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Индивидуална

9. DVD плейъри; USB памет; 3D очила; аудио- и видео приемници; автоматични вентили с електромагнитно
задвижване; автоматични индикатори за ниско налягане в автомобилни гуми; аерометри; азбестови
екрани, щитове за пожарникари, огняри; азбестови облекла за предпазване от огън; азбестови ръкавици
за предпазване от злополуки; азимутомери; актинометри; акселерометри; акумулатори, електрически;
акумулатори, електрически, за превозни средства; акумулаторни кутии; акустични [звукови] аларми;
акустични съединители; акустични тръби; акустични тръби за високоговорители; алармени звънци,
електрически; аларми; алидади; алтиметри; амперметри; анемометри; анимационни филми; аноди;
анодни батерии; антени; антикатоди; апарати за анализ на въздуха; апарати за анализ на хранителни
продукти; апарати за проверка на франкиране; апарати за връзка; апарати за ферментация [лабораторни
уреди]; апарати за галванизация; апарати за гланциране на фотографски снимки; апарати за глобално
позициониращи системи [GPS]; апарати за дишане при подводно плуване; апарати за дишане, с
изключение на такива за изкуствено дишане; апарати за записване от разстояние; апарати за измерване
на налягане; апарати за измерване на скорост [фотография]; апарати за измерване от разстояние;
апарати за измерване дебелината на кожи; апарати за изследване, не за медицински цели; апарати за
йонизация, с изключение на такива за йонизация на въздуха или водата; апарати за контрол и управление
на бойлери, парни котли; апарати за контрол на скоростта на превозни средства; апарати за ламбиране
на яйца; апарати за проверка на пощенски печати; апарати за рентгенови снимки, с изключение на такива
за медицински цели; апарати за суфлиране [аутокю]; апарати за управление на подемни машини; апарати
за управление чрез сателит; апарати и инсталации за произвеждане на рентгенови лъчи, с изключение на
такива за медицински цели; апарати и инструменти за претегляне; апертометри [оптика]; атм устройства
(банкомати); аудиовизуални апарати за обучение; ацедометри за акумулатори; багети за откриване на
подпочвена вода; барометри; батерии за високо напрежение; батерии за осветление; батерии,
електрически; батерии, електрически, за превозни средства; бебефони; бебешки видеомонитори;
безжични телефони; белязани стъкла; бензинови помпи за бензиностанции; бетатрони; билетни автомати;
бинокли; бобини, електрически; брави, електрически; бронирани жилетки; бронирано облекло; броячи;
броячи на нишки; броячни и сортиращи машини за пари; бутони за звънци; вакуумметри; вани за
промиване [фотография]; вариометри; везни; верижка за пенснета; верижки за очила; ветропоказателни
ръкави; видеоекрани; видеокасети; видеомагнетофони; видеотелефони; визьори, фотографски;
винторезни шаблони; вискозиметри; високоговорители; високочестотни апарати водолазни апарати;
водолазни маски; военноморски сигнални уреди; войнишки каски; волтметри; времезаписващи апарати;
връзки (аксесоари) за мобилни телефони; вълнометри; въртящи се врати [бариери], автоматични;
газомери; газоразрядни тръби, електрически, с изключение на такива за осветление; галванизиращи
апарати; галванични батерии; галванични елементи галванометри; геодезични апарати и инструменти;
геодезични измервателни инструменти; грамофони; грамофонни плочи; гривни с кодирани
идентификационни данни, магнитни; гръмоотводи; градуирана стъклария; далекомери; декомпресионни
камери; декоративни магнити; денсиметри; дестилатори за лабораторни опити; дестилационни апарати за
научни цели; детектори; детектори за фалшиви пари; детектори на дим; джобни калкулатори; джубокс
автомати [за компютри]; джубокс автомати [музикални]; диагностични апарати, с изключение на такива за
медицински цели; диапозитиви [фотография]; диафрагми [фотография]; диафрагми, мембрани за научни
апарати; дигитални фоторамки; диктофони; динамометри; компакт-дискове [аудио-видео]; дискове
[магнитни]; дискови устройства [за компютри]; дифракционни апарати [микроскопи]; дихателни маски [с
изключение на такива за изкуствено дишане]; днк чипове; дозатори; домофони; дроселни бобини
[импеданс]; дърводелски линии; държачи за електрически бобини; държачи за плаки [фотография];
електрифицирани огради; електрифицирани стълбове за монтиране на прожектори; електрически
адаптери; електрически звънци за врати; електрически апарати за комутация; електрически инсталации за
дистанционно управление на производствени операции; електрически предпазители; електрически
фенери [светлинни сигнали]; електродинамични апарати за дистанционно управление на сигнали;
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електродинамични устройства за дистанционно управление на железопътни стрелки; електроизолационни
тръби; електролизатори; електромагнитни бобини; електронни джобни предаватели; електронни етикети
за стоки; електронни лампи; електронни лампи [радио]; електронни писалки [визуални индикаторни
устройства]; електронни публикации [които могат да бъдат прехвърляни върху друг носител]; електронни
светлинни указатели; електронни табла за обяви; електронни бележници; епидиаскопи; епруветки;
ергометри; етикети с темперетурен индикатор за немедицински цели; ехолоти [уреди за определяне на
местоположение по звук]; живачни нивелири; животоспасяващи апарати и уреди; задействащи се с
монети бариери и порти за паркинги; задействащи се с монети механизми за телевизионни приемници;
запалителни устройства, електрически, за дистанционно запалване; зарядни устройства; зарядни
