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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС  
 
 1. Наименование на курса: ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ 

 2. Код на курса: 88.3.2.0.14 
 3. Вид на курса: факултативен 
 4. Ниво: магистър 

5. Година на изучаване: първа 
6. Семестър: втори 
7. Брой кредити: 3 

 8. Име на лектора: доц. д-р Любов Илиева 
 9. Резултати от обучението за дисциплината:  
       Целта на курса е да даде на студентите в систематизиран вид основни познания в 

областта на пправото на интелектуална собственост. 

       Студентите, приключили обучението си по дисциплината, трябва да придобият: 

       Основни знания за същността и спецификата на правото на интелектуална 

собственост според българското законодателство, принципите на действие на защитата на 

интелектуалната собственост, юридическите източници за защитата на интелектуалната 

собственост и механизмите, които са в основата на нейната защита.   

       Практически умения за това как да бъде осъествяваната законово заитата на 

интелетуалната собственост, как да се справят с проблемите които възникват при охраната 

на интелектуалната собственост и как да бъдат проведени различните регистрационни 

режими. 

       Компетенции: След приключване на курса студентите, трябва да са усвоили 

спецификата на правото съврзано със защитата на интелектуалната собственост и да се 

справят с различни проблеми от това естество.  

     10.Начин на преподаване:  
     Начинът на преподаване е в лекционна и дискусионна форма.  

11.Предварителни изисквания: 

     Студентите следва да имат задълбочени познания в областа на бизнес 

лидерството. От съществено значение са знанията придобити по дисциплините 

бизнес лидерство, проектен мениджмънт, лидерство и конкурентоспособност, включени в 

учебния план на специалността. 

     12. Съдържание на курса:  
      В дисциплината се акцентира на правните аспекти свързани с опазването на 

интелектуалната собственост. Разглеждат се теми, свързани със същността, предмета и 

мястото на защитата на интелектуалната собственост в съвременните технологични 

отношения и право, етапите на историческото развитие на закрилата на обектите на 

интелектуалната собственост, както и различните видове юридически източници 

формиращи правото на интелектуална собственост. Изследват се детайлно и субектите, 

и обектите на правото на интелектуална собственост и различните видове защита на 

интелектуалната собственост. Особенно внимание в лекциите е отделено на 

изобретенията, патентите с които те биват защитавани, патентноспособността, срока 

на действие на патентите, правата които те формриат, видовете ограничения в 

изключителното право на патентопритежателя, как е уредено в правото - 

преждеползването, принудителната лицензия, как се води производството пред 

патентното ведомство и как се подава.заявка за патент, как се сключва лицензионен 



договор, и какви са задълженията и отговорностите на страните. Друг важен акцент в 

лекционния курс е отделен на авторското право като способ за защита на произведенията 

на науката, литературата и изкуството, авторството върху различните видове програмни 

продукти и бази данни, дигитализацията, различните мрежи, софтуеъра и базите данни и 

др. 
     13. Библиография  
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      Допълнителна литература: 

1. Марков, Е. За титулите на интелектуалната собственост – в сб: Актуални проблеми на 

трудовото и осигурителното право. Юбилеен сборник в памет на професор Любомир 

Радоилски, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", С. 2011. 

 
      14. Методи и критерии на оценяване:  
      Дисциплината завършва с текуща оценка. Студентите провеждат две контролни по време 

на семестъра и разработват и защитават реферат на предварително зададена тема. След това 

се поставя окончателна оценка, като се взима предвид и резултатът, показан на текущия 

контрол на студента през семестъра – вземане на участие, активна изследователска работа и 

др. Окончателната оценка по дисциплината се оформя на базата на точкова система като 

максималния брой точки, който студентите могат да получат е 100.  

      Формирането на крайната оценка е на базата на получените точки, като съответствието 

между броя точки и оценката по шестобалната система е дадено в Таблица 1. 

 

                                                                                                          Таблица 1. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     15. Език на преподаване: български 
 
 
 
 
 
 
 
 

Брой точки Оценка по шестобалната система 

0 – 20 Слаб 2 (F) 

20 – 39 Слаб 2 (FX) 

40 – 49 Среден 3,00 (E) 

50 – 59 Среден 3,00 (D) 

60 – 69 Добър 4,00 (C) 

70 – 84 Мн. добър 5,00 (B) 

85 – 100 Отличен 6,00 (A) 


