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ПРОТОКОЛ № 11 / 02.07.2020 Г. 

 

На 02.07.2020 г. от 11 ч. в зала на 1240 в ТУ-София, се проведе заседание на Комисията по 
интелектуална собственост (КИС). 

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

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

Отсъстват: няма  

 

Дневен ред: 
1. Приемане на отчета за дейността на комисията за 1-во шестмесечие на 2020 г. 
2. Разглеждане на заявления за подаване на заявки за патенти. 
3. Разни 

3.1. Информация за казуса Петров-Георгиев-Кунчев 
3.2. Информация за разходите за 1-во шестмесечие на 2020 г. 

 

По точка първа:  

Проф. Стефанов представи отчет за дейността на КИС за 1-вото шестмесечие на 2020 г. 

След кратък коментар на членовете на КИС и направените допълнения към него, отчетът беше 

приет единодушно.  

 

По точка втора:  

2.1 Подадено е Искане за предварително проучване за новост на изобретение 

„Наклоняема автомобилна детска седалка с търкалящи опори“ с автори Николай 

Павлов и Диана Дацова. 

Решение: КИС предлага на зам.-ректора по НПД на ТУ-София да бъде подадена заявка 

от името на ТУ-София за патент за изобретение „Наклоняема автомобилна детска седалка с 

търкалящи опори“. Разноските по заявката и поддържането на патента да са за сметка на НИС 

при ТУ-София. 

 

2.2 Подадено е Искане за предварително проучване за новост на изобретение 

„Наклоняема автомобилна детска седалка махален тип“ с автори Николай Павлов и 

Диана Дацова. 

Решение: КИС предлага на зам.-ректора по НПД на ТУ-София да бъде подадена заявка 

от името на ТУ-София за патент за изобретение „Наклоняема автомобилна детска седалка 
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махален тип“. Разноските по заявката и поддържането на патента да са за сметка на НИС при 

ТУ-София. 

Членовете на КИС се запознаха с постъпилите заявления за патенти за изобретения: 

2.3 „Интегрален разделител на светлинни снопове с клиновидни интерферични 

структури“ с автори Марин Ненчев и Маргарита Денева.   

Решение: КИС предлага на зам.-ректора по НПД на ТУ-София след оформяне на 

описанието и претенциите да се подаде искане на проучване на новостта и изобретателската 

стъпка и според резултата от проучването да се подаде заявка.  

 

2.4 „Обработване на стопилки от надевтектични алуминий-силициеви сплави с 

модификатори, при което се запазва модифициращият ефект върху структурата на 

сплавта при следващи претопявания и престояване на сплавта в течно състояние“ 

с автори Иван Панов и Боян Дочев. 

Решение: КИС предлага на зам.-ректора по НПД на ТУ-София след оформяне на 

описанието и претенциите да се подаде искане на проучване на новостта и изобретателската 

стъпка и според резултата от проучването да се подадат заявки. Разноските по заявката и 

поддържането на патента да са за сметка на НИС при ТУ-София. 

 

По точка трета:  

3.1 Доц. Гълъбова информира членовете на КИС относно КИС казуса Петров-Георгиев-

Кунчев.  

КИС взе решение да предложи на ръководството на ТУ-София да предяви иск пред 

Софийски градски съд за определяне на служебния характер на регистрирания от Юлиян 

Петров полезен модел No 3313 “УРЕДБА ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА МАКРО И МИКРО ГРАПАВИНИ ОТ 

ПЪТНАТА НАСТИЛКА”. 

3.2 Росица Милошева представи информация за направените разходи за 

интелектуална собственост от НИС при ТУ-София. 

3.3 Във връзка със създаденото изобретение 2.3 „Интегрален разделител на светлинни 

снопове с клиновидни интерферични структури“ с автори Марин Ненчев и Маргарита 

Денева по проект, финансиран от Фонд „Научни изследвания“, да бъде изяснен 

въпросът с финансирането на заявката за патент и собствеността върху нея. 

 

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

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