устройства за електрически батерии; затвори за обективи, обтуратори [фотография]; захаромери; защитни
каски; защитни костюми за летци; защитни маски; защитни работни маски за лице; защитни устройства за
лично ползване за защита при злополуки; защитни устройства срещу рентгенови лъчи, с изключение на
такива за медицински цели; звуковъзпроизвеждащи апарати; звукозаписни апарати; звукозаписни дискове;
звукозаписни ленти; звукозаписни носители; звукоиздаващи апарати и машини; звукоиздаващи тръби и
рупори; звукопредавателни апарати; звънци [предупредителни устройства]; знаци, светлинни; зумери;
игли за електрически грамофони; идентифициращи нишки за електрически проводници; идентифициращи
обвивки за електрически проводници; измерватели; измервателна стъклария; измервателни апарати;
измервателни вериги за земемерни работи; измервателни инструменти; измервателни уреди;
измервателни устройства, електрически; изчислителни машини за обработка на данни; инвертори
[електричество]; индикатори [електричество]; индикатори за водно ниво; индикатори за количество;
индикатори на електрически загуби; индикатори на налягане; индуктори [електричество]; инкубатори за
бактериални култури; инсталации, предпазващи от кражба, електрически; инструменти за анализ на
газове; инструменти за наблюдение; инструменти за нивелиране; инструменти, съдържащи окуляри;
инструменти и машини за изпитване на материали; интегрални схеми; интерфейс [за компютри]; кабели за
стартери на двигатели; кабели, електрически; кабелопроводи [електричество]; калибриращи пръстени;
калъфи за лаптопи; калъфи за очила; калъфи за пенснета; калъфчета за лещи; кантари; капачки за
електрически контакти; капилярни тръби; карти памет за машини за видеоигри; карти с интегрални схеми
[смарт карти]; касети за видеоигри; касетофони; каски за езда; касови апарати; катоди; катодни
антикорозионни апарати; километражи за превозни средства; кинематографски камери; кинематографски
филми, експонирани; кислородни транссъдови апарати; клетъчни телефони; коаксиални кабели; кодирани
карти за отключване; кодирани магнитни карти; колектори, електрически компактдиск плейъри;
компактдискове [аудио-видео] компактдискове [памет само за четене]; компаратори компаси; компаси
[измервателни инструменти]; компютри; компютърен софтуер [записан]; компютърен хардуер; компютърни
бележници; компютърни клавиатури; компютърни периферни устройства; компютърни програми [софтуер,
които може да бъде прехвърлян върху друг носител]; компютърни програми, записани; компютърни
софтуерни приложения за сваляне; комутатори; конвертори, електрически кондензатори; контакти,
електрически; контактни лещи; конуси за улична сигнализация; корабни апарати и инструменти;
коригиращи лещи [оптика]; космографски уреди; костюми за гмуркане; крачкомери; кристали от галенит
[детектори]; кръгли логаритмични линийки; кутии за високоговорители; кутии, специално направени за
фотографски уреди и инструменти; лабораторни вани; лабораторни пещи; лабораторни центрофуги; лаг
[измервателни инструменти за скорост и изминат път на кораби]; лазери, с изключение на такива за
медицински цели; лактометри; лампи за тъмни стаи [фотография]; лампи светкавици [фотография];
лаптопи; ленти за видеозапис; ленти за чистене на глави [записващи]; лещи за астрофотография; лещи за
очила; лещи за приближение; линеали [измервателни инструменти]; лични карти, магнитни; логаритмични
линийки; лоти; лупи [оптика]; магически, фокуснически фенери; магнити; магнитни кодиращи устройства;
магнитни ленти; магнитни лентови устройства [за компютри]; магнитни носители на данни;
магнитопроводи; магнитофони; манекени за изпитване на удар при катастрофи; манекени за спасителни
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упражнения [учебни апарати]; манометри; маркиращи измервателни уреди [дърводелски]; маркшайдерски
либели; математически прибори; мачти за радиоантени; машини за издаване на фактури; машинни знаци;
маяци, фарове, светещи; мегафони; меден проводник, изолиран; мембрани [акустика]; мембрани на
електрически грамофони; мензули [геодезични инструменти]; мерителни лъжици; мерки за вместимост;
метални детектори за промишлени или военни цели; материали за електропроводи [проводници, кабели];
метеорологични балони; метеорологични инструменти; метрономи; механизми за апарати за броене;
механизми за задействащи се с монети апарати; мигачи [сигнализиращи светлини]; микрометри;
микрометрични винтове за оптични инструменти; микропроцесори; микроскопи; микротоми; микрофони;
мишки [компютърна периферия]; модеми; монетни апарати в паркинги; монитори [компютърен хардуер];
монитори [компютърни програми]; монтажни приспособления за кинематографски филми; морски компаси;
мостови, платформени кантари; мрежи за предпазване от злополуки; музикални файлове, които могат да
бъдат прехвърляни върху друг носител; навигационни апарати за превозни средства [бордови компютри];
навигационни инструменти; наколенки за работници; неонови надписи; нивелири [инструменти за
определяне на хоризонтала]; нивелири, либели; нивелирни лати [геодезични инструменти]; нониуси;
обвивки за електрически кабели; обезопасителни средства [с изключение на такива за местата в превозни
средства и спортно оборудване]; обективи [лещи] [оптика]; обзавеждане, специално за лаборатории;
облекла за защита от злополуки, радиация и огън; облекла за защита от огън; облекло специално
направено за лаборатории; обозначителни шамандури; оборотомери; обувки за защита от злополуки,
