
 

ПРОТОКОЛ № 10 / 25.03.2020  

от неприсъствено заседание на Комисията по интелектуална собственост 
 

В периода 20.03.2020 г. – 24.03.2020 г. се проведе неприсъствено обсъждане по въпроси от 
компетенциите на Комисията по интелектуална собственост (КИС). 

 
Участвали: проф.  д-р инж. Стефан Стефанов – председател; проф. дтн инж. Иво Илиев; проф. дн 

инж. Владимир Пулков; доц. д-р инж. Лидия Гълъбова, маг. ик. Росица Милошева. 

Дневен ред: 
1.  Разглеждане и приемане за патентоване на две изобретения на Валентин Христов 

Видеков. 
2.  Разни – такси за подадена заявка на гл. ас. Ветова-Иванова 

По точка първа:  

Проф. Ст. Стефанов представи на членовете на КИС предложения от доц. Видеков за 

подаване на 2 броя заявки за патенти, които да бъдат подадени от  името на ТУ-София:  

1) Заявка за патент за изобретение „Анизотропна пластина“.  

2) Заявка за патент за изобретение „Спойваща паста“.  

Изобретенията са служебни, създадени при реализация на проект на ТУС, в който са 

предвидени средства за патентоване и таксите ще бъдат платени по проекта до издаване на 

патентите. След това за тяхното поддържане финансово ще се ангажира НИС. Заявките ще бъдат 

подадени в БПВ от проф. Стефанов. 

След проведено обсъждане по електронната поща КИС взе следното решение: 

КИС приема предложението за заявител на двете изобретения да бъде ТУ-София и 

предлага на зам.-ректора по НПД таксите за поддържането им да бъдат поети от НИС при ТУ-

София. 

По точка втора: 

Проф. Стефанов представи на членовете на комисията подадена на 06.01.2020 г. заявка за 

патент за изобретение „Метод за извличане на потребителски изображения по съдържание с 

използването на локални характеристики, двумерно комплексно уейвлетно преобразуване с 

дуални дървета и разстояние на хаусдорф“ с изобретател гл. ас. Стела Ветова-Иванова и заявител 

ТУ-София и даде предложение да се вземе решение таксите към БПВ да бъдат платени от НИС при 

ТУ-София в качеството на негов собственик.   

След проведено обсъждане по електронната поща КИС взе следното решение: 

Решение: КИС предлага на зам.-ректора по НПД таксите за заявяване, регистрация и 

поддържането на патента да бъдат поети от НИС при ТУ-София. 

Секретар на КИС: /п/     Председател на КИС:     /п/ 

/доц. Лидия Гълъбова/      /проф. Стефан Стефанов/ 


