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ПРОФ. Д-Р ВЛАДЯ БОРИСОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ



 

МАРКА рег. No 162601 
(510) Списък на стоките и/или услугите 

 

Клас 41: академии [образование]; образование, обучение; публикуване на печатни 

материали свързани с права върху интелектуална собственост; 

образователни услуги за възрастни свързани с интелектуална 

собственост; дистанционно обучение, образование; осигуряване на 

образование; образование и обучение; образование за възрастни; 

информация относно образование; осигуряване на образование, 

обучение; съвети за кариера [образование]; симпозиуми, свързани с 

образование; консултантски услуги относно образование; услуги на 

висшето образование; образование, развлечение и спорт; информационни 

услуги, свързани с образование; услуги за образование и обучение; 

услуги за преподаване и образование; организиране на конкурси 

(образование или развлечение); консултантски услуги, свързани с бизнес 

образование; организиране на конференции, свързани с образование; 

подготвяне на семинари, свързани с образование; организация на 

семинари, свързани с образование; професионални консултантски 

услуги, свързани с образование; осигуряване на информация, свързана с 

образование; предоставяне на информация за онлайн образование; услуги 

за образование, развлечение и спорт; предоставяне на обучение, 

образование и подготовка; услуги за професионално образование и 

обучение; организиране на изложения, свързани с образованието; 

публикуване на печатни материали, свързани с образование; услуги 

свързани с образование, обучение и развлечения; уреждане на конкурси 

за образование или развлечение; организиране на срещи в областта на 

образованието; организиране на конкурси в областта на образованието; 

управление на услуги в областта на образованието; образователни 

услуги, осигурявани от институти за висше образование; образование във 

връзка с ръководене на франчайзингови предприятия; образователни 

услуги за осигуряване на курсове за образование; консултантски услуги 

във връзка с образование и обучение; консултантска дейност в областта 

на образованието и квалификациите; услуги предоставяни от клубове във 

връзка с образованието; кариерно консултиране и коучинг [съвети 

относно обучение и образование]; професионално ориентиране [съвети в 

областта на образованието и обучението]; продуциране на телевизионни 

програми на живо свързани с образованието; образование и обучение в 

областта на обработването на електронни данни; информация относно 

кариери и съветнически услуги (съвети относно образование и обучение); 

услуги за образование и инструкции във връзка с изкуството и занаятите; 

консултантски услуги свързани с образование и обучение на управленски 

кадри и на персонал; провеждане на курсове за инструктиране, 

образование и обучение за млади хора и възрастни; осигуряване онлайн 

на образование от компютърна база данни или чрез интернет или 

екстранет мрежи; информация свързана с образование, осигурена он-

лайн от компютърна база данни или от интернет; предоставяне на 

информация и подготвяне на доклади за напредъка във връзка с 

образование и обучение; услуги за отдаване под наем на съоръжения и 

оборудване за образование, развлечение, спорт и култура; обучение; 

задочно обучение; компютъризирано обучение; професионално 



 

обучение; осигуряване на обучение; бизнес обучение; непрекъснато 

обучение; допълнително обучение; практическо обучение 

[демонстрация]; организиране на обучение; обучение по право; 

професионално ориентирано обучение; обучение за възрастни; обучение 

по управление; обучение и преподаване; персонална подготовка 

[обучение]; обучение за напреднали; обучение по бизнес; курсове за 

обучение (предоставяне); услуги за дистанционно обучение; провеждане 

на задочно обучение; обучение за персонално развитие; услуги за 

практическо обучение; услуги за професионално обучение; демонстрация 

[обучение за употреба]; обучение посредством практически упражнения; 

организиране на бизнес обучение; обучение, ръководене на семинари; 

задочни курсове, дистанционно обучение; следдипломни курсове за 

обучение; обучение в бизнес управлението; осигуряване на съоръжения 

за обучение; провеждане на курсове за обучение; консултации, свързани 

с бизнес обучение; публикация на наръчници за обучение; услуги по 

бизнес обучение; обучение, свързано с бизнес; предоставяне на онлайн 

обучение; обучение в университети и колежи; обучение, свързано с 

бизнес управление; публикуване на литература за обучение; 

