени с оглед изложените в искането твърдения за евентуално 
извършени нарушения по чл. 35, ал. 1 и ал. 2,  във връзка с чл. 29 от ЗЗК от 
страна  на  „ЦМВ“  ЕООД  и  установените  в  хода  на  проучването  релевантни 
факти.

По чл. 35, ал. 1 от ЗЗК 

С разпоредбата на чл. 35 от ЗЗК, ал. 1 и ал. 2 законодателят е предвидил 
две  форми на  имитация  като  вид  нелоялна  конкуренция.  С  първата  (ал.1)  се 
забранява  предлагането  на  стоки  или  услуги  с  външен  вид,  опаковка, 
маркировка, наименование или други белези, които заблуждават или могат да 
доведат до заблуждение относно произхода, производителя, продавача, начина и 
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мястото  на  производство,  източника  и  начина  на  придобиването  или  на 
използването, количеството, качеството, естеството, потребителските свойства и 
други съществени характеристики на стоката или услугата. 

С втората форма на имитация (ал.2) се въвежда забрана за използване на 
фирма,  марки или отличителен знак,  идентични или близки до тези на други 
лица, по начин, който може да доведе до увреждане интересите на конкурентите 
и/или на потребителите. 

При  преценката  доколко  с  действията  си  ответното  дружество  е 
осъществило  някоя  от  посочените  форми  на  имитация  следва  да  се  направи 
разграничение в изпълнителното деяние, което осъществява фактическия състав 
на нормата - дали се касае за предлагане на стоки или услуги, или използване на 
фирма, марки или отличителен знак.

В  искането  са  изложени  твърдения,  че  „ЦМВ“ ЕООД  използва  лого  и 
цветове,  идентични  с  тези  на  бензиностанции  ОМV,  по  този  начин  имитира 
цялостния  външен  вид  на  бензиностанциите  на  молителя.  Доколкото 
претенциите  на  подателя  на  искането  са  насочени  и  към  неправомерното 
използване на защитени обекти (комбинирана марка № 4697Y и марка рег. № 
27647  -  „ОMV“,  както  и  регистрираната  по  Мадридската  спогодба под  № 
687447 словна марка „ОМV”) по начин, който може да увреди интересите му, и 
доколкото логото на молителя е съставено именно от тези защитени обекти, то 
поведението  на  ответното  дружество  попада  в  приложното  поле  на  втората 
хипотеза  на  чл.  35  от  ЗЗК,  защото  обхваща  именно  специфичната  форма  на 
имитация на марка в смисъла на знак, който е способен да отличи стоката на 
едно лице от тези на други лица и може да бъде представен графично. Ето защо 
поведението на „ЦМВ“ ЕООД следва да бъде разгледано на плоскостта на чл. 35, 
ал.  2  от  ЗЗК,  а  по  отношение  на  твърдението  за  осъществено  от  ответника 
поведение, съставляващо имитация на външния вид на бензиностанции ОМV, то 
същото ще бъде обсъдено в контекста на посочения състав на чл. 35, ал. 2 от 
ЗЗК.

С оглед на горното, Комисията счита, че не е налице нарушение на чл. 35, 
ал.  1  от  ЗЗК  от  страна  на  „ЦМВ“  ЕООД  и  не  следва  да  се  ангажира 
отговорността на дружеството по този текст на закона.

По чл. 35, ал. 2 от ЗЗК

Разпоредбата на чл. 35, ал. 2 ЗЗК постановява забрана на използването на 
фирма, марка или географско означение, идентични или близки до тези на други 
лица, по начин, който може да доведе до увреждане интересите на конкурентите. 

