
УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО 

ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ, катедра „Частноправни науки“ 

В Ъ П Р О С Н И К  

по “ Право на интелектуална собственост 

 
1. Същност и понятие за нематериалните блага като обекти на правото. Възникване и исто-

рическо развитие на закрилата на нематериалните блага - резултати от интелектуалната 

дейност на човека. 

2. Предмет, метод и принципи на правото на интелектуалната собственост. Убиквитет. Те-

риториално действие на закрилата и ограничено във времето действие на правната закри-

ла. 

3. Система и източници на правото на интелектуалната собственост. Вътрешни и междуна-

родни източници. Източници в правото на Европейския съюз. 

4. Същност и характерни особености на отделните групи обекти на интелектуална собстве-

ност. Обекти на авторското право, обекти на индустриална собственост и други обекти на 

интелектуална собственост. 

5. Национална и наднационална /в правото на Европейския съюз/ закрила на обектите на 

интелектуална собственост. 

6. Същност и особености на обектите на авторското право. Видове.  

7. Изисквания към произведенията за предоставяне на авторско-правна закрила. Фактичес-

ки състав на предоставяне на закрилата. Оригиналност и обективна форма на произведе-

нията. 

8. Видове обекти на авторското право. Особености на произведенията на литературата, нау-

ката и изкуството. Произведения, създадени по поръчка и в рамките на трудово правоот-

ношение. 

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

10. Организации за колективно управление на авторски права. 

11. Съдържание на субективното авторско право. Неимуществени и имуществени права. 

Срок на закрила. 

12. Свободно използване на обектите на авторското право. Използване с и без заплащане на 

компенсационно възнаграждение. 

13. Доброволно използване. Договори за използване - обща характеристика и особености.  

14. Издателски договор. 

15. Договор за използване на компютърни програми. Други договори за използване. 

16. Закрила на сродните на авторското право права. 

17. Правна защита срещу нарушения на авторското право и сродните му права. 

18. Същност и особености на обектите на индустриална собственост. Отграничение от обек-

тите на авторското право и от други обекти на интелектуалната собственост. Видове 

обекти на индустриална собственост. 

19. Същност на изобретенията като обекти на индустриална собственост. Изобретение и по-

лезен модел. 

20. Патентоспособност на изобретенията. Новост. Промишлена приложимост. Изобретателс-

ка стъпка. 

21. Субекти на патентното право. Изобретател и патентопритежател. 

22. Производство пред Патентното ведомство. Заявка за издаване на патент. Описание на 

изобретението. Претенции. 

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

патента преди изтичане на срока на закрила. 

24. Съдържание на патентното право. Ограничения на патентното право. Принудителна ли-

цензия. 

25. Патентни нарушения и правни средства за защита на патентопритежателя. 

26. Промишлен дизайн. Новост и оригиналност. 

27. Производство по регистрация пред ПВ. Съдържание на правото върху промишлен ди-

зайн. Срок на действие на закрилата. 

28. Означенията като обекти на интелектуална собственост. Функции и особености на озна-

ченията като обекти.  

29. Понятие за марка. Отличителна способност и графично представяне на знака. Видове 

марки. 

30. Производство по регистрация пред Патентното ведомство. Абсолютни основания за от-

каз от регистрация.  

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

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

на регистрацията. 

33. Съдържание на правото върху марка. Използване, разпореждане и право да се забрани 

използването на марката от други лица.  

34. Ограничения на правото върху марка. Изчерпване на правото. 

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

36. Географските означения като обекти на интелектуална собственост. Същност и характер-

ни особености. Видове географски означения.  

37. Предоставяне на закрила върху географските означения. Вписване на ползвател. 

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

и други знаци, използвани в търговската дейност. Защита на фирмата. 

39. Правна защита срещу нелоялна конкуренция. 

40. Правни средства за използване на обектите на индустриална собственост. Лицензионен 

договор. Обща характеристика. Видове. 

41. Договор за лицензия на изобретение. Договор за лицензия на марка. 

42. Договор за франчайзинг. 

43. Правна закрила на новите растителни сортова и породи животни. 

44. Правна закрила на топологията на интегралните схеми.  

45. Особености на използването на означения в интернет. Понятие за домейн име. Защита 

срещу неправомерно присвояване на домейн име. 

46. Нови обекти на интелектуалната собственост. 
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