професионално обучение за млади хора; обучение за обработка на данни; 

курсове (обучение) свързано с науката; курсове (обучение), свързани с 

право; продуциране на програми за обучение; тренировъчни курсове за 

практическо обучение; организиране на курсове за обучение; обучение, 

свързано с управленчески консултации; консултантски услуги, свързани 

с обучение; услуги за инструктиране и обучение; услуги за бизнес 

менторство [обучение]; обучение за работа с компютъризирани системи; 

организиране на конференции, свързани с обучение; организиране на 

симпозиум, свързан с обучение; организиране на семинари, свързани с 

обучение; обучение във връзка с индустриалните отношения; бизнес 

обучение, осигурявано чрез симулационни структури; услуги, свързани 

обучение по компютърен софтуер; наемане, заемане на средства за 

обучение; услуги, свързани с почивка и обучение; образователни услуги, 

свързани с професионално обучение; организиране на симпозиуми с цел 

обучение; обучение за работа с компютърни програми; обучение за 

работа със софтуерни системи; обучение за придобиване на 

професионални умения; преподаване в училища с интензивно обучение; 

консултантски услуги по обучение в управление; обучение във връзка с 

професионални умения; услуги, свързани с обучение по управление; 

предоставяне на онлайн ръководства за обучение; услуги за 

дистанционно обучение, предоставяни онлайн; предоставяне на онлайн 

курсове на обучение; предоставяне на курсове за последващо обучение; 

предоставяне на курсове за непрекъснато обучение; предоставяне на 

информация, свързана с обучение; обучение, свързано с употребата на 

информационни технологии; курсове (обучение), свързани с изследване и 

разработване; предоставяне на съоръжения и условия за обучение; 

консултантски услуги, свързани с обучение на служители; отдаване под 

наем на материали за обучение; услуги за обучение относно развитието 

на производството; организиране и провеждане на практически семинари 

[обучение]; услуги за обучение, свързани с бизнес съдействие; обучение 

за техники за обработка на данни; обучение, свързано с предоставянето 

на правни услуги; образователни услуги, отнасящи се до бизнес 



 

обучение; провеждане на дистанционно обучение на университетско 

ниво; провеждане на дистанционно обучение на бакалавърско ниво; 

провеждане на дистанционно обучение на колежанско ниво; 

предоставяне на обучение посредством глобална компютърна мрежа; 

организиране и провеждане на курсове за обучение; курсове за обучение, 

свързани със системи за анализи; организиране на курсове, използващи 

програмни методи за обучение; предоставяне на обучение, свързано с 

обработка на данни; провеждане на курсове във връзка с 

административно обучение; организиране на курсове за обучение в 

учебни институти; следдипломни курсове за обучение, свързани с 

управленски проучвания; обучение, свързано с техники за обработване 

на данни; организиране на курсове с методи за дистанционни обучение; 

организиране на курсове, използващи методите на отворено обучение; 

предоставяне на курсове за обучение за следдипломно ниво; 

предоставяне на курсове за обучение на колежанско ниво; организиране 

и провеждане на състезания [обучение и развлечения]; уреждане, 

провеждане и организиране на работни срещи [обучение]; предоставяне 

на курсове за обучението на млади хора; организиране на курсове за 

обучение с цел професионална реализация; професионална ориентация 

[съвети в сферата на образованието и обучението]; организиране и 

провеждане на семинари и работни срещи [обучение]; услуги за обучение 

в областта на управлението на проекти; консултантски услуги, свързани с 

разработването на курсове за обучение; преподаване и обучение по 

бизнес, индустриални и информационни технологии; предоставяне на 

информация във връзка с непрекъснатото обучение чрез интернет; 

програми за образование и обучение в областта на управление на риска; 

предоставяне на съоръжения за филми, шоута, игри, музика или 

образователно обучение; публикуване на документи в областта на 

обучението, науката, общественото право и социалните въпроси. 

