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ПРОТОКОЛ № 9 / 08.02.2020 Г. 

от неприсъствено заседание на Комисията по интелектуална собственост, 
обсъждането е проведено в периода 04.02.2020 г. – 07.02.2020 г. 

 

В периода 04.02.2020 г. – 07.02.2020 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. д-р 

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

Дневен ред: 
 

1. Разглеждане на договори за прехвърляне на правото на заявяване върху подадени заявки за 
полезен модел № 4652  и обсъждане на решение за заплащане на такса за патент 
 

По точка първа:  

Проф. Ст. Стефанов представи на членовете на КИС договор от заявителите Венелин Живков, 

Вълко Драганов и Костадин Стоичков за прехвърляне на правата от колектива на заявката за полезен 

модел  № 4652 върху ТУ-София. Бяха представени документи за прехвърляне на следните права:  

1. Право на заявяване върху подадена заявка за полезен модел  № 4652 „Устройство за 

безстепенно изменение на предварителното отношение в преходни режими при хибридни 

задвижвания със супермаховик“ с автори Венелин Живков, Вълко Драганов и Костадин 

Стоичков, подадена на 18.12.2019, за която има решение на Българското патентно ведомство 

(БПВ) за издаване на полезен модел при заплащане на посочените такси (Приложение 1). 

КИС разгледа предложението за прехвърляне правото на заявяване на ТУ-София на полезен 

модел № 4652 „Устройство за безстепенно изменение на предварителното отношение в преходни 

режими при хибридни задвижвания със супермаховик“ с автори Венелин Живков, Вълко Драганов 

и Костадин Стоичков, преподаватели в ТУ-София. 

След проведено обсъждане, по електронната поща, за необходимостта и ползата за ТУ-

София от придобиване на собственост върху полезния модел КИС взе следното решение: 

Решение: КИС предлага на Ректора на ТУ-София да бъде сключен договор с изобретателите 

за прехвърляне на правото на заявяване.  Разходите по прехвърлянето в БПВ, таксите  за подаване 

и регистрация на полезния модел и поддържането му да са за сметка на ТУ-София, в качеството 

на негов собственик. 

 

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

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


