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ГЛАВА І. ОБХВАТ И ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Този Правилник се приема в изпълнение на изискването на чл. 17, ал. 1, т. 10

от Закона за висшето образование, както и на Стратегията за прилагане на

резултатите от научноизследователската дейност на ПУ „Паисий Хилендарски“.

(2) Този Правилник следва духа и принципите на съвременното международно,

европейско и национално законодателство в областта на интелектуалната собственост.

Чл. 2. (1) Настоящият Правилник урежда възникването, регистрирането, закрилата,

управлението, упражняването и въобще използването и прехвърлянето на

интелектуална собственост, притежавана от и/или създадена в рамките на ПУ „Паисий

Хилендарски“, наричан Университета.

(2) Настоящият Правилник урежда и възможността за провеждане на консултации и

партньорства свързани с интелектуалната собственост – преди и след издаването и

прилагането на патент, в партньорство с различни заинтересовани страни на договорна

основа и при клауза за конфиденциалност – за извличане на максимален ефект от

обекта на интелектуална собственост.

(3) Този Правилник обхваща уредбата на всички права, привилегии и задължения върху

интелектуална собственост, притежавани или управлявани от Университета, в

случаите когато интелектуалната собственост е възникнала в резултат на:

 трудови или други правоотношения на академичния състав,

административния персонал, докторантите, студентите и специализантите в

Университета;

 сключен договор за съвместно изследване или споразумение за безвъзмездна

помощ;

 договор чрез възлагане /поръчка/;

 друга форма на договорни отношения като публично-частни партньорства,

грантови схеми по международни, европейски, национални или други

фондове, и/или други механизми за партньорство;

(4) Правилникът урежда и използването на права на интелектуална собственост на

трети лица, с цел осигуряване на свободното им упражняване за дейностите на

Университета чрез договорна форма.
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(5) Трети лица могат да участват в научноизследователската дейност на Университета

по силата на договор за поръчка и/или договор за партньорство, уреждащ правата върху

интелектуалната собственост, тяхното упражняване и прехвърляне.

Чл. 3. Обекти на интелектуалната собственост са:

1. изобретения, полезни модели, промишлен дизайн;

2. търговски марки и географски означения;

3. нови сортове растения и породи животни;

4. топология на интегрални схеми, търговска тайна и ноу-хау;

5. литературни произведения, включително произведения на научната и

техническата литература, на публицистиката и компютърни програми;

6. музикални произведения;

7. сценични произведения - драматични, музикално-драматични, пантомимични,

хореографски и други;

8. филми и други аудио-визуални произведения;

9. произведения на изобразителното изкуство, включително произведения на

приложното изкуство, дизайна и народните художествени занаяти;

10. реализирани произведения на архитектурата и приложени устройствени

планове;

11. фотографски произведения и произведения, създадени по начин, аналогичен на

фотографския;

12. одобрени архитектурни проекти, одобрени проекти по устройствено планиране,

карти, схеми, планове и други, отнасящи се до архитектурата, териториалното

устройство, географията, топографията, музейното дело и която и да е област на

науката и техниката;

13. графично оформление на печатно издание;

14. кадастрални карти и държавни топографски карти.

15. преводи и преработки на съществуващи произведения и фолклорни творби;

16. аранжименти на музикални произведения и на фолклорни творби;

17. периодични издания, енциклопедии, сборници, антологии, библиографии, бази

данни и други подобни, които включват две или повече произведения или

материали и други, регламентирани в закона.
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ГЛАВА ІI. УПРАВЛЕНИЕ НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ

Чл. 4. Всички договори на Университета – трудови, граждански, поръчка, по проекти и

научни програми, докторантски, както и за обучение на бакалаври, магистри,

специализанти, стажанти и други, следва да съдържат клауза, която изрично да

регламентира собствеността, правата и задълженията, свързани със закрилата и

използването на интелектуалната собственост, създадена в изпълнение на тези

договори.