За съставомерността на деянието по чл. 35, ал. 2 от ЗЗК на първо място е 
необходимо да бъде установено използване от страна на конкурент на фирма, 
марки или отличителен знак, идентични или сходни до тези на други лица, което 
може да доведе до опасност от увреждане интересите на конкурентите, без да се 
изисква  установяването на  реално настъпила  заблуда.  Цитираната  разпоредба 
включва кумулативно осъществяване на два елемента, а именно наличието на 
използване на фирма, марка или отличителен знак, което да се осъществява по 
начин,  който уврежда интересите  на  конкурентите.  За  да  се  стигне  обаче  до 
засягане  интересите  на  конкурент,  то  последният  следва  да  се  ползва  с 
утвърдено и наложено име на съответния пазар. 
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В  настоящия  случай,  „ОМВ  България“  ООД  твърди,  че  ответното 
дружество  използва  знаци,  които  са  идентични  с  комбинираните  марки, 
фигуративните  марки  и  словната  марка,  използвани  от  ОМВ  и  запазени  за 
класове стоки и услуги, които влизат в предмета на дейност на ОМВ - търговия 
на дребно с петролни продукти. По този начин извлича неправомерно облаги, 
като отклонява част от потенциалната клиентела на ОМВ бензиностанциите. 

От  събраните  по  преписката  доказателства  безспорно  се  установи,  че 
подателят на искането присъства на пазара по предлагане на дребно на горива и 
услуги от 1999 г. до настоящия момент. Следва да се посочи, че в този период 
дружеството  и  предлаганите  от  него  стоки  и  услуги  са  се  наложили  сред 
потребителите най-вече с марката „OMV“, използвана като лого на търговеца, в 
комбинацията  от  цветове  –  тъмносин  и  тревистозелен,  която  се  асоциира  от 
потребителите  и  с  определен  произход  и  качество  на  предлаганата  от 
дружеството стока (гориво). Видно от т. 2 от установените факти логото „ОMV“ 
има  специфичен  начин  на  изписване,  с  шрифт,  наподобяващ  геометрични 
фигури  -  кръг,  квадрат  и  обърнат  триъгълник,  което  го  прави  уникално  и 
разпознаваемо за потребителите. Видно от т. 2 и т. 4 от установените факти и 
снимки от № 1 до № 6, посоченото лого представлява комбинация от две марки 
„ОМV” –  комбинирана  и  словна,  които  са защитени  като  обекти  на 
индустриалната  собственост  от  1996  г.  с  притежател  ОMV Aktiengesellschaft, 
Австрия.  Последното,  по  силата  на  сключен  договор  за  неизключителна 
лицензия,  е  предоставило  на  „ОМВ  България“  ООД  правото  да  използва  в 
дейността си комбинирани марки № 27647 и № 4697Y. 

При анализа за установяване на нарушение по чл. 35, ал. 2 от ЗЗК следва 
да бъде съобразено доколко цялостното впечатление, създавано от съответния 
знак, изображение или форма, въздейства на потребителите и обуславя извод за 
разпознаване на конкретния конкурент на пазара и доколко се създава объркване 
при използване на само тази част от марката. На следващо място е необходимо 
да се вземе  предвид смисловото съдържание и начинът,  по който се  изписва 
словният елемент при използване от двете конкурентни дружества. В тази връзка 
следва  да  се  обърне  внимание,  че  повечето  потребители  възприемат 
комбинираната  марка  като  цяло,  без  да  я  анализират  в  нейните  детайли, 
запомнят  някой  от  съществените  й  елементи  (словни  или  образни)  или  като 
общо  впечатление,  поради  което  възможността  от  въвеждане  в  заблуждение 
следва да се търси предимно с оглед наличието на прилики между сравняваните 
обекти, а не на различията. 

В тази връзка, съгласно т. 10 от установените факти, при съпоставка на 
използваните от двете страни лога е  видно,  че  в  периода от 30.07.2012 г.  до 
05.10.2012 г. (моментът, в който ответното дружество е променило логото върху 
ценовата  табела,  съгласно  т.  8.2  от  установените  факти)  и  двете  страни  в 
производството  използват  идентично лого,  както по отношение  на  начина  на 
неговото изписване и позициониране, така и по отношение на избора на цветово 
решение. Словните елементи „OMV“ и „СMV“, като част от рекламните лога и 
на двете дружества, се явяват и наименования на същите. При тяхното сравнение 
се  установи  визуално  сходство,  което  се  дължи  не  само  на  аналогично 
разпределение на еднакви букви, но и на сходно изписване на буквите „О“ и „С“. 
Потребителите, виждайки надписа „СMV“, изписан с характерния шрифт, цвят и 
фигури на познатото и наложилото се лого „OMV“, могат да бъдат заблудени по 

16



отношение на доставчика на гориво „ОМВ България” с предлаганите от него 
стоки и услуги. 