радиация и огън; обучаващи апарати; огледала [оптика]; огледала за контрол на работата; ограничители
[електричество]; озонатори; октанти, ъгломери; окуляри; омметри; операционни компютърни програми,
записани; оптични апарати и инструменти; оптични влакна [нишки, провеждащи светлина]; оптични
дискове; оптични кабели; оптични кондензатори; оптични лампи; оптични лещи; оптични мерници за
артилерията; оптични мерници за огнестрелни оръжия; оптични носители на данни; оптични стоки;
оптични стъкла; оптични фенери; оптични четящи устройства; осцилографи; отвеси; отражателни дискове
за носене за предотвратяване на пътно транспортни произшествия [котешки очи]; очила; очила [оптични];
очила за слънце; очила за спорт; пейджъри; пенснета; перископи; перфокартни машини за офиси; печатни
платки; печатни схеми; пипетки, капкомери; пирометри; планиметри; пластини за батерии; пластини за
интегрални схеми; плотери; плочи за акумулаторни батерии; повишаващи трансформатори; подложки за
мишки [компютърни]; подложки за ръце при работа с компютър; пожарни аларми; пожарникарски лодки,
кораби; пожарникарски лопатки; пожарникарски маркучи; пожарогасители; пожарогасителни апарати;
покривала за гасене на огън; полупроводници; поляриметри; портативни медиа плейъри; портативни
радиотелефони [уоки-токи]; портативни стерео касетофони или сd-плеъри; поставки за реторти, колби;
почистващи апарати за грамофони плочи; почистващи апарати за звукозаписващи дискове; пояси за
плуване; превключватели на елементи, [електричество]; превключватели, електрически; превключвателни
кутии [електричество]; превключвателни табла предаватели на електронни сигнали предавателни уредби
[телекомуникации]; предпазители за зъби предпазители от искри; предпазни каски за спорт; предпазни
мрежи; предпазни платнища; предупредителни триъгълници, използвани при повреда на превозни
средства; предупредителни устройства против кражби; прекъсвачи; прецизни везни; прецизни
измервателни апарати; призми [оптика]; принтери за компютри; приспособления за маркиране дължината
на дрехи; пробки за отчитане налягането на клапани; проводници от метални сплави [стопяеми
предпазители]; проводници, електрически; проводници, електрически; прожекционни апарати;
прожекционни апарати за диапозитиви; прожекционни екрани; противозаслепяващи козирки;
противозаслепяващи очила; противопожарни апарати; противопожарни помпи; пръскащи системи за
защита от пожар; пътни знаци, светещи или механични; радарни апарати; радиологични апарати за
промишлени цели; радиологични екрани за промишлени цели; радиопредаватели [телекомуникация];
радиоприемници; радиоприемници за превозни средства; радиотелеграфни апарати; радиотелефонни
апарати; разклонителни кутии [електричество]; размагнитващи апарати за магнитни ленти;
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разпределителни барабани; разпределителни конзоли [електричество]; разпределителни кутии
[електричество]; разпределителни табла [електричество]; разходомери за бензин; рамки за очила; рамки
за пенснета; рамки за фотографски диапозитиви; растери за фотогравиране; регистриращи апарати,
електрически; регулатори за сценично осветление; регулатори на импулсно напрежение; регулатори на
напрежение за превозни средства; регулатори на светлина [електрически]; регулатори на скоростта за
електрически грамофони; регулиращи апарати, електрически; редуктори [електричество]; режещи апарати
за филми; резистори, електрически; релета за време, автоматични; релета, електрически; рентгенови
апарати, с изключение на такива за медицински цели; рентгенови тръби, с изключение на такива за
медицински цели; рентгенови филми, експонирани; реостати; респиратори [с изключение на такива за
изкуствено дишане]; респиратори за филтриране на въздух; реторти, колби; рефрактометри; рефрактори;
ринг тон файлове за мобилни телефони, които могат да бъдат изтегляни; ролки [фотография]; ротори за
колекторни намотки [електричество]; ръкавици за водолази; ръкавици за защита от злополуки; ръкавици
за защита от рентгенови лъчи за промишлени цели; ръчни кантари [лостови везни]; светкавици
[фотография]; светломери, фотометри; светлофилтри [фотография]; светодиоди [led]; светофарни
сигнални устройства [апарати]; свирещи аларми; свирки за кучета; секстанти; сигнали при мъгла,
неексплозивни; сигнали, светлинни или механични; сигнализиращи свирки; сигнализиращи табла,
светлинни или механични; сигнализиращи шамандури; сигнални звънци; сигнални фенери; сирени;
скенери [уреди за обработка на данни]; скоростомери; слушалки; слънчеви батерии; слънчеви панели за
производство на електричество; смартфони; сметала; сметачни машини; соломери; сонари; сонди за
научни цели; софтуер за компютърни игри; спасителни жилетки; спасителни капсули при природни
бедствия; спасителни мрежи; спасителни пояси; спасителни салове; спасителни шамандури;
спектрографски апарати; спектроскопи; спиртометри; спътници за научни цели; стабилизатори на
електричество за осветителни уреди; стелки за обувки с електрическо загряване; стереоскопи;
стереоскопични апарати; стойки за фотографска апаратура; стопяеми предпазители с жична вложка;
стробоскопи; струйници за пожарникарски маркучи; сулфитометри; сушилни апарати за фотографски
снимки; сушилни за използване във фотографията; сушилни окачалки [фотография]; сферометри; съдове
за акумулатори; съдове за батерии; съдове за контактни лещи; съдове за предметни стъкла за
микроскопи; съединители [електричество]; съединители [устройства за обработване на данни];
съединители за електрически линии; съединители за проводници [електричество]; съединители,
