ПРОТОКОЛ № 2 / 13.10.17
от заседание на Комисията по интелектуална собственост,
проведено на 13.10.2017 г. от 15:00 ч. в зала 1242
Днес, 13.10.2017 г. от 15:00 ч. в ТУ-София, зала 1242 се проведе заседание на Комисията по
интелектуална собственост (КИС).
Присъстват: 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. Иванка Станойкова.
Отсъстват: няма отсъстващи

Проф. Ст. Стефанов откри заседанието при следния дневен ред:
Дневен ред:
1. Обсъждане и приемане на заявление за подаване на заявка за патент или полезен модел,
указания и регистър на интелектуалната собственост в ТУ-София.
2. Разглеждане на подадени за регистриране изобретения.
3. Патенти, собственост на ТУ-София - заприходяване; решение за изплащане на такси за
поддържане на патенти.
4. Разни.

По точка първа:
Проф. Ст. Стефанов представи на членовете на КИС заявление за подаване на заявка за патент или
полезен модел към КИС при ТУ-София и ги запозна с указанията за нейното попълване.
След проведено кратко обсъждане по въпроси, свързани с процедурата, подготовката на
документацията и разходите по подаване на заявка за патент или полезен модел към Патентно ведомство
на Р България и Европейското патентно ведомство проф. Ст. Стефанов подложи на гласуване подадените
документи.
КИС прие с явно гласуване да предложи на ръководството на ТУ-София, представените „Заявление за
подаване на заявка за патент или полезен модел за изобретение“ и “Указания за попълване на заявката
за патент или полезен модел за изобретение в Комисията по интелектуална собственост при ТУ-София“.
Проф. Ст. Стефанов даде думата на доц. Л. Гълъбова да запознае членовете на КИС с направеното
предложение за въвеждане на електронен регистър на интелектуалната собственост в ТУ-София. Целта
на този Регистър е да подобри работата на Комисията и Ръководството на ТУ-София и допринесе за полесна отчетност и възможност за ефективно управление на интелектуалната собственост на ТУ-София.
Част от регистъра ще е със свободен достъп и има за цел да популяризира научните достижения на ТУСофия.
КИС прие с явно гласуване въвеждането на регистър на интелектуалната собственост.

По точка втора:
Проф. Ст. Стефанов запозна членовете на КИС с доклад от доц. Видеков от катедра
„Микроелектроника“ за подадена заявка към Патентно ведомство. Той поясни, че при направена
проверка с доц. Гълъбова в системата на патентно ведомство не е намерена информация за
представената заявка. В заключение проф. Ст. Стефанов поясни, че ще се свърже с доц. Видеков за
пояснения по случая.
По точка трета:
Проф. Ст. Стефанов внесе за гласуване от членовете на КИС решение за изплащане на такса за
поддържане на патент, собственост на ТУ-София № 110532 (А)
КИС реши с явно гласуване да предложи на ръководството на НИС към ТУ-София да изплати такса за
поддържане на патент, собственост на ТУ-София № 110532 (А).
Проф. Ст. Стефанов запозна членовете на КИС с два полезни модела ПМ 2731 U1 и ПМ 2732 U1,
собственост на ТУ-София и подложи на обсъждане необходимостта от наемане на лицензиран оценител,
който да ги оцени, за да могат да бъдат заприходени към активите на ТУ-София.
КИС реши с явно гласуване реши да възложи на проф. Стефанов да се заеме с намирането на
подходящ лицензиран оценител.
По точка разни:
Проф. Ст. Стефанов подложи на обсъждане въпроси, свързани с компетенциите, разхода на време и
финансирането от страна на ТУ-София на заявките за патенти или полезни модели към Патентно
ведомство. Той постави на обсъждане и въпроса относно изготвянето на самата заявка за подаване пред
Патентно ведомство, а също и плащането на всички видове такси, свързани с процеса на подаване на
заявки.
Проф. И. Илиев изрази мнение, че разходите на финанси и време по подготовката и подаването на
тези заявки са значителни, а Комисията няма необходимия капацитет, за да оцени, кои от предложенията
са стойностни и отговарят на изискванията, нито може да задели ресурс за подготовка на документацията.
Затова предложи заявителите сами да финансират процеса по подаване на заявките, а ТУ-София да
възстановява направените разходи в случай на успех.
Проф. В. Пулков изказа съображения, че при подобна методика на работа, ТУ-София рискува да
излезе, че по-скоро купува ИС, а не участва в създаването й. Той предложи да се помисли върху
механизъм, при който ТУ-София да възстановява направените разходи по подаване на заявката в случай
на неуспех.
Маг. И. Станойкова предложи заявителите да бъдат обвързани с договорни отношения с ТУ-София,
при които да получават аванс от ТУ-София, който да подлежи на възстановяване в случай на неуспех.

Доц. Гълъбова изказа мнение, че възприемането на подобна методика на работа би довело до
сериозна демотивация от страна на академичния състав на ТУ-София и избягване на възможността от
страна на изследователите да включват ТУ-София като собственик на ИС. Наред с това, подобна методика
би довела и до противоречие с приетата Политика и Правилник относно ИС на ТУ-София.
След проведеното обсъждане проф. Ст. Стефанов закри заседанието.

Секретар на КИС:
/Доц. Лидия Гълъбова/

Председател на КИС: /п/
/Проф. Стефан Стефанов/

