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Право на интелектуална собственост

1. Възникване и историческо развитие на закрилата на нематериалните блага – резултати от

интелектуалната дейност на човека

2. Принципи на закрилата на интелектуалната собственост. Убиквитет. Териториално действие на

закрилата и ограничено във времето действие на правната закрила

3. Източници на правото на интелектуалната собственост. Вътрешни и международни източници.

Източници в правото на Европейския съюз

4. Обща характеристика на нематериалните блага. Особености и видове обекти на

интелектуалната собственост

5. Обща характеристика на произведенията като обекти на авторското право. Творческа дейност и

обективна форма

6. Видове произведения

7. Обекти, изключени от авторскоправна закрила

8. Произведения, създадени по поръчка и в рамките на трудово правоотношение.

9. Субекти на авторското право. Автор. Вторични носители на авторски права. Наследяване

10. Съдържание на субективното авторско право. Неимуществени и имуществени права. Срок на

закрилата

11. Свободно използване на обектите на авторското право

12. Доброволно използване. Договори за използване – обща характеристика и особености

13. Издателски договор

14. Договор за компютърна програма. Други договори за използване на произведения

15. Сродни на авторското право права

16. Правна защита срещу нарушения на авторското прашо

17. Същност и особености на обектите на индустриална собственост. Видове обекти на

индустриална собственост

18. Същност на изобретенията като обекти на индустриална собственост. Видове изобретения.

Полезни модели

19. Патентоспособност на изобретенията. Новост. Промишлена приложимост. Изобретателска стъпка

20. Субекти на патентното право. Изобретател и патентопритежател

21. Производство пред ПВ. Заявка за издаване на патент. Описание на изобретението. Претенции

22. Правна същност на патента. Срок на действие на патента. Прекратяване на действието на

патента преди изтичане на срока на закрила

23. Съдържание на патентното право. Ограничения на патентното право. Принудителна лицензия

24. Патентни нарушения и правни средства за защита на патентопритежателя

25. Промишлен дизайн. Новост и оригиналност
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26. Производство по регистрация пред ПВ. Съдържание на правото върху промишлен дизайн. Срок

на действие на закрилата

27. Означенията като обекти на интелектуална собственост. Функции и особености на означенията

като обекти

28. Понятие за марка. Видове марки

29. Производство по регистрация пред Патентното ведомство. Абсолютни основания за отказ от

регистрация.

30. Относителни основания за отказ от регистрация. Производство по опозиция

31. Свидетелство за регистрация. Срок на действие. Предсрочно прекратяване на действието на

регистрацията

32. Съдържание на правото върху марка. Използване, разпореждане и право на забрана за

използване на знака

33. Ограничения на правото върху марка. Изчерпване на правото

34. Правна защита срещу нарушения на правото на марка. Мерки за граничен контрол

35. Географските означения като обекти на интелектуална собственост. Същност и характерни

особености. Видове географски означения

36. Фирмата като обект на правото и като обект на интелектуална собственост. Фирма, марка и

други знаци, използвани в търговската дейност. Защита на фирмата

37. Защита на търговската тайна

38. Правни средства за използване на обектите на индустриална собственост. Лицензионен договор.

Обща характеристика. Видове

39. Договор за лицензия на изобретение. Договор за лицензия на марка

40. Договор за франчайзинг

41. Правна закрила на новите растителни сортова и породи животни

42. Правна закрила на топологията на интегралните схеми

43. Защита на домейн имената
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