електрически; съединителни кутии [електричество]; съединителни муфи за електрически кабели; табла,
пултове за управление [електричество]; таблетен компютър; таксиметрови апарати; тапи за уши; тапи за
уши за водолази; тахометри; теглилки; теглилки [ръчни кантари]; тежести за притискане;
текстообработващи процесори; телевизионни апарати; телеграфи [апарати]; телеграфни проводници;
телеметри; телепрекъсвачи; телескопи; телетипи; телефонни слушалки; телефонни апарати; телефонни
микрофони; телефонни проводници; телефонни секретари; температурни индикатори; теодолити;
терминали [електричество]; термоелектронни лампи; термометри, с изключение на такива за медицински
цели; термостати; термостати за превозни средства; тигели [лабораторни]; токоизправители; тонеркасети,
непълни, за принтери и фотокопирни машини; топлинни регулатори; тотализатори [вид броячи];
транзистори [електроника]; транспондери; транспортири [измервателни инструменти]; трансформатори
[електричество]; тренажори за управление и контролиране на превозни средства; триножници за
фотоапарати; триоди; тръби на пито; тъмни стаи [фотография]; увеличителни апарати [фотография];
управляващи апарати, автоматични, за превозни средства; уреди за измерване киселинността на водата;
уреди за измерване на морската дълбочина; уреди за измерване ъгъла на наклон; уреди за определяне
гъстотата на млякото; уреди за определяне на плътност; уреди и инструменти за астрономията;
уринометри; усилватели; ускорители на частици; устройства за безопасност на железопътния транспорт;
устройства за гласуване; устройства за дистанционно управление; устройства за компютърна памет;
устройства за освобождаване на затвори за обективи [фотография]; устройства за отмерване на времето
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за варене на яйца [пясъчни часовници]; устройства за предпазване от смущения [електричество];
устройства за смяна на игли за електрически грамофони; устройства осигуряващи свободни ръце при
използване на телефон (хендс фри); файлове с изображения, които могат да бъдат изтегляни;
факсмашини; физични апарати и уреди; филми, експонирани; филтри [фотография]; филтри за
респираторни маски; филтри за ултравиолетови лъчи, за фотографията; флопидискове; флуоресциращи
екрани; фотоапарати [фотография]; фотогалванични елементи; фотокопирни апарати [фотографски,
електростатични, термични]; фотометри; фототелеграфни апарати; хелиографни апарати; хигрометри;
хидрометри; химически апарати и инструменти; холограми; хроматографски апарати за лабораторни цели;
хронографи [времезаписващи апарати]; централни обработващи устройства [процесори]; центриращи
уреди за фотографски диапозитиви; циклотрони; цифрови знаци; чанти за лаптопи; часовници [устройства
за регистриране на време]; честотомери; четци за дигитални книги; четящи устройства [устройства за
обработване на данни]; четящи устройства за баркод; чинийки на петри; чипове [интегрирани схеми];
шивашки уреди за мерене; шнурове за очила; шнурове за пенснета; шпионки [увеличаващи лещи] за
врати; шрифтови таблици; шублери; щепсели, фасунги и други контакти [електрически връзки]; щипки за
нос за водолази и плувци
16. абсорбиращи листове от хартия или пластмаса за опаковане на хранителни продукти; автоматични
писалки; адресни печати [щемпели]; адресни табели за машини за отпечатване на адреси; азбучници;
акварели [картини]; албуми; албуми за залепване на изрезки; алманаси; апарати за скици; аритметични
таблици; архитектурни макети; атласи; афиши, плакати от хартия или картон; бележници; бележници
[канцеларски принадлежности]; билети; биологически мостри за микроскоп [учебен материал]; бланки
[печатни]; броеници; брошури; букви [печатарски]; бърсалки за писалки; бюлетини с новини; ваденки;
валяци за домашно боядисване; валяци за пишещи машини; ванички и палитри за бои; вестници; вискозни
[целулозни] листове за опаковане; влагоконтролиращи листове от хартия или пластмаса за опаковане на
хранителни продукти; восък за моделиране, не за зъболекарски цели; восък за печати; восъчна хартия;
въглени моливи; галванични отпечатъци; географски карти; главни счетоводни книги; глина за
моделиране; калъпи за глина за моделиране [материали за художници]; глутен [лепило] за канцеларски
или домакински цели; гравюри; гравюрни плочи; графити за моливи; гребени за декориране с рисунки,
имитиращи мрамор; гумени предпазители за пръсти [за офиси]; гумени уплътнения за буркани; гуми за
триене; гъби за почистване на дъски за писане; диаграми; диапозитиви [канцеларски принадлежности];
документни папки [канцеларски принадлежности]; дръжки за графити за моливи; дръжки за моливи;
дръжки за тебешир [креда]; дръжки за щемпели [печати]; държачи за хартиени листа; дъски от дървесинна
каша [канцеларски принадлежности]; екрани [книжни]; етикети за картотеки; етикети, нетекстилни; желатин
за канцеларски или домакински цели; залепваща се тъкан за канцеларски цели; залепващи се ленти
[канцеларски принадлежности]; земни глобуси; знамена [от хартия]; ивици за подвързия [подвързване на
книги]; игли за офорт [радирунг]; изделия за изтриване [гуми]; изображения; изстъргващи [изтриващи]
инструменти за офиси; изтриващи защитни устройства; индексни карти [канцеларски принадлежности];
индиго; инструменти за писане; кабърчета; калеми; календари; калъпи за глина за моделиране [материали
за художници]; калъфи за паспорти; калъфи за чекови книжки; канцеларски принадлежности; канцеларски
принадлежности за съхраняване на документи; карти; картини [рисунки], поставени в рамки или не;
