
                                                                   
 

 

Семинар 

„Закрила на интелектуалната собственост – инвестираме в бъдещето си.“ 

12-14 септември 2019 г. 

 

Място: „Център за подготовка на ученици за олимпиади“, Министерство на 

образованието  и науката, бул. “ Драган Цанков″ 21А, гр. София 

П Р О Г Р А М А 

12 септември 2019 г. 

13:45-14:00  Регистрация/Добре дошли с кафе 

14:00-14:15 Официално откриване – Д-р Давид Сукалински 

14:15-15:00  Процедура по заявяване и формална експертиза на марки в Патентно 

ведомство. Новите видове марки. 

Лектор: Румиана Кошарска - държавен експерт, дирекция „Експертиза и опозиция на 

марките и географските означения“, Патентно ведомство на Република България    

15:00 - 15:15   Кафе пауза  

15:15 – 16:00  Експертиза по същество. Абсолютни основания за отказ на 

регистрация на марка  (чл. 11 от ЗМГО) 

Лектор: Милена Танева -  държавен експерт, дирекция „Експертиза и опозиция на марките 

и географските означения“, Патентно ведомство на Република България    

16:00 – 16:45 Промишлени дизайни – същност и предимства, правна закрила в 

България, Закрила в Европейския съюз, международна закрила. 

Лектор: Диляна Великова -  държавен експерт, дирекция „Спорове и 

административнонаказателна дейност“, Патентно ведомство на Република България    

16:45 - 17:00   Кафе пауза   

17:00 – 17:45  Разпореждане с изключително право върху марка и промишлен 

дизайн. Услуги за обществеността във връзка с марки и дизайни. 

Лектор: Рени Лазарова -  главен експерт, дирекция „Експертиза и опозиция на марките и 

географските означения“, Патентно ведомство на Република България    

 

17: 45  – 18:00 Дискусия и закриване на първи ден на семинара  



                                                                   
 

 
13  септември 2019 г. 

9:00-9:30 Регистрация/Добро утро с кафе 

09:30 – 10:15     Внимание – ментета! Нарушения и защита при нарушаване на права 

върху регистрирани марки и дизайни 

Лектор: Диляна Великова -  държавен експерт, дирекция „Спорове и 

административнонаказателна дейност“, Патентно ведомство на Република България    

10:15 – 11:00   Защо е важен брандът за бизнеса 

Лектор: Здравка Ненова – CreativeZ Bulgaria, изпълнителен директор, Pixel heart, 

маркетинг менижър 

11:00 – 11:15   Кафе пауза 

11:15 – 12:00 Учебно патентно ведомство към Център за учебно-тренировъчни 

фирми 

Лектор: Николай Ганчев – консултант ПО на ЦУТФ, МОН 

Сътрудничество между Център за учебно-тренировъчни фирми и 

Патентно ведомство на Република България. Ползи и бъдещи 

възможности. Проекти на ЦУТФ. 

Лектор: Ирина Добриянова, гл. експерт - ЦУТФ, МОН 

12:00 – 12:30    Дискусия и въпроси 

12:30 – 13:30    Обяд    

13:30 – 13:45    Обяснение правила на практическата част 

13:45 – 14:00    Разпределяне на участниците в отбори 

14:00 – 17:00 – Изготвяне на презентации по отбори 

 

14  септември 2019 г. 

9:00-9:30 Регистрация/ Добро утро с кафе 

09:30 – 10:15  - Представяне на презентации – Отбор 1, 2 и 3 

10:15 – 10:30    Кафе пауза 

10:30 – 11:15  - Представяне на презентации – Отбор 4, 5 и 6 

11:15 – 11:45 – Кафе пауза 

11:15 – 11:45 – Събеседване на журито, Попълване на анкетни карти 

11:45- 12:00 –   Награждаване и закриване на семинара 