Клас 42: научни консултации; научни изследвания; научен анализ; научни 

проучвания; научни изпитателни услуги; научни консултантски услуги; 

научно-технологични услуги; научни и промишлени проучвания; 

предоставяне на изследвания [научни]; предоставяне на научна 

информация; събиране на научна информация; изготвяне на научни 

доклади; научни и технологични услуги; научна оценка на риска; научни 

изследвания и анализи; провеждане на научни изследвания; услуги за 

научно проектиране; научноизследователска и развойна дейност; 

предоставяне на научно-технологическа информация; консултантски 

услуги, свързани с научни проучвания; научни изследвания с помощта на 

компютър; научен анализ с помощта на компютър; консултиране в 

областта на научните изследвания; предоставяне на информация, 

свързана с научни изследвания; изготвяне на доклади, свързани с научни 

изследвания; научни услуги и изследвания, свързани с тях; научни 

изпитвания, извършени с помощта на компютър; научни изследвания, 

провеждани чрез използване на бази данни; отдаване под наем на научно 

и технологично оборудване; научни и технологични проучвания, 

свързани с патентно картографиране; информация на тема научни 

изследвания в сферата на биохимията и биотехнологията. 

Клас 45: управление на интелектуална собственост; издаване на лицензи за 



 

интелектуална собственост; лицензиране на права върху интелектуална 

собственост; услуги по лицензиране на интелектуална собственост; 

разследвания във връзка с интелектуална собственост; услуги в областта 

на интелектуалната собственост; прилагане на права върху 

интелектуалната собственост; консултации в областта на 

интелектуалната собственост; лицензиране на интелектуална собственост 

и индустриална такава; консултации, свързани с управлението на 

интелектуална собственост; лицензиране на интелектуална собственост и 

авторски права; консултации, свързани с лицензиране на интелектуална 

собственост; консултантски услуги за интелектуална собственост за 

изобретатели; консултантски услуги в областта на интелектуалната 

собственост; консултантски услуги, свързани с права върху 

интелектуална собственост; консултантски услуги, свързани със 

защитата на интелектуална собственост; консултантски услуги, свързани 

с лицензиране на интелектуална собственост; юридически услуги 

свързани с придобиването на интелектуална собственост; правни 

консултации, свързани с права върху интелектуална собственост; 

предоставяне на информация в областта на интелектуалната собственост; 

професионални консултантски услуги, свързани с права върху 

интелектуална собственост; правни услуги за проучвания в областта на 

интелектуална собственост; наблюдение на правата на интелектуална 

собственост за правни консултантски цели; консултации, свързани с 

управление на интелектуална собственост и авторски права; лицензиране 

на интелектуална собственост в областта на марките [юридически 

услуги]; правни услуги, свързани с използване на права върху 

интелектуална собственост; консултантски услуги за интелектуална 

собственост за университети и изследователски институции; лицензиране 

на интелектуална собственост в областта на авторските права 

[юридически услуги]; юридически услуги, свързани с разпореждането на 

придобитите права относно интелектуалната собственост; консултантски 

услуги във връзка с интелектуална собственост за организации с 

нестопанска цел; консултантски услуги за интелектуална собственост в 

областта на патенти и заявления за патенти; правни услуги по уреждане и 

съставяне на договори, свързани с права върху интелектуална 

собственост; юридически услуги; юридически проучвания; предоставяне 

на юридическа информация; юридическа информация относно правни 

проучвания; наблюдение на марки [юридически услуги]; експертни 

консултации по юридически въпроси; регистрация на домейн имена 

[юридически услуги]; предоставяне на информация по юридически 

въпроси; лицензиране на компютърен софтуер [юридически услуги]; 

лицензиране на анимационни герои [юридически услуги]; организиране 

на предоставяне на юридически услуги; предоставяне на информация, 

свързана с юридически услуги; услуги за алтернативни решения на 

спорове [юридически услуги]; юридически услуги при уреждане на 

договори за трети лица; лицензиране [юридически услуги] в рамките на 

издаването на софтуер; информационни, съветнически и консултантски 

услуги, свързани с юридически въпроси; правни консултации; 

лицензиране на авторски права [правни услуги]; правни информационни 

услуги; правни посреднически услуги; правни услуги за лицензиране на 

авторски права; защита на авторски права; управление на авторски права; 



 

