ПРОТОКОЛ № 12 / 15.10.2020 Г.
На 15.10.2020 г. от 13:30 ч. в залата на Академичния съвет на 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. дн
инж. Владимир Пулков; доц. д-р инж. Лидия Гълъбова, маг. ик. Росица Милошева.
Отсъстват: няма

Дневен ред:
1. Разглеждане на заявления за подаване на заявки за патенти.
2. Разни

По точка първа:
1.1 Подадена е заявка за патент No 113233 от 29.09.2020 г. „Интегрален разделител на
светлинни снопове“ с автори Марин Ненчев, Маргарита Денева без предварително
проучване за новост и изобретателска стъпка, тъй като подадената заявка е
използвана за отчет на проект.
Решение: КИС предлага на зам.-ректора по НПД на ТУ-София разноските по заявката и
поддържането на патента да са за сметка на НИС при ТУ-София.
1.2 Получено е положително становище за новост и изобретателска стъпка на
изобретение „Планарна антена с визуално-информационни възможности“ с автор
Климент Ангелов.
Решение: КИС предлага на зам.-ректора по НПД на ТУ-София да бъде подадена заявка за
полезен модел от името на ТУ-София. Разноските по заявката и поддържането на ПМ да са за
сметка на НИС при ТУ-София.
По точка втора:
2.1 Проф. Стефанов запозна КИС с проблем, който е възникнал с 3 броя заявки за патенти
от 2017 год.
Постъпило е съобщение за плащане на такси за издаване и поддържане на патент към
заявка No 112652 „Модулна система за зареждане на елементи за съхранение на енергия“ с
автори Николай Хинов и Димитър Арнаудов. На 11.12.2017 год. при подаването на заявката в
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Патентно Ведомство двамата изобретатели са заплатили сумата от 1000 лв., които разходи са
отчетени по проект, финансиран от ФНИ. По същото време са подали още 2 бр. заявки: 112651
„Методи и схеми за зареждане и изравняване на напреженията върху елементи за съхранение
на енергия“ с автори Николай Хинов, Димитър Арнаудов и Иван Недялков и 112655 „Резонансни
преобразуватели с подобрени характеристики за зареждане на елементи за съхранение на
енергия“ с автори Николай Хинов и Димитър Арнаудов. Платени са съответно сумите от 1000 лв.
и 690 лв.
Проф. Стефанов предлага да се входира писмо до Патентното Ведомство за
преизчисляване на таксите по трите заявки и тези суми да поемат разноските по издаването и
поддържането на патентите.
КИС взе решение да се изготви такова писмо и заедно с доказателствените материали (фактури
за плащанията) да се входира в Патентното ведомство.
2.2 Доц. Гълъбова представи д-р юр. ик. Младен Младенов и предложи на КИС да гласува
той да бъде включен в състава на комисията.
КИС единодушно гласува д-р юр. ик. Младен Младенов да бъде включен в състава на
комисията.
2.3 Проф. Стефанов информира КИС относно развитието по казуса Петров-ГеоргиевКунчев: в момента се подготвят документите за подаване на иск в 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”.
2.4 Проф. дтн инж. Иво Илиев предложи да се направи Информационен ден на
интелектуалната собственост на ТУ-София, на който да бъдат поканени представители на бизнес
средата в България, които биха имали интерес към патентите, притежание на ТУ-София.

Секретар на КИС:

/п/

Председател на КИС: /п/

/доц. Лидия Гълъбова/

/проф. Стефан Стефанов/
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