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ПРОТОКОЛ № 3 / 31.08.18 

от неприсъствено заседание на Комисията по интелектуална собственост, 
обсъждането е проведено в периода 22.08.2018 г. – 31.08.2018 г. 

 

В периода 22.08.2018 г. – 31.08.2018 г. в ТУ-София, 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. д-р инж. 

Владимир Пулков; доц. д-р инж. Лидия Гълъбова. 

Отсъства: маг. ик. Иванка Станойкова – пенсионирана през м. май 

 

Проф.  Ст. Стефанов предложи за обсъждане следните въпроси: 

 

Дневен ред: 
1. Избор на нов член 
2. Разглеждане на договори за прехвърляне на правото на заявяване върху подадени заявки за 

патент № 111421 и № 111419 и обсъждане на решение за заплащане на такса за патент 
3. Разни 

 

По точка първа:  

Проф. Ст. Стефанов запозна членовете на КИС с необходимостта от смяна на един от членовете на 

комисията, наложило се поради пенсиониране на  маг. ик. Иванка Станойкова. По предложение на зам.-

ректора по НПД на ТУ-София проф. Иван Кралов, мястото на маг. ик. Ив. Станойкова в КИС се заема от маг. 

ик. Росица Любенова Милошева (гл. счетоводител на НИС).  

След представяне на маг. ик. Р. Милошева и проведено кратко обсъждане проф. Ст. Стефанов 

подложи на гласуване предложената промяна. 

КИС прие маг. ик. Росица Любенова Милошева за нов член, считано от 01.09.2018 г.  

По точка втора:  

Проф. Ст. Стефанов представи на членовете на КИС доклад от заявителите на две заявки за патенти -

№ 111421  и № 111419, с предложение за прехвърляне на правата от колективите на заявките върху ТУ-

София. Бяха представени документи за прехвърляне на следните права:  

1. Право на заявяване върху подадена заявка за патент № 111421 „Метод за изработване на гъвкави 

магнитомеки и магнитотвърди композити чрез химично метализиране“, подадена на 6.03.2013, 

за която има решение на Българското патентно ведомство (БПО) за издаване на патент при 

заплащане на посочените такси (Приложение 1). 

2. Право на заявяване върху подадена заявка за патент № 111419 „Метод за получаване на 

фрикционни материали“, подадена на 6.03.2013, за която има решение на Българското патентно 

ведомство (БПО) за издаване на патент при заплащане на посочените такси (Приложение 2). 
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Бе проведено обсъждане, по електронната поща, за необходимостта и ползата за ТУ-София от 

придобиване на собственост върху тях. 

Проф. Пулков постави въпрос относно необходимостта и ползата за ТУ-София от придобиване на 

правата върху подадените заявки. 

Проф. Илиев постави въпрос за предоставяне на правата от страна на външните за ТУ заявители. 

Проф. Ст. Стефанов отговори на поставените въпроси и направи допълнителни разяснения, след което 

предложи да се гласува, от членовете на КИС, решение за придобиване на правата върху заявка за патент 

от ТУ-София и след прехвърлянето да се изплати такса за патент № 111421. 

КИС подкрепи предложението на ръководството на ТУ-София да подпише предложения договор за 

цесия и НИС при ТУ-София и да заплати такса за патент № 111421. 

Проф. Ст. Стефанов предложи за гласуване от членовете на КИС решение за придобиване на правата 

върху заявка за патент от ТУ-София и след прехвърлянето да се изплати такса за патент № 111419. 

КИС подкрепи предложението на ръководството на ТУ-София да подпише предложения договор за 

цесия и НИС при ТУ-София и да заплати такса за патент № 111419. 

 

По точка трета:  

Проф. Ст. Стефанов подложи на обсъждане въпроси, свързани с правата върху интелектуална 

собственост, придобити по проект по програма Хоризонт 2020, Tesla и възможностите и условията за 

формата на бъдеща експлоатация на разработения по проекта софтуер и система, свързани с онлайн и 

дистанционно обучение. 

Проф. Ст. Стефанов предложи да бъде поканен представител на колектива на проекта Тесла за да се 

обсъдят подробности по използване на комерсиалната версия на системата Тесла и възможностите за 

нейното комерсиално използване от ТУС, както и свързаните с нея разходи по придобиване и евентуални 

приходи от нейното използване. 

Проф. Ст. Стефанов подложи на обсъждане въпроси, свързани със състоянието на ИС на ТУ-София и 

възможностите за комерсиална реализация. 

 

 

Секретар на КИС:       Председател на КИС: /п/ 

/Доц. Лидия Гълъбова/      /Проф. Стефан Стефанов/ 

 