На следващо място Комисията счита, че ответното дружество е търсило 
спонтанна асоциативна връзка с наложената и утвърдена на съответния пазар 
марка на конкурента (бензиностанция „OMV“), което цели да бъдат извлечени 
неследващи се ползи от познатото на пазара име на веригата бензиностанции 
„ОМV“. Ето защо поведението на „ЦМВ“ ЕООД следва да бъде квалифицирано 
като  увреждащо  интересите  на  конкурента  и  водещо  до  собствено 
облагодетелстване от използване на марка, позната на пазара вече 14 години. 
Това  е  така,  защото  предлаганите  с  определена  марка  стоки  се  свързват  от 
потребителите с определено качество и така се улеснява изборът на потребителя, 
намалява  се  рискът  от  покупка,  от  която  потребителят  може  да  остане 
неудовлетворен. Следователно ответното дружество е именно субектът,  който 
би извлякъл преимущества от имитираната от него марка „OMV“.

Подобно поведение от страна на „ЦМВ” ЕООД води до заблуждение на 
потребителите относно действителния доставчик на конкретния продукт, което 
би могло да доведе до  увреждане интересите на молителя като участник на 
съответния продуктов пазар.  В този смисъл е и последователната практика на 
КЗК и ВАС7,  според която използването на търговска марка от конкурент е в 
нарушение на чл. 35, ал. 2 от ЗЗК, когато марката е придобила популярност и се 
разпознава  от  потребителите  като  символ  на  определено  качество,  защото 
ползвайки  придобитата  известност  на  имитираната  марка,  недобросъвестният 
конкурент извлича неправомерни стопански ползи.

По  отношение  на  използваните  от  ответното  дружество  цветове  – 
тревистозелено и тъмносиньо върху ценовата табела, следва да се има предвид, 
че използвани самостоятелно не биха могли да заблудят потребителите и по този 
начин конкурентът и условията на конкуренция да бъдат увредени. Независимо 
от обстоятелството, че посочените цветове са защитени с фигуративна марка рег. 
№ 59150, то именно съчетанието им със специфичното лого, представляващо 
комбинация от символ и име  „OMV“, прави цялостната визия на обектите на 
молителя разпознаваема и запомняща се от потребителите.

Като нарушение по чл. 35, ал. 2 от ЗЗК в настоящия случай следва да се 
квалифицира  поведението  на  ответника,  с  което  той  е  имитирал  логото  на 
молителя „OMV“. Видно от т. 3 от установените факти, логото е съчетание от 
комбинирани марки рег. № 27647 и № 4697Y и словна марка рег. № 687447, и се 
поставя върху всеки един от основните елементи от конструкцията на  ОМV 
бензиностанциите.  Във  възприятието  на  потребителите,  отличаващият 
бензиностанциите  ОМV знак представлява именно логото на молителя, състоящо 
се  от  изобразената  със  специфично  изписване  (характерен  шрифт  и  цвят)  на 
латиница абревиатура „ОМV“, защитена като обект на индустриалната собственост 
с комбинирани марки рег. № 27647 и № 4697Y и словна марка рег.  № 687447, 
разположена  върху  защитените  цветове.  Без  това  специфично  лого 
възможността потребителите да бъдат заблудени е пренебрежима, доколкото в 
продължение на вече 14 години молителят налага като отличителна визия на 

7 Решение  №  379  от  29.03.2011  г.  на  КЗК;  Решение  №  264/13.03.2012  г. на  КЗК;  Решение  № 
10058/06.07.2011 г. на ВАС-ІV отд.; Решение № 7770/01.06.2012 г. на ВАС-ІV отд.
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бензиностанциите си именно комбинацията на специфично лого, разположено 
върху  фирмените  му  цветове,  и  не  са  налични  доказателства  по  това 
производство работещите му с потребители бензиностанции в този период да са 
били отличавани единствено със защитената комбинация от цветове.

