
Права	на	интелектуална	
собственост	и	тяхната	
закрила





• Фирмено наименование;

• Интернет домейн (и);

• Търговска марка;

• Авторско право;

• Патенти / полезни модели. Промишлен дизайн;

• Ноу-хау и търговска информация (търговски тайни).

Oбекти на	интелектуална	
собственост



• Информация, която е тайна (не е общодостъпна);

• Има търговска стойност защото е тайна;

• Поставена под ограничителен режим за достъп и
използване от притежателя.

Узнаването, използването или разгласяването на
производствена или търговска тайна в противоречие с
добросъвестната търговска практика е забранено.

Търговски	тайни



 Наименованието, под което търговецът упражнява
занятието си

 Изисквания към фирменото наименование
съгласно Търговския закон

 Запазване на фирма. Регистрация в Търговския
регистър

Фирмено	наименование



Интернет	домейн	



Патенти
• Патентоспособни са изобретенията от всички области на

техниката, които са 1) нови, 2) имат изобретателска стъпка
и са 3) промишлено приложими.

• Не се считат за изобретения, нито могат да се регистрират
като полезни модели:
• открития, научни теории и математически методи;
• резултати от художествено творчество;
• планове, правила и методи за интелектуална дейност, за игри

или за делова дейност и компютърни програми;
• представяне на информация.



Патенти
• Правната закрила на патентоспособно изобретение се

предоставя с патент, който се издава от Патентно
ведомство и удостоверява изключителното право на
притежателя му върху изобретението.

• Обхватът на правна закрила се определя от претенциите.
• Процедурата за патентоване отнема 3-5 години –

формална експертиза, публикация, експертиза по
същество.

• Срокът на действие на патента е 20 години от датата на
подаване на заявката.



Полезни	модели
• Правна закрила на полезен модел се предоставя чрез

регистрация в Патентното ведомство.
• Регистрират се полезни модели, които са нови,

промишлено приложими и имат изобретателска стъпка.
• Процедурата за регистрация отнема 4-5 месеца.
• Срокът на действие на регистрацията е 10 (4+3+3) години

от датата на публикацията в официалния бюлетин на
Патентното ведомство.

• Предимства:
• по-бърза закрила - регистрация в рамките на 6 месеца от

датата на подаване на заявката;
• опростена процедура - не се извършва експертиза по

същество;
• по- евтина правна закрила.



Промишлен	дизайн
• “видимият външен вид на продукт или на част от него,

определен от особеностите на формата, линиите, рисунъка,
орнаментите, цветовото съчетание или комбинация от тях.”

• “Продукт е всяко изделие, получено по промишлен или
занаятчийски начин, включително части, предназначени за
сглобяване в съставно изделие, комплект или композиция от
изделия, опаковка, графични символи и печатни шрифтове, с
изключение на компютърни програми.”

• Условия – новост (към датата на заявката не е известен
идентичен дизайн) и оригиналност (цялостното впечатление,
което създава в информирания потребител, се различава от
цялостното впечатление, което създава дизайн, станал
общодостъпен преди датата на подаване на заявката).

• Срокът на действие на регистрацията е 10 години от датата на
подаване на заявката с опция за подновяване за 3
последователни периода от 3 г. (10+5+5+5= 25 г.)



Търговски	марки	



Търговски	марки

Знак
Да е способен да отличава стоките и услугите

на едно лице от тези да други лица
Да може да бъде представен графично



Търговски 	марки-условия 	за 	
регистрация- Абсолютни 	основания 	за 	

отказ 	

Не се регистрира:
знак, който няма отличителност
знак, който е станал обичаен в говоримия език или

установената търговска практика
знак, указващ вида, качеството или други характеристики

на стоката/услугата
гербове, знамена или други държавни символи;
знак, който може да въведе в заблуждение;
знак, противоречащ на морала



Търговски 	марки-условия 	за 	
регистрация- Относителни 	основания 	за 	

отказ

Относителни основания за отказ



Права	на	притежателя	на	
търговска	марка	

Да използва търговската марка
Да се разпорежда с нея
Да забрани на трети лица да използват

идентичен или сходен знак за идентични или
сходни услуги



Производство	по	регистрация	
на	марката	

Патентно ведомство на РБ Службата на ЕС за
интелектуална собственост



Производство	по	регистрация	
на	марката	

Заявка

Формална
експертиза

Експертиза
по същество

Публикуване
на заявката

Регистрация



Авторско	право



Авторско	право- обекти

Произведение на литературата, науката и изкуството
Литературни, музикални, сценични произведения,

компютърни програми, филми, произведения на
изобразителното изкуство, фотографии, графичен дизайн и
др.

