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ПРОТОКОЛ  

№ 13 / 25.11.2020  

На 25.11.2020 г. от 13:00 ч. неприсъствено в платформата Microsoft Teams се проведе 

заседание 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, д-р Младен Младенов. 

Отсъстват: маг. ик. Росица Милошева 

Дневен ред: 

 

1. Придобиване на право на заявяване за патент 

2. Разглеждане на заявления за подаване на заявки за патенти. 

3. Придобиване на права на ползване върху 2 музикални произведения 

4. Разни 

 

По точка първа:  

1. Проф. Стефанов запозна КИС с направеното предложение за придобиване на право на 

заявяване на патентна заявка за изобретение 112555 „Метод за оценяване и управление на 

податливостта на порести среди на плазмено подпомогнати чрез активиране технологични 

процеси“, подадена на 1.08.2017 г. от проф. Петър Динев и колектив, по която има решение за 

издаване на патент (Приложение 1), ако се платят съответните такси в размер на 490 лв. 

Приложени са всички документи по заявката, включително и договора за прехвърляне. 

Всички участници подкрепиха направеното предложение. 

Решение: КИС предлага на зам.-ректора по НПД на ТУ-София да се придобие 

правото на заявяване върху патентна заявка за изобретение 112555 „Метод за оценяване и 

управление на податливостта на порести среди на плазмено подпомогнати чрез активиране 

технологични процеси“ в полза на ТУ-София, като разноските по заявката и поддържането 

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

 

По точка втора:  

2.1. Проф. Стефанов запозна КИС с предложението за подаване на заявка за патент за 

изобретение „Метод за модифициране на надевтектични алуминий-силициеви сплави“ на 

колегите Панов и Доков от ТУ-София, филиал Пловдив. Предпроучването от Патентното 

ведомство е с положителен резултат относно новостта и изобретателската стъпка на 

изобретението. 

Всички участници подкрепиха направеното предложение. 

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

заявка за патент за изобретение „Метод за  модифициране на надевтектични алуминий-
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силициеви сплави“ от името на ТУ-София. Разноските по заявката и поддържането на 

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

 2.2. Проф. Стефанов информира КИС относно подаване на заявка за ПМ „Полигонален 

топлинен манекен“ на гл. ас. д-р Мартин Иванов, с който след няколко срещи беше коригирано 

описанието и претенциите.  

От 23.03.2020 г. безплатното проучване за новост и изобретателска стъпка с доклад и 

становище от 20 работни дни е увеличено на 3 месеца, а бързото за 9 работни дни е на стойност 

405 лв., същото само с доклад, без становище - 315 лв. Поради тази причина се предлага да бъде 

подадена заявка за ПМ без да се иска предпроучване. 

Всички участници подкрепиха направеното предложение. 

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

заявка за ПМ „Полигонален топлинен манекен“ от името на ТУ-София. Разноските по 

заявката и поддържането на полезния модел да са за сметка на НИС при ТУ-София. 

 

По точка трета: 

 

Доц. Гълъбова предложи да се придобият права на ползване за 20 години върху 2 

музикални произведения Trails (Пътеки) и The Chase (Преследването) с автор Веселин Веселинов 

Иванов за озвучаване на филми и клипове, изготвени от ТУ-София. За автора е договорено 

възнаграждение от 500 лв.  

Всички участници подкрепиха направеното предложение. 

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

договор за придобиване на права на ползване на музикалните произведения Trails (Пътеки) 

и The Chase (Преследването) с автор Веселин Веселинов Иванов. Разноските по договора да 

са за сметка на НИС при ТУ-София. 

 

 По точка разни: 

 

Членовете на КИС бяха информирани относно: 

 

1. Новоприетият член на КИС д-р Младен Младенов съобщи, че вече е подадена 

исковата молба в СГС срещу ПМ Юлиан Петров 

2. Проф. Стефанов информира, че към 24.11.2020 г. рекапитулацията показва, че 

имаме заведени в базата данни както следва: 9 патента, от които 4 действащи и 5 

прекратени поради неплащане на такси, 14 нови заявки за патенти; 10 действащи 

ПМ и 4 заявки за ПМ. 

 

 

 

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

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