По изложените по-горе съображения, Комисията счита, че по отношение 
на  плаката  (снимка  №  10),  разположен  на  оградата  на  изхода  на 
бензиностанцията, както и на табелата (снимка № 11), поставена на търговския 
обект под козирката на бензиностанцията, не е налице твърдяното от молителя 
нарушение,  защото  само  изписването  на  латиница  на  името  „CMV”, 
обозначаващо  бензиностанцията  на  ответника,  не  създава  достатъчно 
определена  асоциация  с  бензиностанциите  на  „ОМВ  България“  ООД.  В 
допълнение следва да се отбележи, че видно от т.  2 от установените факти в 
Инструкцията за дизайн на бензиностанция –  (....)*  е указано къде и по какъв 
начин  да  бъде  разположено  логото  на  молителя  „OMV“  върху  всеки  един 
елемент  от  конструкцията  на  бензиностанциите  ОМВ.  Посочените  плакат  и 
табела, както и местата, където са позиционирани в обекта на ответника, не са 
сред тях.

Следва да се има предвид, че в случаите, в които при сравнителен анализ 
между  елементи  на  външния  вид  или  елементи  на  защитени  обекти  на 
индустриалната  собственост  недвусмислено  се  установява  идентичност  или 
сходство между тях, които, обаче, не са в състояние да доведат до заблуда на 
потребителите, спорът следва да бъде разглеждан на плоскостта на нарушаване 
на права на притежателите на марки по ЗМГО, а не на имитация по чл. 35, ал. 2 
от ЗЗК. Конкретният случай засяга материя, попадаща както в приложното поле 
на ЗМГО, така и на ЗЗК, доколкото касае правото на интелектуална собственост. 
Двата нормативни акта обаче предоставят различна защита, което предопределя 
и различни правомощия за институциите, на които е възложено изпълнението 
им.  Правата  на  притежателя  на  марка  и  защитата  на  тези  права  са 
регламентирани в чл.  13 от ЗМГО и включват:  използване и разпореждане с 
регистрираната  марка  и  забрана  без  съгласие  на  притежателя  трети  лица  да 
използват в търговската си дейност този знак. За разлика от забраната по чл. 73 
от ЗМГО, осъществяването на нелоялна конкуренция по смисъла на чл. 35, ал. 2 
от ЗЗК изисква неправомерно използване на чужда марка или знак и то по начин, 
който  може  да  доведе  до  заблуда  на  потребителите  относно  произхода, 
производителя и други съществени характеристики на стоката и който създава 
възможност  или реално  уврежда  интересите  на  конкурентите.  По  този  повод 
ВАС е посочил8, че защитата на правата на индустриална собственост е различна 
спрямо защитата на добросъвестната търговска практика по смисъла на ЗЗК. В 
този смисъл са и решение № 7770/06.01.12 г.  на ВАС, ІV отд.  и решение № 
3218/06.03.2013 г. на ВАС, ІV отд.на ВАС.

Ето защо Комисията следва да разгледа настоящия случай единствено от 
гледна  точка  на  разпоредбите  по  Глава  седма  от  ЗЗК,  по  които  Патентното 
ведомство не е компетентно да се произнася. (Решение № 237/21.09.2005 г. на 
КЗК).

8  Решение №1534 / 2006г. на ВАС, V отд.
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Предвид на изложеното, Комисията счита, че съставомерно по смисъла на 
чл.  35,  ал.  2  от  ЗЗК  е  поведението  на  ответното  дружество  във  връзка  с 
използваното  от  него  лого,  съдържащо  абревиатурата  „СMV“ с  шрифт, 
големина и цвят, идентични с логото  „OMV“, както е установено в т. 8.1 и 
снимки №№ 8, 9 и 13, което лого на молителя представлява комбинация от 
защитените марки с рег. № 27647, № 4697Y и № 687447.

