
  Квалификационен семинар на тема:
“Идентификация на нематериалните активи в търговските предприятия

за целите на оценителската практика”

Дата на провеждане:  16.12.2016 г. /петък/
Място на провеждане: Зала №2 на ФНТС

ПРОГРАМА

8:30 - 9:00 Регистрация на участниците

9:00 - 10:30

Интелектуална собственост – дялове, характеристика и особености;
Индустриална собственост 
А. Регистриращи се права 
– Патенти и полезни модели - процедура по издаване на защитен 
документ в България, международна защита; 
 - Топология на интегрални схеми;

 10:30 - 11:00 кафе-пауза

11:00 – 13.00
А. Регистриращи се права – Търговски марки и Промишлен 
дизайн - процедура по издаване на защитен документ, особености на
правата на автора на дизайн;

13.00 - 14:00 обяд

14:00 - 15:30
А. Регистриращи се права – географски означения;
Б. Нерегистриращи се права - ноу-хау – възникване, носители на 
правата, защита; - защита от нелоялна конкуренция - ЗЗК;

15:30 - 16:00 кафе-пауза

16:00 - 17:30

Б. Нерегистриращи се права - Авторско право – съдържание, 
субекти на правото, особености;
- Фактически отношения – договори, лицензиране, франчайзинг;
В. Комбинирано действие на различни права.

КРАТКА АНОТАЦИЯ 

“Идентификация на нематериалните активи в търговските предприятия за целите
на оценителската практика”

Семинарът има за цел да усъвършенства знанията на оценителите по отношение на 
основните видове нематериални активи. 

Ще бъдат разгледани правата, подлежащи на регистрация, както и тези, за които не се
изисква такава. Ще бъдат анализирани съдържанието, субекти на правото, срок на действие,
особености на процедурите по издаване, възможности за оспорване, заличаване, обявяване
на недействителност и по какъв начин те влияят върху оценката. Теоретичният материал е
подкрепен с примери.

На участниците в семинара ще бъдат представени примери за идентификация на НМА,
когато те са в комбинация, в група, или са множество, независими един от друг.

В заключителната част на квалификационния семинар ще  се дискутират най-често
допусканите  пропуски  при  оценката  на  лицензионни  договори,  както  и  особености  на
оценяването при нарушения на права върху индустриална собственост.


