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ПРОФ. Д-Р ВЛАДЯ БОРИСОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ



 

МАРКА рег. No 163981 
(510) Списък на стоките и/или услугите 

 

Клас 1: антикипители за моторни охладители; антипенни разтвори за 

акумулатори; антипенни разтвори за батерии; антистатични препарати, с 

изключение на такива за домакински и битови цели; антифриз; байцове 

за метал; водозащитни химикали за кожа; водозащитни химикали за 

текстил; водопречистващи химикали; горивни препарати [химични 

добавки към течно гориво]; детергентни добавки за бензин; избелващи 

химикали за масла; избелващи химикали за парафин; кит за външни 

гуми; кожарски импрегниращи химикали; композиции за ремонт на 

вътрешни гуми; корозионни препарати; лепило за залепване на счупени 

предмети; масла за обработване на издъбена кожа; маслоотделящи 

химикали; охладителни течности за двигатели на превозни средства; 

очистващи химикали за масла; препарати за икономия на гориво; 

препарати за пречистване; противонагарни химикали за двигатели, 

необразуващи нагар и сажди; силикони; химикали за запазване цвета на 

тъкани; химикали за избелване на мазнини; химикали за импрегниране на 

текстил; химикали за матиране на стъкло; химикали за обновяване на 

кожи; химикали за освежаване на текстил; химикали за промиване на 

радиатори; химични добавки за масла; химични добавки за моторно 

гориво. 

Клас 2: антикорозионни масла; антикорозионни препарати; бои; бои [багрила]; 

бои за кожа; глазури [бои, лакове]; грунд за шасита на транспортни 

средства; емайли [лакове]; емайлови бои; защитни препарати за метали. 

Клас 3: абразиви; избелващи препарати за обработена кожа избелващи препарати 

за пране; почистващи препарати; препарати за отстраняване на боя; 

препарати за пране; препарати за придаване на блясък [политури]; 

препарати за химическо чистене; течности за почистване на предното 

стъкло на транспортни средства; хартиена шкурка; хартиена шкурка с 

абразив корунд. 

Клас 35: административно управление на програми за лоялни клиенти; 

актуализиране и поддържане на данни в компютърна база данни; 

интернет индексиране за търговски или рекламни цели; онлайн реклама в 

компютърна мрежа; осигуряване на онлайн пазара за покупко- продажба 

на стоки и услуги; отдаване под наем на рекламни билбордове; отдаване 

под наем на рекламни съоръжения; предоставяне на бизнес информация 

чрез уебсайт; представяне на стоки; професионални консултации в 

областта на търговията; разпространение на мостри; реклама; 

рекламиране на открито; рекламиране на стоки и услуги чрез 

спонсорство на спортни събития; съставяне на индекси на информация за 

търговски или рекламни цели; търговия на едро и дребно (включително 

онлайн) с химикали, покрития, препарати за почистване и стоки за 

употреба във връзка с почистване на автомобили, грижи и ремонт на 

превозни средства. 

Клас 38: осигуряване на достъп до бази данни; осигуряване на онлайн форуми; 

услуги на информационни агенции. 

Клас 41: обучение; онлайн публикуване на електронни книги и периодични 

издания; организиране и провеждане на образователни форуми с лично 



 

присъствие; организиране и провеждане на практически семинари 

[обучение]; организиране и провеждане на семинари; практическо 

обучение [демонстрация]; предаване на ноу-хау [обучение]. 
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