картини, фотографии; картички за съобщения [канцеларски]; картон; картонени тръби; каталози;
конусообразни книжни кесии; клавиши за пишещи машини; кламери; кламери за офиси; книги; книговезки
материали; книговезки преси [офисни нужди]; книговезки телчета за офиси; книжки; книжни филтри за
кафе; колекционерски карти, с изключение на тези за игри; комикси; копирна хартия; копирна хартия
[канцеларски принадлежности]; копирни игли за чертожни цели; копирни машини; копирни платна; копирни
шаблони; копия на картини, репродукции; коректорни ленти [канцеларски принадлежности]; коригиращи
течности [за офиси]; коригиращо мастило [хелиография]; корици за книжа; кройки за шев на облекло;
кутии за бои [училищни пособия]; кутии за печати; кутии за писалки; кутии за шаблони; кутии за шапки от
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картон; кутии от картон или хартия; кутии от хартия за сметана; кърпи от хартия; кърпи от хартия за лице;
ластични [гъвкави] ленти за офиси; лента за отбелязване на страници в книга; ленти за компютърни
принтери; ленти за пишещи машини; ленти за пури; лепенки за канцеларски или домакински цели; лепила
[слепващи вещества] за канцеларски или домакински цели; лепила за канцеларски или домакински цели;
лигавници от хартия; чертожни линеали; листове от рeциклирана целулоза за опаковане; листовки;
литографии; литографски камъни; литографски произведения на изкуството; луминесцентна хартия;
маншети за предпазване при работа с пишещи инструменти; маркери [канцеларски принадлежности];
мастилени ленти; мастилени повърхности за възпроизвеждащи документи машини; мастилени тампони
[за печати]; мастилници; мастило; материали за моделиране; материали за опаковане [уплътняване,
запълване], от хартия или картон; материали за пълнеж от хартия или картон; машини за затваряне на
пликове, за офиси; машини за ламиниране на документи; машини за отпечатване на адреси; машини за
подостряне на моливи [електрически или неелектрически]; машини за унищожаване на документи чрез
нарязване [за офиси]; машинки за номериране; модели на бродерии [образци, мостри]; моливи;
молитвени броеници; музикални поздравителни картички; наборни рамки [книгопечатане]; наръчници
[справочници]; несесери за принадлежности за писане [канцеларски]; несесери за принадлежности за
писане [комплекти]; нишестено лепило за канцеларски или домакински цели; ножове за хартия [ножици]
[за офиси]; носни кърпи от хартия; обвивки [канцеларски принадлежности]; обвивки от хартия за саксии;
овлажнители [за офиси]; овлажнители за намазани с лепило повърхности [за офиси]; олеографи; опаковки
[канцеларски принадлежности]; опаковки за бутилки от картон или хартия; опаковъчен материал, направен
от нишесте; опаковъчна хартия; острилки за моливи [електрически или неелектрически]; офисни
перфоратори; офисни принадлежности, с изключение на мебелите; офортни изделия; палети за
художници; пантографи [чертожни инструменти]; папие- маше; папки [за офиси]; папки [канцеларски
принадлежности]; папки за книжа; папки с листове, които могат да се вадят; пастелни бои; пергаментова
хартия; пергели за чертане; периодични издания; перодръжки; перфокарти за станове за жакардови
тъкани; перфоратори [за офиси]; печатарски блокове; печатарски букви; печатарски прибори, преносими
[за офиси]; печатарски цифри и букви; печати за анулиране; печати [щемпели]; печатни материали;
печатни машини за кредитни карти, неелектрически; печатни публикации; печатни разписания; писалки [за
офиси]; писци; писци от злато; пишещи машини [електрически или неелектрически]; плакати; планове
[схеми, скици, чертежи, диаграми]; пластични обвивки за амбалаж; пластични прилепващи обвивки,
разтегателни, за палетизация; пластмаси за моделиране; платна за рисуване на картини; платнени
подвързии за книги; пликове [канцеларски принадлежности]; пликове за бутилки от картон или хартия;
пликове за микровълново готвене; пломбиращи кръгчета [вместо печат]; пломбиращи смеси за
канцеларски цели; пломбиращи уреди за офиси; пломбиращи щемпели; плочи за писане; подвързии за
книги; подложки за бирени чаши; подложки за документи с щипка; подложки за маса от хартия; подложки
от хартия; подноси за писма; подноси за сортиране и преброяване на пари; поздравителни картички;
показалки, неелектронни; покривала за принтери, не от текстил; покривки за маса от хартия; покривки и
салфетки от хартия за маса; покрити с мастило листове за копирни машини; полимерна глина за
моделиране; попивателни хартии; портрети; поставки за мастилници; поставки за печати; поставки за
писалки и моливи; поставки от хартия; пощенски картички; пощенски марки; преспапиета; прибори за
откъсване на парчета лепенки [за офиси]; принадлежности за писане; принтерни реглети; проспекти
[програми]; пълнители за мастило; хартия за радиограми; размножители [канцеларски принадлежности];
рамки за шпалти [печатане]; резервоари за мастило; рекламни табла от хартия или картон; репродукции
на картини; ролки за ленти за пишещи машини; ръкописни образци за копиране; ръчни стативи за
художници; ръчни, устройства за залепване на етикети; салфетки от хартия за маса; салфетки хартия за
почистване на грим; самозалепващи се ленти за канцеларски или домакински цели; самозалепващи се
лепенки за канцеларски или домакински цели; сачми за химикалки; сборници с песни, песнопойки;
скицници; слепващи вещества [лепила] за канцеларски или домакински цели; словослагателски компаси;
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сметачни таблици; списания [периодични]; справочници [наръчници]; сребърна хартия; стативи за