Чл. 5. (1) Университетът е притежател на обекти на интелектуална собственост,

съгласно чл. 1 и чл. 2, когато при създаването им:

1. авторът/изобретателят (или екипът от автори/изобретатели) е изпълнявал

присъщите за длъжността му служебни задължения;

2. авторът/изобретателят (или екипът от автори/изобретатели) е изпълнявал

задължения извън посочените в предходната т. 1, но те специално са му били

възложени и от това се е очаквало тяхното създаване;

3. авторът/изобретателят (или екипът от автори/изобретатели) е използвал

материални или финансови средства, осигурени от Университета, или знания и

опит (ноу-хау)1, придобити в резултат на неговата работа в Университета;

4. Неимуществените и имуществените авторски права върху обекти на авторското

право принадлежат на авторите в случай, че тяхното създаване не е възложено

от Университета и не са използвани финансови средства, материална и

интелектуална собственост на Университета.

(2) Когато правото на заявяване принадлежи на няколко лица, то се упражнява от тях

съвместно. Отказът на едно или на няколко от тях да участват в заявяването или в

процедурата за издаване на патент не е пречка останалите да извършат предвидените в

този Правилник действия като запазват правата си, предвидени в нормативните актове

по интелектуална собственост.

(3) Лицата по ал. 1, т. 1-3 са длъжни да спазват конфиденциалност по отношение на

предполагаем обект на интелектуална собственост с оглед защита на възможността за

подаване на заявка за патент, регистрация на полезен модел, дизайн, трансфер на

1 От англ. ез. “know-how”
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технологии или друг начин за реализация на тази интелектуална собственост, до

вземането на решение от Университета по случая.

(4) Когато решението е за подаване на заявка за получаване на правна

закрила/осъществяване на трансфер на технологии, лицата по предходната точка са

длъжни да спазват конфиденциалност, съобразно конкретните указания по случая,

дадени им от Съвета по интелектуална собственост (уреден в Чл. 12 от Правилника).

(5) Академичният състав, административният персонал, докторантите, студентите и

специализантите се задължават да не използват или разгласяват информация, станала

им достъпна при изпълнение на научноизследователска дейност и проекти (във

всичките им фази), които са обекти на интелектуална собственост на Университета или

са в процеса на превръщането им в интелектуална собственост на Университета.

(6) Университетът в качеството му на притежател на интелектуална собственост има

правото да я ползва и да се разпорежда с нея с грижата на добър стопанин, както и

задължението да реализира тези свои права така, че да има справедлива полза за себе си

и за всички работещи по договор с ПУ „Паисий Хилендарски“ или третите лица, които

са участвали в създаването на тази собственост.

Чл. 6. Правата върху интелектуалната собственост, създадени от студенти,

специализанти и докторанти при разработване на техните дипломни работи,

дисертационни трудове, проекти и др., както и върху разработки, създадени на базата

на други обекти на интелектуална собственост и/или ноу-хау,  собственост на

Университета, принадлежат на Университета.

Чл. 7. (1) Настоящият Правилник не се отнася за обекти на интелектуална собственост,

които имат характер на класифицирана информация и са предмет на други правила.

(2) Настоящият Правилник не се отнася за обекти на интелектуална и индустриална

собственост, които са предмет на договореност с министерства и други държавни

органи или са изрично договорени с международни организации по техни специфични

правила.
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ГЛАВА IIІ. ОФИС ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕН ТРАНСФЕР /ТТО/

Чл. 8. (1) „Офисът за технологичен трансфер“ /ТТО/ е структурно звено, създадено

към Центъра по технологии на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

(2)  ТТО провежда от името на Университета политиката за интелектуална собственост,

както и дейностите по комерсиализацията и управлението на технологичния трансфер

на обектите на интелектуална собственост, създадени в рамките на Университета.