Резултат на творческа дейност
Изразено по какъвто и да е начин и в каквато и да е

обективна форма
 НЕ са обект на авторско право идеи и коцепции,

фолклорни творби, новини, факти, сведения и
данни.



Възникване	и	времетраене	на	
авторското	право

Възниква със създаването на произведението
Времетраене
πдокато авторът е жив и 70 години след неговата

смърт
πпри компютърни програми и бази данни- 70

години след разгласяването на произведението,
когато авторското право е на работодателя



Носители	на	авторското	право

Авторът

• Физическото лице, в
резултат на чиято
творческа дейност е
създадено
произведение

Други физически и
юридически лица в
определени случаи

ƒ Работодателят има
изключителното право да
използва произведението за
свои цели без съгласието на
автора и без заплащане на
възнаграждение.

ƒ Възложител по договор за
поръчка- има право да
използва произведението
без разрешение на автора.



Съдържание 	на 	авторското 	право -
Неимуществени 	права 	на 	автора

∂ Да иска признаване на авторство върху произведението
(непрехвърлимо);

∂ Да иска означаване на авторското име при всяко ползване
на произведението (непрехвърлимо);

∂ Да реши въпроса за разгласяването на произведението
∂ Да иска запазване на целостта на произведението и да се

противопоставя на промени в него;
∂ Да променя произведението



Съдържание 	на 	авторското 	право -
имуществени 	права 	на 	автора

⋅Изключителното право да  използва създаденото от
него произведение и да разрешава използването му
от други лица
⋅Да получава възнаграждение за всеки вид

използване на произведението

⋅Договори за използване



Имуществени 	права 	на 	автора -
Договори 	за 	използване 	

• Договор за използване ≠ Договор за прехвърляне
• Максимален срок- 10 години
• Предоставя се неизключително или изключително

право (изрично и писмено)
• Територия-страната, чийто гражданин е ползвателят

или седалището му, ако не е уговорено друго;
• Нищожен е договорът, с който авторът отстъпва

правото да се използват всички произведения, които
той би създал, докато е жив.



Нарушения	на 	авторски	права

• Всяко използване на произведение- обект на
авторски права под каквато и да е форма без
съгласието на автора представлява нарушение на
авторски права.

• Средства за защита на носителите на правата



Авторско 	право 	върху 	компютърни 	
програми

• Обект на авторското право- сорс кодът на компютърната
програма

• Концепциите за компютърни програми, както и техните
функционалности НЕ са обект на авторскоправна закрила

• Кой е носител на правата?
• Авторът
• Съавторство
• Работодателят
• Възложителят



Авторски 	права 	и 	компютърни	
програми- права 	на 	ползвателя

Граници на правото на използване на ползвателя:
 Да я зарежда
 Да я изобразява върху екран
 Да я изпълнява
 Да я предава на разстояние
 Да я съхранява в паметта на компютър
 Да я превежда
 Да я преработва и да внася други изменения в нея,

aко тези действия са необходими за целта, за
която е придобито правото на използване.



Авторски 	права 	и 	компютърни	
програми- права 	на 	ползвателя

Лицето законно придобило правото да използва
компютърна програма, може без съгласие и без
заплащане:
Да изготвя резервно копие
Да наблюдава, изучава, изпитва начина на

действие на програмата
Да превежда програмния код от една форма в

друга, ако това е необходимо за получаване на
информация за постигане на съвместимост с
други програми.



Авторски 	права 	и 	компютърни	
програми- Софтуер 	с 	отворен 	код 	

• Отворен код (open source)- концепция в
проектирането, разработката и дистрибуцията
на софтуер, позволяваща свободен достъп до
софтуерния код.

• Лицензионни условия
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