лицензиране на права върху индустриална собственост и на авторски 

права [правни услуги]; лицензиране на права, свързани с филми [правни 

услуги]; предоставяне на правна информация; информация по правни 

въпроси; правни съвети и представителство; правни услуги, свързани с 

използване на права върху индустриална собственост и авторски права; 

упражняване на права върху индустриална собственост и авторски права 

чрез лицензиране [правни услуги]; лицензиране на права, свързани с 

аудио продукции [правни услуги]; лицензиране на права, свързани с 

телевизионни продукции [правни услуги]; лицензионни услуги, свързани 

с права за изпълнение [правни услуги]; правни услуги, свързани с 

използване на права за предаване; лицензиране на права, свързани с 

видео продукции [правни услуги]; правни услуги, свързани с използване 

на права за излъчване; правни услуги, свързани с управление и 

използване на авторски права и допълнителни авторски права; 

управление на права върху индустриална собственост и на авторски 

права; лицензиране на права, свързани с употребата на фотографии 

[правни услуги]; правни услуги, свързани с използване на авторски права 

върху филми; правни услуги за процедури, свързани с права върху 

индустриална собственост; професионални правни консултации относно 

франчайзинг; компилация на правна информация (съставяне); изготвяне 

на правилници, наредби, закони; правни услуги, свързани с управление, 

контрол и предоставяне на лицензионни права; правни услуги, свързани с 

използване на авторски права за печатни материали; прилагане на права 

върху търговски марки; консултации относно управление на авторски 

права; консултантски услуги, свързани с авторското право; лицензиране 

на права върху индустриална собственост; управление на права върху 

индустриална собственост и на авторски права за други; лицензиране на 

права, свързани с филмови, телевизионни и видео продукции [правни 

услуги]; услуги за изготвяне на правни документи; правни съвети във 

връзка с франчайзинг; лицензиране на бази данни [правни услуги]; 

лицензиране на търговски марки [правни услуги]; правни консултации, 

свързани с патентно картографиране; лицензиране на музикални творби 

[правни услуги]; лицензиране на печатни материали [правни услуги]; 

правна помощ при изготвянето на договори; управление и използване на 

права върху индустриална собственост и на авторски права чрез издаване 

на лицензи за други [правни услуги]; професионални консултантски 

услуги свързани с авторски права; консултации, свързани с права върху 

индустриална собственост; консултации, свързани със защита на 

авторско право; лицензиране на концепции за франчайзинг [правни 

услуги]; лицензиране на заявления за патенти [правни услуги]; 

предоставяне на експертни становища по правни въпроси; филмови, 

телевизионни и видео лицензи [правни услуги]; лицензиране на 

изследвания и разработки [правни услуги]; правни услуги, свързани с 

използване на патенти; даване на лицензи на други за ползване на права 

върху индустриална собственост и авторски права; правни услуги, 

свързани с използване на допълнителни права върху филми, 

телевизионни, видео- и музикални продукции; лицензиране на права, 

свързани с телевизионни, видео и аудио програми, продукции и формати 

[правни услуги]; предоставяне на информация относно права върху 

индустриална собственост; услуги на агенции за лицензиране на 



 

авторски права; правни услуги, свързани с регистриране на търговски 

марки; предоставяне на информация относно правни услуги чрез 

уебсайт; лицензиране на радио- и телевизионни програми [правни 

услуги]; консултантски услуги, свързани с правните аспекти на 

франчайзинга; правни услуги, свързани със защита и използване на 

авторски права за филмови, телевизионни, театрални и музикални 

продукции; професионални консултантски услуги свързани с 

лицензиране на авторски права; професионални консултантски услуги 

свързани с нарушаване на авторски права; лицензионни услуги, свързани 

с производството на стоки [правни услуги]; предоставяне на информация 

относно агенции за лицензиране на авторски права; услуги за 

наблюдение на търговски марки за правни консултантски цели; 

лицензиране на патенти и на заявления за патенти [правни услуги]; 

регистриране на домейн имена за идентифициране на потребители на 

глобална компютърна мрежа [правни услуги]; консултации, свързани с 

индустриалната собственост; управлението на индустриална собственост; 

услуги по наблюдение в областта на индустриалната собственост. 
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