Чл. 9. Във връзка с изпълнение на регламентираните в Правилника на ТТО дейности и

съгласно обхвата на този Правилник, ТТО изпълнява следните задачи:

 организиране и активно участие в процеса по разработване и актуализиране

на политиката на Университета в областта на интелектуалната собственост;

 отправяне на предложения и съдействие при определяне и съгласуване на

приоритетите на Университета в областта на интелектуалната собственост;

 иницииране, организиране и провеждане на обучения и семинари

заакадемичния състав, административния персонал, докторантите и

студентите с цел повишаване на иновационната култура в областта на

закрилата на интелектуалната собственост;

 съдействие и организационна подкрепа при консултиране на преподаватели,

изследователи, докторанти и студенти от Университета, свързани с

възникването и закрилата на резултати от научни изследвания като обекти на

интелектуална собственост;

 организиране, провеждане и участие във форуми и инициативи на

Университета в областта на интелектуалната собственост.

 поддържане на регистри на интелектуалната собственост на Университета;

 изготвяне на доклади и други документи за отчитане на дейността на ТТО,

съгласно действащата нормативна уредба;

Чл. 10. ТТО осъществява дейността на основата на собствен Правилник, като работи в

координация с основните, обслужващите и първичните звена в Университета,

Студентския съвет и други структурни формирования на Университета.
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Чл. 11. ТТО има право на собствен бюджет и състав, като дейността му се подпомага с

университетски ресурси и/или приходоносни партньорства с публичния и частния

сектор.

Чл. 12. (1)  Към ТТО се създава Съвет по интелектуална собственост /Съветът/,

който се състои от:

 Директор на Офис за технологичен трансфер /ТТО/;

 Директор на Център по технологии;

 патентен специалист;

 правен специалист;

 икономически специалист; и

 четен брой експерти в отделни области на науката и техниката;

(2) Съветът по интелектуална собственост извършва преценка за патентоспособност и

необходимост от по-нататъшни действия по закрила на интелектуалната собственост.

(3) При положителна преценка за необходимост от закрила Съветът прави предложение

до Директора на ТТО и Директора на Центъра по технологии, за започване на

съответната процедура.

Чл. 13. Всички предложения на Съвета, както и предложенията на Директора на ТТО и

Директора на Центъра по технологии, свързани със защита на интелектуалната

собственост се публикуват на интернет страницата на ТТО по определен ред.

Чл. 14. (1) ТТО създава и поддържа в актуално състояние регистри на обектите на

интелектуална собственост на Университета, съгласно Правилника на ТТО.

(2) ТТО създава, поддържа и непрекъснато актуализира база данни за представители на

бизнеса, публичните институции и посредническите организации, с които може да се

осъществява формално и неформално сътрудничество в областта на интелектуалната

собственост и комерсиализиране на научни резултати.

Чл. 15. Когато дългосрочните интереси на Университета налагат, той може да ползва

чрез ТТО правото си на заявяване на заявка за патент или полезен модел извън срока,

определен в чл. 13, ал. 3 от Закон за патентите и регистрацията на патентните

модели.
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ГЛАВА IV. ФОНД ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕН ТРАНСФЕР /ТТФ/

Чл. 16. За осигуряването на собствен устойчив във времето финансов ресурс за

управление и капитализиране на интелектуалната собственост на Университета се

създава Фонд за технологичен трансфер. Чрез този Фонд се цели и изграждане на

обезпечена политика за ускорение на технологичния трансфер.

Чл. 17. Фондът се набира от:

 ежегодна целева субсидия от бюджета на Университета;

 продажба на лицензии;

 роялтис2;

 приходи от управление на патентно портфолио;

 приходи от дялови участия в спин-оф и/или спин-аут фирми3;

 дарения,

 публично-частни партньорства; и

 други договорни възмездни отношения;

Чл. 18. Акумулираният ресурс по този фонд ще бъде насочван към насърчаване на

комерсиализирането на интелектуалната собственост, продукт на отделни автори и

екипи от автори на Университета.

