
УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО 

ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ, катедра „Частноправни науки“ 
 

В Ъ П Р О С Н И К 

 по „Право на интелектуалната собственост“ 

1. Обща характеристика, възникване и развитие на правната закрила на нематериалните блага 

2. Източници на правото на интелектуалната собственост. Национални източници. 

Международни източници. Източници на правната закрила на интелектуалната 

собственост в правото на Европейския съюз 

3. Принципи на правната закрила на интелектуалната собственост 

4. Същност и особености на нематериалните блага като обект на правото. Видове обекти на 

интелектуалната собственост. Отграничения  

5. Авторско право. Обща характеристика, източници и принципи на авторскоправната 

закрила 

6. Обща характеристика на произведенията като нематериални блага. Творчество и 

обективна форма 

7. Видове обекти на авторското право. Изключения от авторскоправна закрила 

8. Автор. Съавторство. Други носители на авторското право 

9. Съдържание на субективното авторско право. Неимуществени права. Имуществени права 

10. Времетраене и наследяване на авторското право 

11. Свободно използване на произведенията. Използване на компютърни програми 

12. Договори за създаване на произведения. Договор за авторска поръчка. Създаване на 

произведения по трудово или служебно правоотношение 

13. Договори за използване на произведения. Обща характеристика. Видове 

14. Издателски договор. Договор за публично представяне или изпълнение.  

15. Договори за създаване и използване на филми и други аудио-визуални произведения. 

Използване на на произведения на изобразителното изкуство, архитектурата и 

фотографията. Използване на компютърни програми 

16. Права, сродни на авторското и други особени права. Обща характеристика. Права на 

артиста-изпълнител 

17. Права на продуцентите на звукозаписи. Права на филмовите продуценти 

18. Права на радио- и телевизионните организации. Права на производителите на бази данни 

19. Колективно управление на авторски или сродни на тях права 

20. Защита на авторското право. Обща характеристика. Административна защита на 

авторското право. Наказателноправна защита 

21. Гражданскоправна защита на авторското право. Искове 

22. Обща характеристика на обектите на индустриалната собственост. Видове обекти на 

индустриалната собственост 

23. Патентно право. Обща характеристика и източници на патентното право. Изобретател 

24. Патентоспособни изобретения и полезни модели. Обща характеристика и видове. 

Изключения от патентоспособност 

25. Признаци за патентоспособност. Новост. Изобретателска стъпка. Промишлена 

приложимост 

26. Патент. Право на заявяване и право на патент. Служебно изобретение. Срок на действие 

на патента 

27. Съдържание на патентното право. Обхват на патентната закрила 

28. Ограничаване на действието на патента. Изчерпване на права. Право на преждеползване и 

право на послеползване. Прекратяване на действието на патента 

29. Патентно ведомство. Производство по издаване на патент 

30. Спорове във връзка със създаването, закрилата и използването на изобретенията и 

полезните модели 

31. Международна заявка. Заявка за европейски патент 

32. Патентни нарушения. Искове за защита на патентни права 

33. Право на означенията. Понятие и видове означения. Обща характеристика, видове и особености. 

Правна закрила на търговското име 

34. Марка. Понятие, обща характеристика и видове марки. Изисквания за регистрация. Основния за 

отказ на регистрация 

35. Съдържание на субективното право върху марка. Ограничаване на правото върху марка. 

Изчерпване на правото. Срок на действие на правото върху марка 

36. Разпореждане с правото върху марка. Прехвърляне. Правото върху марка като обект на особен 

залог и като обезпечение по предявен или бъдещ иск 

37. Прекратяване действието на регистрацията на марка, отмяна и заличаване на регистрацията 

38. Производство по регистрация. Опозиция 

39. Спорове във връзка с регистрацията на марки 

40. Защита на правото върху марка. Искове 

41. Промишлен дизайн. Обща характеристика. Новост и оригиналност. 

42. Съдържание на субективното право върху промишлен дизайн. Срок на действие на закрилата 

43. Понятие за търговска тайна. Защита на търговската тайна 

44. Домейн имена. Защита срещу неправомерна регистрация и използване на домейн имена 

45. Договори за използване на обекти на индустриалната собственост. Обща уредба на 

лицензионния договор 

46. Договор за лицензия на изобретение. Договор за лицензия на марка 

47. Договор за франчайзинг 

48. Хармонизация на законодателството в областта на интелектуалната собственост в ЕС 

49. Наднационални права на интелектуалната собственост. Марка на Европейския съюз. 

Промишлен дизайн на ЕС 

50. Мерки за защита срещу нарушения на права на интелектуалната собственост от страна на 

митническите органи  
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