художници; статуетки от папие-маше; стеатит [шивашка креда]; стикери [канцеларски принадлежности];
стоманени букви; стоманени писци; табели от хартия или картон; табла [диаграми, схеми, чертежи,
графики, таблици]; тампони за печати; тебешир [креда] за литография; тебешир [креда] за писане;
тебешири [креда] за маркиране; тесто за моделиращо тесто [паста]; тетрадки; тефтери за писане или
чертане; тоалетна хартия; торби за отпадъци [от хартия или от полиетилен]; туш; тушовки; тъкани за
подвързване на книги; устройства и машини за подвързване на книги [офисоборудване]; учебни
материали [с изключение на апарати]; училищни пособия [канцеларски принадлежности]; филтриращи
материали [хартия]; филтърна хартия; фотогравюри; апарати за монтиране на фотографии; фотографии
[печатни]; фотографски стойки; хартиени ленти; хартиени ленти и карти за записване на компютърни
програми; хартиени листове [канцеларски принадлежности]; хартиени панделки; хартия; хартия за
електрокардиографи; хартия за записващи устройства; хартия за писма; хартия за шкафове
[парфюмирана или непарфюмирана]; хартия ксуан [за китайски рисунки и калиграфии]; хартия от
дървесинна каша; хектографи; хелиографни копия; хигиенна хартия; хистологични разрези за учебни
цели; хромолитографии; цветни литографии [хромолитографии]; циклостилни апарати и машини; цифри
[печатарски]; чанти [пликове, торбички] от хартия или полиетилен за опаковане [пакетиране]; черни дъски
(училищни); чертожни дъски; чертожни инструменти; чертожни кабърчета; чертожни комплекти; чертожни
кривки; чертожни материали; чертожни т- образни ъгълници; чертожни ъгълници; четки за писане; четки за
рисуване; четки за художници; чинийки за акварелни бои за художници; чифт подпорки за книги,
подредени на рафт; шаблони; шаблони [канцеларски принадлежности]; шаблонни листове; шивашка
креда; шкафове за канцеларски принадлежности [за офис]; шнурове за подвързване на книги; пластични
шуплести пакети [за опаковане или пакетиране); щампи [гравюри]; щемпели [печати]; кутии за щемпели
[печати]; щемпелуващи машини за офиси; щипки за банкноти; щипки за писалки; щипки за хартия; ъглови
линеали
35. абониране за вестници [за трети лица]; абониране за телекомуникационни услуги [за трети лица]; агенции
за внос и износ; агенции за търговска информация; административно обработване на поръчки на клиенти;
административно управление на компании от подизпълнител; административно управление на хотели;
актуализиране и поддържане на данни в компютърни бази данни; актуализиране на рекламни материали;
анализ на себестойността; бизнес мениджмънт на спортисти; бизнес одити; бизнес оценка на търговска
ефективност; бизнес управление за доставчици на услуги на свободна практика; бизнес управление на
програми за възстановяване на средства за трети лица; връзки с обществеността; възпроизвеждане на
документи; дизайн на рекламни материали; изготвяне на ведомости; изготвяне на статистически данни;
издаване на фактури; изследване на пазара; изследвания с търговска цел; икономическо прогнозиране;
консултантски услуги в областта на човешките ресурси; консултантски услуги за търговско управление;
консултации в областта на организирането на търговията; консултации в областта на търговското
ръководство и организация; консултации в областта на търговското управление; маркетинг; машинописни
услуги; набиране на кадри; набиране на спонсори; насърчаване на продажбите [за трети лица]; он-лайн
реклама в компютърна мрежа; оптимизиране на търсещи системи; оптимизиране на уебсайт – трафик;
организиране на изложби с търговска или рекламна цел; организиране на модни ревюта с промоционална
цел; организиране на търгове; организиране на търговски панаири с търговска или рекламна цел;
осигуряване на он-лайн пазар за покупко-продажба на стоки и услуги; отдаване под наем на автомати за
продажба; отдаване под наем на канцеларски машини и апарати; отдаване под наем на рекламни
билбордове; отдаване под наем на рекламни съоръжения; отдаване под наем на рекламно време във
всички средства за комуникация; отдаване под наем на рекламно пространство и време; отдаване под
наем на търговски щандове; отдаване под наем на фотокопирни машини; подизпълнителски услуги
(търговско подпомагане); подпомагане на търговското управление; подреждане на витрини; помощ при
управление на търговски или промишлени предприятия; попълване на данъчни декларации; преглед на
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печата; пей пер клик реклама; предоставяне на бизнес информация чрез уеб сайт; предоставяне на
търговска информация и консултации за потребители [търговска консултация в магазините]; представяне
на стоки; представяне на стоки на дребно с цел продажба чрез комуникационни средства; предоставяне
на търговска и фирмена информация за контакти; приемане на телефонни съобщения [за отсъстващи
абонати]; производство на рекламни филми; проучване на общественото мнение; проучване на пазара;
проучване с търговска цел; професионални консултации в областта на търговията; психологическо
тестване за подбор на кадри; публикуване на рекламни текстове; радиорекламиране; разпространение на
мостри; разпространение на рекламни материали; разпространение на рекламни материали по пощата
[листовки, проспекти, брошури, мостри]; реклама; рекламиране на открито; рекламиране чрез афиши;
рекламиране чрез пощенски поръчки; рекламиране чрез телевизията; рекламни агенции; секретарски
услуги; систематизиране на информация в компютърни бази данни; снабдяване за сметка на трети лица