Чл. 19. От този Фонд се извършват плащания по регистрация и поддръжка на обекти на

интелектуална собственост.

2 От англ. език: Royalties / Royalty Payments – специален клас компенсаторни плащания, изплащани за
използването на конкретен интелектуален актив под формата на договор с автора/авторите му при
договорен процент от брутните или нетните приходи, които този интелектуален актив носи.
3 От англ. език: spin-off фирми; spin-out фирми – специален клас търговски дружества, формирани на
основата на създадени в Университета технологии, услуги, продукти и/или други форми на
интелектуална собственост, които фирми комерсиализират договорена част или цялостен
интелектуален актив и извличат търговска печалба от него; Университетът може да има дялово
участие в подобен клас спин-оф и/или спин-аут фирми.
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ГЛАВА V. КОМЕРСИАЛИЗИРАНЕ НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ

И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРИХОДИТЕ ОТ ТЪРГОВСКА РЕАЛИЗАЦИЯ

Чл. 20. (1) При разпределение на приходите от успешна търговска реализация на

обектите на интелектуална собственост се взема предвид:

1. печалбата, реализирана от всички видове използване на обекта по време на

действието на правната закрила (ако специалният закон предвижда такава);

2. ценността и търговската реализация на създадения продукт;

3. приносът на възложителя (инвестиционният партньор на Университета),

изразяващ се в инвестираните средства за неговото създаване, предоставеното

оборудване, материали, знания, опит, персонал и друга помощ.

(2) Приходите от успешна търговската реализация на обекта на интелектуална

собственост се разпределят, както следва:

а) за авторите/изобретателите на обекта: 30 %;

б) за научното звено, осигурило научно-развойната среда: 20 %

(катедра, лаборатория, център, департамент, филиал, друго)

в) за Фонда за технологичния трансфер: 20 %;

г) за Университета: 20 %

д) за административно обслужване от ТТО: 10 %;

Чл. 21. Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“ притежава право на

собственост върху регистрираните от него в Патентното ведомство на Република

България и в Европейското патентно бюро4 търговски марки.

4 Има се предвид: European Patent Office
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ГЛАВА VІ. ГАРАНТИРАНЕ СПАЗВАНЕТО НА ТОЗИ ПРАВИЛНИК

Чл. 22. Всички служители на Университета, чиято работа е обвързана със спазването и

прилагането на този Правилник, са задължени да сътрудничат на Съвета по

интелектуална собственост и да подпомагат дейността на Университета за гарантиране

на:

 правото на лицензия в полза на Университета, когато това е възможно, и

търговска реализация на продукта при изгодни условия;

 спазването на условията по настоящия Правилник при подаване на проекти

и/или сключване на договори за научно-изследователска и развойна дейност;

 сключване на съответните договори преди започване на сътрудничество с

трети лица, които не са служители на Университета и не са обвързани със

съблюдаването на този Правилник.

Чл. 23. (1) При прекратяване на трудови правоотношения с Университета

авторите/изобретателите на обекти на интелектуална собственост запазват правото си

да получават приходи от търговската им реализация по реда на ал. 2 на чл. 23 от

Правилника.

(2) По предложение на Директора на ТТО, Ректорът на Университета сключва договор

с автора/изобретателя, в който се уточнява разпределението на приходите и при

необходимост други специфични условия.

Чл. 24. (1) При установяване нарушаване на правата върху интелектуална собственост,

се уведомява Директорът на ТТО.

(2)  По предложение на Директора на ТТО, Ректорът на Университета предприема

действия в съответствие със законовата и нормативна уредба.

(3) Нарушителите се санкционират чрез всички законоустановени средства,

включително и чрез предявяване на иск за присъждане на обезщетение за причинени

вреди.
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ГЛАВА VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

(1) Измененията и допълненията на настоящия Правилник влизат в сила един месец

след приемането му от АС на Университета.