Поради тази причина КЗК счита,  че  на 05.10.2012 г.,  когато молителят 
установява  настъпилата  промяна  във  външния  вид  на  ценовата  табела  на 
бензиностанцията  на  ответника,  по същество е  прекратено и извършването на 
нарушението от страна на последния. Този извод се подкрепя от т. 8.2 и снимка № 
10 от установените факти, от които е видно, че считано от тази дата изписването на 
абревиатурата  „СMV“  с  шрифт,  големина  и  цвят,  идентични  с  „OMV“, е 
заменено с изписаната на кирилица абревиатура „ЦМВ”, която е и наименование 
на търговеца-ответник „ЦМВ“ ЕООД. Поради това Комисията счита, че „ЦМВ“ 
ЕООД осъществява нарушение по чл. 35, ал. 2 от ЗЗК в периода от 30.07.2012 г. 
до  05.10.2012  г.  Използването  след  този  период  на  цветовете  тъмносиньо  и 
тревистозелено от страна на ответника по начин, установен в т. 8.2. и т. 8.3 от 
фактите и изобразен на снимки №№ 10,  11 и 12,  по същество не съставлява 
нарушение  по  ЗЗК,  доколкото  самостоятелно  не  е  в  състояние  да  причини 
заблуда у потребителите и по този начин да увреди конкурента.

КЗК  счита,  че  твърденията  на  ответното  дружество  относно 
невъзможността на квалифицираната от него като „невзрачна“ бензиностанция в 
с.  Маджаре  да  бъде  объркана  с  големите  търговски  обекти  на  ОМВ, така и с 
невъзможността  „ЦМВ” ЕООД да  отклони  част  от  потенциалната  клиентела  на 
ОМV бензиностанциите, тъй като най-близките до с. Маджаре бензиностанции на 
ОМV били в гр. Дупница - на  разстояние 55 км. и в гр. София - Горубляне - на 
разстояние 65 км, не опровергават извода за извършено нарушение на чл. 35, ал. 2 
от ЗЗК. 

Независимо  от  разположението  и  големината  на  бензиностанциите, 
стопанисвани от молителя, следва да бъде отчетен фактът, че ответното дружество е 
използвало логото „СMV“, изписано на латиница с характерния шрифт и цвят на 
марката ОМВ, върху ценовата си табела за обозначаване на стопанисвания обект, 
намираща се непосредствено на входа му. Ценовата табела е поставена на видно 
място, съгласно т. 8.1. от установените факти и снимка № 9, и поставянето на логото 
„СMV“, изписано на латиница по този начин, не може да бъде разграничено ясно от 
логото на бензиностанции ОМV. 

Така  установените  факти,  разгледани  в  тяхната  съвкупност,  водят  до 
извод, че е налице извършено нарушение на разпоредбата на чл. 35, ал. 2 от ЗЗК 
от страна на „ЦМВ” ЕООД.

По чл. 29 от ЗЗК
Нормата на чл. 29 от ЗЗК има самостоятелно приложение и не е обвързана 

със задължителното наличие на обстоятелства по някой от следващите текстове 
на  закона.  Изричното  обособяване  на  най-характерните  и  най-често  срещани 
форми на нелоялна конкуренция в чл. 30-37 от ЗЗК не е лимитативно, като не 
изключва  възможността  с  други  действия  или  бездействия  в  противоречие  с 
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добросъвестната търговска практика да се увредят или да се поставят в опасност 
от увреждане интересите на конкурентите в отношенията помежду им, т. е. да 
бъдат  изпълнени  визираните  в  чл.  29  предпоставки.  Така  предвиждането  на 
специални състави не изключва самостоятелното приложение на чл. 29 от ЗЗК, а 
само  го  ограничава  върху  случаите,  когато  нарушението  не  може  да  се 
квалифицира по чл. 30-37 от ЗЗК. 

Прилагането на общата забрана за нелоялна конкуренция паралелно със 
специалните състави по Глава седма е възможно, доколкото са налице изложени 
твърдения за такова действие или бездействие, което е различно от описаните в 
специалните състави, но би могло да съставлява нарушение на общата забрана за 
извършване на стопанска дейност в противоречие с добросъвестната търговска 
практика. Доколкото обаче в своето искане молителят не излага твърдения за 
противоправно поведение от страна на ответното дружество, което е различно от 
разгледаното вече по-горе и попадащо в рамките на нормата на чл. 35, ал. 2 от 
ЗЗК, Комисията счита, че последващ анализ на същото това поведение от гледна 
точка на разпоредбата на чл.29 от ЗЗК е безпредметно. 

С оглед на изложеното, Комисията приема, че от страна на „ЦМВ” ЕООД 
не е осъществено нарушение по смисъла на чл.  29 от ЗЗК и не следва да се 
ангажира отговорността на ответното дружество по този текст от закона.

