
                                                                              
 

Онлайн обучение 

на тема 

„МАРКАТА И ДИЗАЙНЪТ В БИЗНЕС СТРАТЕГИЯТА НА ФИРМАТА“ 

28-29 октомври 2020 г. 

П Р О Г Р А М А 
 

Ден 1: 28 октомври 2020 г. 

13:15 – 13:30 Виртуална регистрация 

13:30 – 13:40 Официално откриване: д-р Давид Сукалински, зам.-председател на 

Патентно ведомство на РБ и Дария Маврудиева, директор на ЦУТФ 

 

13:40 – 14:00 Моята марка – защо, какво, къде и как 

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

марките и географските означения“, Патентно ведомство на РБ 

14:00 – 14:10 Какво научихме? (кратък тест) 

14:10 – 14:30 Промишлени дизайни – същност и правна закрила 

Диляна Великова - държавен експерт, дирекция „Спорове и 

административнонаказателна дейност“, Патентно ведомство на РБ 

14:30 – 14:40 Какво научихме? (кратък тест) 

14:40 – 14:50 Почивка 

14:50 – 15:10 Алтернативна защита на бизнеса чрез търговските марки и 

промишлените дизайни 

Николай Братов - старши експерт, дирекция „Спорове и 

административнонаказателна дейност“, Патентно ведомство на РБ  

15:10 – 15:20 Какво научихме? (кратък тест) 

15:20 – 15:40 Защо и колко е важен брандът за бизнеса? 

Здравка Ненова – CEO и Маркетинг Мениджър, CreativeZ Digital 

Marketing Agency 

15:40 – 15:50  Какво научихме? (кратък тест) 

15:50 – 16:10  Електронни услуги и инструменти във връзка с процедурите за 

марки и дизайни 

Стоян Божков - младши експерт, дирекция „Спорове и 

административнонаказателна дейност“, Патентно ведомство на РБ 

16:10 – 16:20 Какво научихме? (кратък тест) 

16:20 – 16:30 Почивка 

16:30 – 16:50 Начало на практическата част от обучението 

 Разпределяне на учениците в екипи и инструкции за състезанието 

16:50 – 18:00 Работа по екипи 

 (представител на Патентно ведомство ще бъде на разположение на 

всеки екип за разяснения и отговори на възникнали въпроси.) 

  



                                                                              
 

Онлайн обучение 

на тема 

„МАРКАТА И ДИЗАЙНЪТ В БИЗНЕС СТРАТЕГИЯТА НА ФИРМАТА“ 

28-29 октомври 2020 г. 

П Р О Г Р А М А 
 

Ден 2: 29 октомври 2020 г. 

09:30 – 09:50 Учебно патентно ведомство към Центъра за учебно-

тренировъчни фирми 

Николай Ганчев – консултант ПВ на ЦУТФ, МОН 

09:50 – 10:00 Какво научихме? (кратък тест) 

10:00 – 13:00 Работа по екипи 

 (представител на Патентно ведомство ще бъде на разположение на 

всеки екип за разяснения и отговори на възникнали въпроси.) 

13:00 – 14:00 Почивка 

14:00 – 14:10 Представяне на журито 

14:10 – 15:20 Представяне на презентациите на всеки екип  

 Всеки екип ще разполага с 15 минути – 10 минути за презентиране и 5 

минути за въпроси от страна журито. 

15:20 – 15:30 Попълване на анкета за обратна връзка  

15:30 - 15:50 Обявяване на резултатите от състезанието и даване на достъп 

до финален тест за учители* 

* В случай, че учителите не могат да присъстват на всички лекции, ще 

им бъде предоставен достъп до записа в периода 29-30.10.2020 г. и те 

ще могат да изпратят своя финален тест до 22.00 ч. на 30.10.2020 

година. 
 

 

Всички участници (учители и ученици), които успешно завършат онлайн 

обучението, ще получат електронни сертификати. 

Критерии за успешно завършване на онлайн обучението са активно участие по 

време на цялото обучение, попълнена форма за обратна връзка, успешно 

издържан финален тест (за учители) и активно участие в презентирането по 

екипи (за ученици). 


