ПРОТОКОЛ № 8 / 11.12.19
На 11.12.2019 г. от 10 ч. в зала на 1240 в 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. д-р инж. Владимир Пулков; доц. д-р инж. Лидия Гълъбова, маг. ик. Росица Милошева.
Отсъстват: няма

Дневен ред:
1. Разглеждане на предложения за подаване на заявки за патенти и полезни модели.
2. Разни

По точка първа:
Членовете на КИС се запознаха с постъпилите предложения:
1. Проф. Д. Стоилов – навлизане в национална фаза в България на РСТ заявка
„Електрическо съоръжение за водосъхраняване с регулируема смукателна глава“.
Проучването за нивото на техниката не съдържа противопоставими технически
решения.

Решение: КИС предлага на зам.-ректора по НПД на ТУ-София да бъде подадена заявка
от името на ТУ-София за патент за изобретение „Електрическо съоръжение за
водосъхраняване с регулируема смукателна глава“. Разноските по заявката и поддържането
на патента да са за сметка на ТУ-София.

2. Доц. Н. Хинова – предлага от името на ТУ-София да се подаде: 1) Заявка за патент за
изобретение „Зарядна станция за електрически транспортни средства, базиране на
газова микротурбина и сусперкондензатор“. 2) Заявка за полезен модел „Автономна
захранваща система базирана на хибриден електромобил“.
Двете заявки са подаден в Патентното ведомство и таксите за заявяване са поети от
средства от проект на доц. Хинов.
Решение: КИС приема предложението за заявител ТУ-София и предлага на зам.-ректора
по НПД последващите такси по двете изобретения да бъдат поети от ТУ-София.
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3. Гл. ас. д-р М. Иванов – предлага изобретението „Полигонален топлинен манекен“ да
бъде подадено от името на ТУ-София.

Решение: КИС предлага на зам.-ректора по НПД на ТУ-София след коригиране на
описанието и претенциите да се подаде искане на проучване на новостта и изобретателската
стъпка, след което подаде заявката. Средствата и разходите по нея да бъдат поети от
средствата по проект № 191ПР0007-02.

4. Гл. ас. д-р К. Ангелов – Предлага да се подаде заявка за полезен модел „Пленарна
антена с визуално-информационни възможности“ от името на ТУ-София.
Решение: КИС предлага на зам.-ректора по НПД на ТУ-София след коригиране на
описанието и претенциите да се подаде искане на проучване на новостта и изобретателската
стъпка, след което подаде заявката. Средствата и разходите по нея да бъдат поети от
средствата по проект № 191ИХЪБ0004.

По точка втора:
КИС обсъди оптимизиране дейността по закрила на интелектуалната собственост на ТУСофия като счита, че е необходимо:
1. Осигуряване на технически сътрудник за архивиране на информацията по заявките,
следене на сроковете и плащанията по подадените заявки и издадени патенти, и
полезни модели на ТУ-София.
2. Създаване на сайт на КИС с правила и указания за дейността и помощни материали
във връзка с подаването на заявки.
3. Осигуряване на годишен бюджет за финансиране дейността на КИС по закрила на
интелектуалната собственост.

Секретар на КИС:

/п/

Председател на КИС:

/Доц. Лидия Гълъбова/

/п/

/Проф. Стефан Стефанов/
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