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ПЪРВА ЧАСТ 

 

1. Предмет на правото на интелектуална собственост. Източници на правото на инте-

лектуална собственост. Вътрешноправни източници. Източници на правото на ин-

телектуална собственост в правото на Европейския съюз. Международни източници 

на правото на интелектуална собственост. Принципи на правото на интелектуална 

собственост.  

2. Обща характеристика на нематериалните блага като обекти на правото на интелек-

туалната собственост. Видове обекти на интелектуалната собственост. Отграниче-

ние на обектите на интелектуалната собственост от други правнозакриляни блага. 

Обекти на ИС и вещи.  

3. Авторско право. Същност и обща характеристика на произведенията. Обективна 

форма и творческа дейност. Видове закриляни произведения. Произведения, изк-

лючени от закрила. 

4. Носители на авторското право. Автор. Юридическите лица и държавата като носи-

тели на авторски права. Съдържание на авторското право. Обща характеристика. 

Неимуществени права на авторите. Имуществени права. Времетраене и наследяване 

на авторското право. 

5. Договори за използване на произведенията. Обща характеристика и особености. 

Класификация. Издателски договор. Договор за публикуване в периодично издание. 

Договор за публично представяне. Договор за публично изпълнение. Договор за из-

ползване на компютърна програма. Договор за възпроизвеждане и разпространение 

на звукозаписи. Договори за използване на произведения на изобразителното из-

куство, на фотографията и на архитектурата. 

6. Същност и особености на сродните на авторското право права. Видове сродни пра-

ва. Права на артистите изпълнители. Права на продуцентите на звукозаписи и на 

филми.Права на радио- и телевизионните организации. Колективно управление на 

авторски или на сродни на тях права. 

7. Свободно използване на произведенията. Използване със и без заплащане на ком-

пенсационно възнаграждение. Защита срещу нарушения на авторски права. Обща 

характеристика. Видове искове. Наказателноправна защита. 
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8. Предмет, система и източници на патентното право. Изобретение. Същност и видо-

ве. Полезен модел. Признаци за патентноспособност на изобретенията. Изключени 

от патентна закрила обекти. Новост. Изобретателска стъпка и промишлена прило-

жимост. 

9. Правна същност на патента. Съдържание на патентното право. Ограничения на па-

тентното право. Право на преждеползване. Принудителна лицензия. Наследяване и 

прекратяване на патентното право. Недействителност на патента. 

10. Съдържание на заявката за издаване на патент. Описание на изобретението. Пре-

тенции. Производство по издаване на патент пред Патентното ведомство. Обща ха-

рактеристика. Контрол върху актовете на ПВ. Патентни нарушения. Защита срещу 

нарушения на патента.  

11. Означенията като обекти на интелектуална собственост. Същност и видове означе-

ния. Характерни особености и отграничения. Фирмата като обект на интелектуална 

собственост. Възникване и съдържание на правото върху фирма. Особености. 

12. Марката като обект на правото на интелектуална собственост. Обща характеристи-

ка. Основания за отказ от регистрация на марка. Абсолютни основания. Относител-

ни основания за отказ. Отличителна способност. Видове марки. Колективни и сер-

тификатни марки. Марка на ЕС. 

13. Производство пред Патентното ведомство. Експертиза. Възражения. Производство 

по опозиция срещу заявка за регистрация на марка.  

14. Съдържание на правото върху марка. Използване на марката. Разпореждане. Изчер-

пване на правото върху марка. Прекратяване на действието на регистрацията. Отказ 

от право върху марка. Отмяна на регистрацията. Заличаване на регистрацията на 

марка. Защита срещу нарушения на права върху марки.  

15. Международна регистрация на марките по реда на Мадридската спогодба и на Про-

токола към Мадридската спогодба. Регистрация на марка на ЕС.  

16. Географски означения. Същност и видове. Географски означения за земеделски 

продукти и храни. Регистрация и използване на географските означения. 

17. Промишлен дизайн. Същност на промишления дизайн. Отграничение от дизайна 

като обект на авторското право. Новост и оригиналност на промишления дизайн. 

Производство по регистрация. Промишлен дизайн на Европейския съюз. Същност и 

видове. 

18. Съдържание на правото върху промишлен дизайн. Срок на закрилата. Защита сре-

щу нарушения на правото върху промишлен дизайн. 

19. Договори за използване на обекти на индустриална собственост. Договор за лицен-

зия. Обща характеристика. Сублицензия. Сключване и съдържание на договора за 

лицензия. Прекратяване на действието на договора. Договор за лицензия на изобре-

тение. Договор за лицензия на марка. Договор за ноу – хау. Договор за франчай-

зинг. 

20. Нелоялна конкуренция. Защита срещу нелоялната конкуренция. Правна закрила на 

новите сортове растения и породи животни. Правна закрила на топологията на ин-

тегралните схеми. 
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ВТОРА ЧАСТ 

 

 

Писменият изпит включва два модула. Първият модул се състои от развиване на тема от 

изпитната програма. Необходимо е кандидатите да демонстрират задълбочени познания в 

областта на правото на интелектуалната собственост и способност да боравят с правната 

терминология. От тях се очаква да познават отделните правни институти от областта на 

интелектуалната собственост, тяхното място и техните особености, да познават динамиката 

на развитието на правната уредба. От важно значение е да се покажат знания относно раз-

витието на обективното право в национален и в международен аспект, както и на правото 

на Европейския съюз. Очаква се кандидатите да познават основните доктринални стано-

вища и практиката на съдилищата, както и актуалните проблеми пред развитието на обек-

тивното право на интелектуалната собственост. 

Оценяването е на основата на пълнота и точност на предоставените отговори. Необходимо 

е кандидатът да отговори писмено по всяка една от подтемите на основния въпрос. 

 

 

Вторият модул на писмения изпит се състои от написване на научно есе. Научното есе е по 

актуален проблем от теорията или от практиката в областта на правото на интелектуалната 

собственост, който се отличава със своята значимост и/или с научната си новост. При на-

писването на есето кандидатът следва да постави проблема и да определи неговата правна 

същност и значението му за развитието на теорията и/или на практиката в областта на пра-

вото на интелектуалната собственост. Анализът следва да отчита актуалното състояние на 

правната уредба (национална, международна и в правото на ЕС) и на практиката. Въз ос-

нова на анализа кандидатът следва да направи обосновани заключения и изводи относно 

изследваното правно явление, неговата правна същност или други негови характеристики, 

включително да изложи вижданията си за развитието на правната уредба.   
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