
                                                                   
 

 

Семинар 

 „Повишаване информираността на директори и учители относно 

закрилата на марки и дизайни.“  

02-03 октомври  2018г. 

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 

02 октомври 2018 г. 

9:00-9:30 Регистрация/ Welcome coffee 

9:30-9:45   Официално откриване  

9:45-10:15 Патентно ведомство на Република България, Сътрудничество със Службата 

на Европейския съюз за интелектуална собственост - EUIPO, Програма за 

сътрудничество. Съвместни дейности с Център за учебно-тренировъчни 

фирми, Министерство на образованието  и науката. 

Лектор: Ирина Николова – главен експерт, дирекция 

„Административно-правни дейности и международно 

сътрудничество“, Патентно ведомство на Република България 

10:15 -11:00 Обучението за защита на интелектуалната собственост – важна част от 

работата в Мрежата на учебните предприятия в България 

Лектор: Дария Маврудиева – директор на Център за учебно-

тренировъчни фирми, Министерство на образованието  и науката. 

11:00-11:30  Кафе пауза  

11:30-12:15 Марката като обект на индустриалната собственост. Подаване на    заявка за 

регистрация на марка по национален ред и на марка на ЕС. Формални 

изисквания. 

Лектор Надя Калайджиева- държавен експерт, дирекция „Експертиза 

и опозиция на марките и географските означения“, Патентно 

ведомство на Република България    



                                                                   
 
   

12:15-13:45 Обяд  

 

13:45-14:30   Абсолютни основания за отказ за регистрация на национална и европейска 

марка. 

Лектор: Марияна Желева -  държавен експерт, дирекция „Експертиза 

и опозиция на марките и географските означения“, Патентно 

ведомство на Република България    

 

14:30-15:15  „Опозицията като възможност за противопоставяне на регистрацията   на 

национални марки и марки на ЕС. Основания и процедура.“ 

 

Лектор: Никол Димова, младши експерт, дирекция „Експертиза и 

опозиция на марките и географските означения“, Патентно 

ведомство на Република България    

 

15:15-15:45 Кафе пауза 

 

15:45-16:30 Процедура по обжалване на решения, постановени във връзка с 

производствата по регистрация на марки и дизайни. Преглед и съпоставка на 

процедурите пред Патентно ведомство и пред СЕСИС. 

Лектор: Янислава Божилова – главен експерт, дирекция „Спорове и 

административнонаказателна дейност“, Патентно ведомство на 

Република България    

 

16:30-17:15  Дизайнът като обект на индустриална собственост – същност, заявяване, 

експертиза, обхват на правната закрила. 

Лектор: Ивайла Иванова държавен експерт, дирекция „Спорове и 

административнонаказателна дейност“, Патентно ведомство на 

Република България    

 

17:15 – 17:30 Дискусия, попълване на анкетни карти и закриване на първи ден на 

семинара 

  



                                                                   
 
  

03  октомври 2018 г. 

 

9:30-10:15 - Работа на Учебно патентно ведомство към ЦУТФ. Конкурс за защита на 

интелектуалната собственост 

Лектор: Николай Ганчев - Център за учебно-тренировъчни фирми, 

Министерство на образованието  и науката. 

   

10:15-11:00 Демонстрация на обновените електронни услуги за марки  в портала на 

Патентно ведомство.  

Лектор: Мая Филипова- Демирева - главен експерт, дирекция 

„Спорове и административнонаказателна дейност“, Патентно 

ведомство на Република България      

 

11:00-11:30 Кафе пауза 

 

11:30-12:15  Демонстрация на обновените електронни услуги за  дизайни в портала на 

Патентно ведомство.  

 Лектор: Нели Стоева - главен експерт, дирекция „Спорове и  

административнонаказателна дейност“, Патентно ведомство на 

Република България    

12:15-14:00 Обяд 

14:00-14:45 Административнонаказателна защита на европейски и национални  търговски 

марки и промишлени дизайни.   

Лектор: Николай Братов - младши  експерт, дирекция „Спорове и 

административнонаказателна дейност“, Патентно ведомство на 

Република България    

 

14:45 -15:15  Дискусия и въпроси 

15:15- 15:30  Попълване на анкетни карти и закриване на семинара 