[закупуване на стоки или услуги за други предприятия]; стенографски услуги; счетоводни услуги; събиране
на информация в компютърни бази данни; създаване на рекламни текстове; съставяне на автобиографии
за трети лица; съставяне на извлечения от сметки; текстообработка; телемаркетингови услуги;
транскрибиране на съобщения [административна дейност]; трудови борси; търговия на дребно и едро с
фармацевтични, ветеринарни, санитарни и медицински препарати; търговска информация; търговски
оценки; търговски справки; търговски посреднически услуги; търговско управление на лицензиране на
стоки и услуги за трети лица; търсене в компютърни бази данни [за трети лица]; управление на бизнес
проекти; управление на компютърни файлове; управление на сделки в областта на изкуството; услуги за
подаване на данъчни декларации; услуги за художествено оформление за рекламни цели; услуги на
манекени, свързани с рекламиране и представяне на стоки; услуги свързани с водене на преговори и
сключване на търговски сделки за сметка на трети лица; услуги, свързани със сравняване на цени; услуги,
свързани с преместване на предприятия; фотокопирни услуги
38. безжични предавания, емисии; далекосъобщителна маршрутизация и свързване; доставка на
телекомуникационни връзки с глобална компютърна мрежа; електронна поща; електронни бюлетини
[телекомуникационни услуги]; изпращане на съобщения; информационни агенции; информационни услуги
в областта на телекомуникациите; комуникации чрез клетъчни телефони; комуникации чрез компютърни
терминали; комуникации чрез телеграми; комуникации чрез телефон; комуникации чрез фиброоптични
мрежи; онлайн предаване на поздравителни картички; осигуряване на достъп до бази данни; осигуряване
на онлайн форуми; отдаване под наем на апаратура за предаване на съобщения; отдаване под наем на
достъп до глобални компютърни мрежи; отдаване под наем на модеми; отдаване под наем на
телекомуникационно оборудване; отдаване под наем на телефони; отдаване под наем на факсимилна
апаратура; предаване на съобщения и образи с помощта на компютри; предаване на телеграми;
предаване на факсимилета; предаване на цифрови файлове; предаване по сателит; предавания, емисии
по кабелна телевизия; предоставяне на достъп до глобална компютърна мрежа; предоставяне на достъп
до форуми за разговори в интернет (чатрум); предоставяне на телекомуникационни канали за
представяне на стоки по телевизия с цел продажба (телешопинг); радиокомуникации; радиопредавания,
радиоемисии; служби за свръзка чрез сигнали [радио, телефон или други средства за електронна
комуникация]; стрийминг на данни; телевизионни предавания, емисии; телеграфни услуги; телеграфно
обслужване; телеконферентни услуги; телексни услуги; телефонни услуги; услуги за видеоконферентни
връзки; услуги, свързани с гласова поща
41. компютърна предпечатна подготовка; агенции за билетни услуги [развлечение]; академии [образование];
ваканционни лагери [развлечение]; видеозаписни услуги; гимнастически тренировки; дискотеки; доставка
на он-лайн електронни публикации [без възможност да бъдат прехвърляни върху друг носител];
дресиране на животни; жестомимичен превод; забавачки; задочно обучение; заемни библиотеки;
звукозаписни студия; зоологически градини; издаване на книги; информационни услуги в областта на
образованието; информационни услуги в областта на развлеченията; информационни услуги за отмора и
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почивка; калиграфски услуги; киностудия; клубни услуги [развлечения или обучение]; композиране на
музика; микрофилмиране; монтаж на видеоленти; мюзикхоли; нощни клубове; образователни услуги;
обучение; озвучаване на филми, радио и телевизионни програми; он-лайн публикуване на електронни
книги и периодични издания; организиране и провеждане на колоквиуми; организиране и провеждане на
конгреси; организиране и провеждане на конференции; организиране и провеждане на концерти;
организиране и провеждане на практически семинари [обучение]; организиране и провеждане на
семинари; организиране и провеждане на симпозиуми; организиране на балове; организиране на изложби
с културни или развлекателни цели; организиране на конкурси [образование или развлечения];
организиране на конкурси за красота; организиране на лотарии; организиране на модни ревюта с
развлекателна цел; организиране на представления [импресарски услуги]; организиране на приеми
[развлечения]; организиране на спортни състезания; оркестри; осигуряване на оборудване за казина
[хазарт]; осигуряване на оборудване за караоке; осигуряване на оборудване за музеи [представления,
изложби]; осигуряване на спортни съоръжения; осигуряване на съоръжения за голф; осигуряване на
съоръжения за отмора; осигуряване на услуги в зали с игрални автомати; отдаване под наем на апарати
за осветяване на театрални декори или телевизионни студия; отдаване под наем на аудиооборудване;
отдаване под наем на видеокамери; отдаване под наем на видеокасети; отдаване под наем на
видеокасетофони; отдаване под наем на екипировка за подводно плуване; отдаване под наем на
звукозаписи; отдаване под наем на играчки; отдаване под наем на кинопрожекционни апарати и
принадлежности; отдаване под наем на кинофилми; отдаване под наем на оборудване за игри; отдаване
под наем на радио- и телевизионни приемници; отдаване под наем на спортни площадки и терени;
отдаване под наем на спортни съоръжения [с изключение на превозни средства]; отдаване под наем на
сценични декори; отдаване под наем на съоръжения за стадиони; отдаване под наем на тенискортове;
