
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рег. № 160462 
 

Заявка № 160462 

Дата на заявяване: 23/10/2020 

Приоритет:   

Притежател/и/: 

"ПОЛИКОНСУЛТ" ООД,  

р-н Владислав Варненчик,  

ул. "Ян Хунияди" 31, ет. 1, офис 102,  

9023 ВАРНА, [BG] 

Тип на марката: Комбинирана 

Защитени цветове:  

Неохраняеми елементи:  

Класове на стоките и/или услугите: 

9, 35, 36 

Срок на действие: 23/10/2030 

Дата на регистрация: 23/02/2021 
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МАРКА рег. No 160462 
Списък на стоките и/или услугите 

 

Клас 9: счетоводен софтуер; софтуер за бизнес управление; софтуер за попълване 

на данъчни декларации; финансов компютърен софтуер; софтуер за 

финансово управление; офис и бизнес приложения; бизнес софтуер; 

интерактивен бизнес софтуер; софтуер за бизнес технологии. 

Клас 35: счетоводство; счетоводни услуги; счетоводно управление; 

административно счетоводство; данъчни [счетоводни] консултации; 

счетоводно данъчно планиране; компютъризирани счетоводни услуги; 

съдебни счетоводни услуги; данъчни съвети (счетоводство); 

консултантски бизнес счетоводни услуги; услуги на експерт-

счетоводители за счетоводство и бизнес; бизнес съвети, свързани със 

счетоводство; счетоводни съвети относно попълване на данъчни 

декларации; предоставяне на информация, свързана със сметки 

[счетоводство]; консултации и информация, отнасящи се до 

счетоводство; реклама и рекламни услуги; управление на персонал; 

управление на бизнес проекти; управление на бизнес документация; 

управление на бизнес процеси; консултации относно бизнес организация 

и бизнес управление; бизнес управление [за трети лица]; търговски 

мениджмънт; съвети по мениджмънт; предоставяне на информация за 

бизнес мениджмънт; консултации относно данъци [счетоводство]; 

изготвяне на документи, свързани с облагане с данъци; данъчни услуги 

относно процедури за деклариране на данъци; компютъризирано 

изготвяне на платежни ведомости; съдействие относно платежни 

ведомости; изготвяне на платежни ведомости [за трети лица]; услуги по 

обработване на платежни ведомости [за трети лица]; изготвяне на 

ведомости; финансови одити; счетоводен баланс; маркетингово 

прогнозиране; пазарно прогнозиране; икономическо прогнозиране и 

анализи; предоставяне на бизнес информация; събиране на бизнес 

информация; анализ на бизнес информация; разпространение на бизнес 

информация; проучвания на бизнес информация; предоставяне на 

компютризирана бизнес информация; бизнес съвети, запитвания или 

информация; предоставяне на бизнес информация чрез уебсайт; 

предоставяне на бизнес информация за предприятия; предоставяне на 

онлайн бизнес и търговска информация; консултация и информация 

относно търговско бизнес управление; бизнес оценки; оценки за 

маркетингови цели; подготовка на баланс за данъчни оценки; експертни 

оценки и доклади, свързани с бизнес въпроси; информация и експертни 

мнения, свързани с компании и бизнес; бизнес консултации във връзка с 

реклами; консултации свързани с одит; изготвяне на данъчни отчети и 

консултации в тази област; консултации, свързани с обработка на данни; 

бизнес консултации за фирми; бизнес консултации за физически лица; 

консултации, свързани с оценка на пазара; съдействие, предоставяне на 

съвети и консултации във връзка с бизнес анализи; счетоводство, 

едностранно счетоводство, одит; бизнес одити; бизнес информационни 

услуги осигурени онлайн от компютърна база данни или от интернет; 

изготвяне на данъчни декларации; консултантски услуги относно 

данъчни декларации [счетоводство]; услуги за подаване на данъчни 



 

декларации; съвети, свързани с изготвянето на данъчни декларации; 

попълване на данъчни декларации; анализ на себестойността; подготовка 

за изплащане на заплати; подготовка на фишове за заплати. 

Клас 36: инвестиционни счетоводни услуги; данъчни услуги [не счетоводни]; 

данъчно планиране [не счетоводство]; консултантски услуги в областта 

на данъчно облагане [не счетоводни]; управление на инвестиции; 

управление на капитали; управление на имоти; управление на активи; 

услуги по финансов мениджмънт; финансови консултантски услуги, 

свързани с данъци; финансови анализи; финансови консултации; 

финансови проучвания; финансови оценки; компютризирани финансови 

анализи; подготовка на финансови отчети; финансово прогнозиране; 

данъчни оценки; оценки на недвижимо имущество; оценителска дейност 

за финансови цели; оценка на движимо имущество; оценка на недвижима 

собственост; оценка на активи [финансова]; услуги за оценка на риска 

при инвестиране; инвестиционни консултации; бизнес експертизи за 

финансови оценки. 
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