Относно определяне размера на санкцията
Съгласно чл. 100, ал. 4 от ЗЗК, при определяне на санкциите за извършени 

нарушения  на  закона  се  вземат  предвид  тежестта  и  продължителността  на 
нарушението,  както  и  смекчаващите  и  отегчаващите  отговорността 
обстоятелства. С приетата от Комисията на основание на същия текст от закона 
Mетодика за определяне на санкциите по Закона за защита на конкуренцията с 
Решение  №  71/03.02.2009  г.  на  КЗК,  изменена  и  допълнена  с  Решение  № 
330/17.03.2011г.,  са  конкретизирани  критериите  при  определяне  размера  на 
санкцията  по  глава  VІІ  от  ЗЗК.  При  определянето  на  общия  размер  на 
имуществената санкция Комисията следва да се съобрази с установения в ЗЗК 
максимално  допустим  размер  на  санкцията  до  10  %  от  общия  оборот  за 
предходната финансова година на предприятието - нарушител. 

На първо място трябва да се определи видът на установеното нарушение 
по смисъла на т.17.2а. от Методиката, като за тази цел следва да се анализира 
продължителността  на  процесното  деяние  и  ефектът  на  неблагоприятните 
правни последици, до които то е довело. 

В хода на производството се установи, че „ЦМВ” ЕООД е осъществило 
нарушение по чл. 35, ал. 2 от ЗЗК, изразяващо се в използването в продължение 
на малко повече от две месеца (от края на месец юли 2012 г. до 05.10.2012 г.) за 
обозначаване  на  собствената  му  бензиностанция  в  с.  Маджаре,  на  марки, 
идентични с комбинирани марки, предоставени за ползване на „ОМВ България“ 
ООД по силата на договор за  неизключителна лицензия. С това периодът на 
извършеното нарушение следва да се определи на два месеца.

При  цялостна  оценка  на  поведението  на  „ЦМВ“  ЕООД  за 
индивидуализацията на конкретния размер на санкцията Комисията приема, че 
ответното  дружество  е  използвало  марка,  идентична  на  марката  „ОMV“  за 
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сравнително кратък период от време, както и че нарушението е осъществено на 
ограничен географски пазар - единствено на територията на стопанисвания от 
дружеството търговски обект, находящ се в с. Маджаре, община Самоков. Също 
така, потенциалните вреди за молителя - както в икономически аспект, така и 
върху репутацията му - от използването на имитираната му марка от страна на 
„ЦМВ” ЕООД, с  оглед местоположението на бензиностанцията на ответника, 
фактът, че тя е само една, и броя на бензиноколонките й, не биха могли да бъдат 
окачествени  като  съществени.  В  допълнение,  следва  да  бъде  отчетено  и 
обстоятелството,  че  в  хода  на  производството  не  бяха  установени  данни  за 
конкретно увреждане на молителя вследствие поведението на ответника. С оглед 
на това извършеното нарушение следва да бъде определено като такова, чиито 
неблагоприятни правни последици могат  да  доведат до  минимален негативен 
ефект върху конкуренцията. Гореизложеното води до квалификация на деянието 
като леко нарушение, размерът на санкцията за което следва да възлиза до 2 % 
от размера на нетните приходи от продажби на предприятието за предходната 
финансова година съгласно т.17а от Методиката за определяне на санкциите.

Като  допълнително  смекчаващо  отговорността  обстоятелство  в 
конкретния случай следва  да  се  отчетат предприетите преди образуването на 
настоящото производство (видно от т. 8.2 и т. 8.3 и снимка № 10 от установените 
факти)  от  страна  на  ответното  дружество  действия  за  преустановяване  на 
нарушението,  а  именно  промяна  на  външния  вид  на  ценовата  табела  – 
изписването на абревиатурата „СMV“ с шрифт, големина и цвят, идентична с 
„OMV“, е заменено с изписването на кирилица на наименованието на търговеца-
ответник „ЦМВ“. Поради това поведение на ответното дружество, с което то на 
практика  е  преустановило  извършеното  от  него  нарушение,  отпада  и 
необходимостта от произнасяне на Комисията в тази връзка.