отдаване под наем на шоудекори; писане на сценарии; подвижни библиотечни услуги; позиране на
модели за художници; практическо обучение [демонстрация]; преводачески услуги; представления на
живо; представяне на кинотеатри; предоставяне на он-лайн видео без възможност за сваляне;
предоставяне на он-лайн музика без възможност за сваляне; преподаване; провеждане на изпити;
провеждане на курсове по фитнес; прожекция на филми; производство на музика; производство на радиои телевизионни програми; производство на филми, с изключение на рекламни; професионална
преквалификация; професионално ориентиране [съвети в областта на образованието и обучението];
публикуване на текстове [с изключение на рекламни текстове]; радиоразвлечения; развлечения;
резервация на места за представления; религиозно обучение; репортерски услуги; спортни клубове;
спортни лагери; субтитриране на филми; създаване на текстове (с изключение на рекламни текстове);
театрални продукции; телевизионни развлечения; увеселителни паркове; услуги за художествено
оформление, с изключение на такива за рекламни цели; услуги на артисти; услуги на дисководещи; услуги
на лични треньори [фитнес]; услуги на треньори [обучение]; услуги на училища [образование]; услуги,
свързани с провеждане на он-лайн игри [от мрежа]; услуги на частни учители; устен превод; училища –
пансиони; физическо възпитание; фотографски услуги; фоторепортажи; хазартни игри; хронометриране на
спортни прояви; циркове; шоупродукции
42. анализ на вода; анализ на компютърни системи; анализ с цел експлоатация на нефтени находища;
бактериологични изследвания; биологични изследвания; външно архивиране на данни; възстановяване на
компютърни данни; вътрешно обзавеждане; геоложки експертизи; геоложки изследвания; геоложки
проучвания; градоустройствено планиране; графичен дизайн; графологични аналази; дизайн на облекла;
дизайн на опаковки; дистанционен мониторинг на компютърни системи; електронно съхранение на данни;
енергиен одит; земемерство; изпитване на материали; изпитване на текстил; изследване на петролни
кладенци; изследвания в областта на козметиката; изследвания в областта на механиката; изследвания в
областта на физиката инженеринг; изчисления в облак; инсталиране на компютърен софтуер;
информационни услуги в областта на метеорологията; картографиране; качествен контрол; клинични
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изпитвания; компютърни софтуерни консултации; компютърно програмиране; конвертиране на данни или
документи от физически на електронен носител; конвертиране на компютърни програми и данни [не
физическо конвертиране]; консултански услуги в областта на спестяване на енергия; консултантски услуги
в областта на информационни технологии (ит); консултантски услуги в областта на компютърните
технологии; консултантски услуги в областта на създаването и проектирането на компютърния хардуер;
консултантски услуги по дизайн на уебсайтове; консултации в областта на архитектурата; метеорологично
прогнозиране; научни изследвания; осигуряване на средства за търсене в интернет; осъвременяване на
софтуер; отдаване под наем на компютри; отдаване под наем на компютърен софтуер; отдаване под наем
на уеб сървъри; оценяване на качеството на вълна; оценяване на качеството на дървения материал в
гора; подводни изследвания; поддръжка на компютърен софтуер; предизвикване на валежи; предоставяне
на информация за компютърни технологии и програмиране чрез уеб сайт; предоставяне на научна
информация и консултации, свързани с намаляване на парниковите газове; предоставяне на
пространство за уебстраници; презапис на компютърни програми; проверяване на измервателни
инструменти; проектиране на компютърен софтуер; проектиране на компютърни системи; промишлен
дизайн; проучване и разработване на нови продукти за трети лица; проучване на петролни находища;
проучване на технически проекти; проучвания свързани с опазване на околната среда; софтуер като
услуги; стилистика [промишлен дизайн]; строително проектиране; създаване и поддържане на уеб
страници за трети лица; сървър хостинг; технически изследвания; технически контрол на превозни
средства; технически надзор; технологични консултантски услуги; технологични консултантски услуги в
областта на телекомуникациите; търсене на нефт; услуги в областта на химията; услуги за защита от
компютърни вируси; услуги на архитекти; услуги на научни лаборатории; услуги на подизпълнители в
областта на информационните технологии; установяване на автентичността на произведения на
изкуството; химически анализ; химически изследвания; цифровизация на документи [сканиране]
Заявител/ Притежател/ Ползвател
"ИНВЕСТОР.БГ" АД, BG, София, 1540, бул. "Брюксел" № 1
Пълномощници
ПИС: Марио Николов Христов, BG, София, ул. Бъднина, бл.325А
Приоритети
Няма
Решения
Тип документ
ТМ Решение за отхвърляне на
опозиция (чл.38г, ал.9)
ТМ Решение за отхвърляне на
опозиция (чл.38г, ал.9)
ЖАО Решение в изпълнение на
съдебно решение
ЖАО Неоснователна жалба срещу
решението на опозиции

Номер

Дата на документ
07.12.2018
07.12.2018
04.10.2022

115

02.04.2020

Опозиции/Възражения
Вид искане
Опозиция

Опонент
"ИЗДАТЕЛСТВО ЗА СПИСАНИЯ-МЕДИА"
ЕООД, район Оборище, Св. Св. КИРИЛ И
МЕТОДИЙ No 84, София, 1202, BG

Входящ номер
Статус
Решение
BG/E/2016/1337274/3 ТМ Обжалвано
0.11.2016
решение
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Искания за отмяна/заличаване на регистрацията
Няма

Вписвания
Няма
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