
 

СЛУЖБА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА 

СОБСТВЕНОСТ (EUIPO) 

 

в сътрудничество с 

 

ПАТЕНТНОТО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

 

 
ПРОГРАМА НА EUIPO ЗА ТЕХНИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО 

С НАЦИОНАЛНИТЕ ВЕДОМСТВА НА СТРАНИТЕ - ЧЛЕНКИ НА ЕС 

 

Семинар на тема 

“Интелектуална собственост за малки и средни предприятия” 

 

  02 октомври 2017 г. 

  

Хотел „Монте Кристо“, ул.„Света Гора“ №1, гр.Благоевград 

 

П Р О Г Р А М А 
 

 

9:00 – 09:30  Регистрация  

09:30 – 09:45 Откриване 

 

09:45 – 10:15 „Марка на Европейския съюз - същност и видове, придобиване на 

правото върху марка, обхват на закрилата.“ 

лектор:  Антония Якмаджиева, държавен експерт „Правни 

дейности и спорове“, Патентно ведомство на Република 

България 

10:15 – 10:45 „Дизайн на Общността - същност и видове, придобиване на правото 

върху дизайн, обхват на закрилата“ 

лектор: Ивайла Иванова, държавен експерт, дирекция „Правни 

дейности и спорове“, Патентно ведомство на Република 

България   

10:45–11:15 Инструменти за електронно подаване на заявки за национални 

марки и марки на ЕС. Достъп до бази данни за марки и възможности 

за търсене и справки в тях. Представяне на TMview, TMClass, 

Taxonomy 

лектор: Симона Христова, младши експерт дирекция „Експертиза 

и опозиция на марките и географските означения“, 

Патентно ведомство на Република България   

 

11:15 – 11:30  Кафе-пауза 

 

11:30 – 12:00 Инструменти за електронно подаване на заявки за промишлен 

дизайн в България и в ЕС. Достъп до бази данни за дизайни и 



възможности за търсене и справки в тях. Представяне на 

DesignView и промени в практиката за представяне на 

изображенията на дизайните - CP 6 от Програмата за 

хармонизиране на практиките. 

лектор: Ивайла Иванова, държавен експерт, дирекция „Правни 

дейности и спорове“, Патентно ведомство на Република 

България  

12:00 – 12:30 Програма за хармонизиране на практиките в областта на 

търговските марки между Службата на Европейския съюз за 

интелектуална собственост и националните ведомства на страните-

членки. Обобщение на резултатите от Програмата за 

сътрудничество между ведомствата. 

лектор: Антония Якмаджиева, държавен експерт „Правни 

дейности и спорове“, Патентно ведомство на Република 

България  

 

 

12:30 – 13:00  Дискусия и закриване 

 

 