Въз основа на представения от „ЦМВ” ЕООД отчет за приходи и разходи, 
нетните приходи от продажби на дружеството, реализирани през финансовата 
2012 г. година, са в размер на 291 000 (двеста деветдесет и една хиляди) лв.

С  оглед  на  изложените  мотиви  и  предвид  разпоредбата  на  т.  17а  от 
Методиката  за  определяне  на  санкции,  Комисията  приема,  че  размерът  на 
санкцията  следва  да  възлиза  на  2  %  (два  процента)  от  размера  на  нетните 
приходи от продажби на дружеството за 2012 г.

Относно отправеното искане за възлагане на разноски
В  искането  си  „ОМВ  България”  ООД  отправя  молба  да  му  бъдат 

присъдени разноски и адвокатски хонорар.

Съгласно чл. 69, ал. 4 от ЗЗК, когато постанови решение за установяване 
на извършено нарушение по ЗЗК, комисията възлага на нарушителя направените 
по производството разноски, ако са поискани от другата страна.

В настоящия случай, предвид наличието на нарушение по чл. 35, ал. 2 от 
ЗЗК от страна на „ЦМВ” ЕООД, както и с оглед на заплатената от подателя на 
искането  държавна  такса  в  размер  на  500  лв.  (петстотин  лева)  и  изплатен 
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адвокатски хонорар9 в размер на 5 015,53 лв. (пет хиляди и петнадесет лева, и 
петдесет и три стотинки) с вкл. ДДС, Комисията счита, че доказаните разноски в 
настоящото  производство  в  размер  на  5 515,53  лв.  (пет  хиляди  петстотин  и 
петнадесет лева и петдесет и три стотинки) следва да се възложат на „ЦМВ” 
ЕООД.

С оглед на гореизложеното на основание чл. 98, ал. 1, т. 1 и т. 3 във връзка 
с  чл.  100,  ал.  1,  т.  6  от ЗЗК и чл.  69,  ал.  4  от ЗЗК,  Комисията за  защита на 
конкуренцията

Р  Е  Ш  И:

1. УСТАНОВЯВА, ЧЕ Е ИЗВЪРШЕНО НАРУШЕНИЕ по чл. 35, ал. 2 от 
ЗЗК  от  страна  на  „ЦМВ“  ЕООД,  ЕИК  201645041,  със  седалище  и  адрес  на 
управление:  гр.  Самоков,  квартал  Самоково,  бл.  28,  вх.  А,  ет.  4,  ап.  15  и 
НАЛАГА  ИМУЩЕСТВЕНА  САНКЦИЯ  в  размер  на  5  820,00  (пет  хиляди 
осемстотин и двадесет) лева за извършеното нарушение.

2. УСТАНОВЯВА, ЧЕ НЕ Е ИЗВЪРШЕНО НАРУШЕНИЕ по чл. 35, ал. 1 
и по чл. 29 от ЗЗК от страна на „ЦМВ“ ЕООД, ЕИК 201645041, със седалище и 
адрес на управление: гр. Самоков, квартал Самоково, бл. 28, вх. А, ет. 4, ап. 15.

3. ВЪЗЛАГА на „ЦМВ” ЕООД, ЕИК 201645041, със седалище и адрес на 
управление:  гр.  Самоков,  квартал  Самоково,  бл.  28,  вх.  А,  ет.  4,  ап.  15,  ДА 
ЗАПЛАТИ на „ОМВ България” ООД с ЕИК 121759222, със седалище и адрес на 
управление  гр.  София,  район Красно село,  ул.  „Софийски герой“  № 1,  ет.  8, 
направените в производството разноски в  размер на 5 515,53  лв.  (пет  хиляди 
петстотин и петнадесет лева и петдесет и три стотинки)

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 
14-дневен срок от съобщаването му на страните.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

..........................................
Петко Николов

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

.......................
Ангелина Милева

ЧЛЕНОВЕ:

..........................................
Александър Александров

.........................................
9 Фактура с номер 0000000933 от 04.03.2013 г., издадена от Адвокатско дружество „Андреев, Стоянов и 
Цекова”.
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Елена Димова

..........................................
Зорница Иванова

..........................................
Петя Велчева
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