ПРОЕКТ BG051PO001-3.3.06-0046
„Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти и млади учени
в областта на виртуалното инженерство и индустриалните технологии”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

УЧЕБНА ПРОГРАМА
За обучение на докторанти, постдокторанти и млади учени в областта на
„Интелектуална собственост“
I. МОДУЛ „Интелектуална и индустриална собственост - понятие и правна
закрила” – (4ч.)
1. Обща характеристика на нематериалните блага като обект на правна закрила.
2. Индустриална собственост - определение и обекти на закрила. Интелектуална
собственост в тесен смисъл на понятието - обекти на авторското право. Други
обекти на правна закрила - открития, рационализации и ноу-хау.
3. Международна закрила на интелектуалната собственост - Парижка и Бернска
конвенции, TRIPs.
II. МОДУЛ „Правна закрила на изобретенията чрез патенти и полезни модели”
– (6ч.)
4. Поява и развитие на патентната система в света и у нас. Източници на патентно
право. Организация на патентната система в Р България.
5. Права върху изобретението и полезния модел. Изобретателският принцип и
изобретателското право. Служебни изобретения. Право на авторско
възнаграждение
6. Патентоспособни изобретения. Изключения от патентоспособност. Новост,
промишлена приложимост и изобретателско равнище на изобретението.
Особености в закрилата на полезния модел.
7. Право на разпореждане и използване на изобретението и полезния модел.
Граници на патентната закрила. Забрана за използване от трети лица. Срок на
закрила, прекратяване и недействителност на патента - основания. Нарушение
на патентните права и защита от нарушения.
8. Формално-правни предпоставки за патентна закрила. Съдържание на заявката.
Описание на изобретението и полезния модел и патентни претенции. Право на
приоритет - видове приоритети. Експертиза по същество. Публикация на
заявката и издадения патент. Такси по заявяването, издаването и поддържането
на патента.
9. Заявки по РСТ (Договор за патентно коопериране) - международна и национална
фаза. Европейска патентна система. Европейски патент - заявяване, издаване и
действие на патента на територията на България.
III. МОДУЛ „Правна закрила на промишления дизайн” – (4ч.)
10. Понятие за промишлен дизайн, критерии за закрила. Оформяне и подаване на
заявките.
11. Формална и материално-правна експертиза. Издаване на защитни документи и
срок на закрила.
12. Права произтичащи от правната закрила и защита от нарушения.
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IV. МОДУЛ „Правна закрила на марките” – (6ч.)
13. Историческо развитие на правната закрила на марките в света и у нас.
Източници на правно регулиране. Стопанско значение и функции на марките различителна, гаранционна и рекламна.
14. Същност, определение и форма на марките. Забрани за регистрация - родови
понятия, описателни марки, марки без отличителен характер. Други забрани
съгласно ЗМГО. Видове марки според техния предмет и предназначение.
15. Регистрация на марките - съдържание и приоритет на искането за регистрация.
Експертиза по същество и видове решения на експертизния отдел.
16. Придобиване на изключителното право върху марката. Правна същност и
действие на правото, срокове на закрила. Задължение за използване на марката.
Прекратяване на правото върху марката. Отмяна и заличаване на регистрацията
на марката.
17. Понятие за фирмено наименование и наименование за произход. Особености в
правната закрила на тези обекти и различия от закрилата на марките.
Общо: 20 часа лекции

Изготвил:
(доц. д-р Стефан Стефанов)
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