(2) Настоящият Правилник подлежи на актуализация – при настъпили изменения

във вътрешните и външни нормативните актове и/или в националната и/или

академична научноизследователска политика на Университета. Изменения и

допълнения към Правилника се правят по реда на приемането му от АС на

Университета

(3) Правилникът е разработен в съответствие със следния правен корпус от

конвенции, международни договори, споразумения, правила, регулации,

директиви, закони и други правни актове:

 Международно законодателство:

1. Международният договор от Маракеш за опосредстване на достъпа до

публикувани творби за лица, които са слепи или с увредено зрение и

не можещи да четат (2013 г.);

2. Международния договор за аудиовизуални представяния (2012 г.);

3. Международния договор относно закона за търговските марки (2006

г.);

4. Международния договор за сътрудничество в областта на

патентите(2001 г.);

5. Международния договор относно закона за патентите (2000 г.);

6. Международния договор от Вашингтон относно интелектуалната

собственост касаеща интегрални схеми(1989 г.);

7. Споразумението от Виена, установяващо международната

класификация на фигуративните елементи на марките (1985 г.);

8. Международния договор относно закона за търговската марка (1994

г.);

9. Споразумението от Лисабон относно защитата на документите за

оригиналност и тяхната международна регистрация (1979 г.);

10. Споразумението от Мадрид относно международната регистрация на

марките (1979 г.);
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11. Споразумението от Локарно относно международната класификация

на индустриалните дизайни (1979 г.);

12. Споразумението от Ница относно международната класификация на

стоки и услуги за целите на регистрацията на марки (1979 г.);

13. Споразумението от Страсбург относно международната класификация

на патентите (1979 г.);

14. Международният договор от Будапеща относно международното

разпознаване на депозити на микроорганизми за целите на патентна

процедура (1977 г.);

15. Конвенция от Брюксел, касаеща дистрибуцията на сигнали, носители

на програми, предавани чрез сателит (1974 г.);

16. Конвенция за защита на процедурите за фонограми срещу

неоторизирана дупликация на фонограмите (1971 г.);

17. Конвенция от Рим за защита на изпълнители, производители на

фонограми и организации, предаващи информация чрез сигнали (1961

г.);

18. Споразумението от Хага относно международната регистрация на

индустриалните дизайни (1925 г.);

19. Споразумението от Мадрид за потискане на фалшиви или измамни

индикации за произхода на стоки (1891 г.);

20. Конвенция от Берн за закрила на литературните и художествените

произведения (1886 г.)

21. Конвенция от Париж за закрила на индустриалната собственост (1883

г.)

 Законодателство на Европейския съюз в областта на интелектуалната и

индустриалната собственост:

1. Конвенция за предоставяне на европейски патенти (EPC) (2007 г.);

2. Търговия, растеж и интелектуална собственост – стратегия за защита

и приложение на правата върху интелектуална собственост в трети

страни; ревизирана стратегия, Комуникация от Комисията на

Европейския парламент, Съветът, и Европейския икономически и

социален комитет /COM (2014 г.) 389/;
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3. Балансирана система за прилагане на интелектуална собственост,

която е в съзвучие със съвременните обществени предизвикателства,

Европейска комисия /COM(2017 г.) 707/;

 Национално законодателство на Република България:

1. Постановление на Министерски съвет № 61/2020 за условията и реда

за създаване на търговски дружества от държавните висши училища

за целите на стопанската реализация на резултатите от научни

изследвания и обекти на интелектуалната собственост;

2. Закон за висшето образование;

3. Закон за развитие на академичния състав;

4. Закон за насърчаване на научните изследвания;

5. Закон за патентите и регистрация на полезните модели;

6. Закон за авторското право и сродните му права;

7. Закон за марките и географските означения;

8. Закон за промишления дизайн;

9. Закон за защита на конкуренцията;

10. Закон за електронния документ и електронните удостоверителни

услуги;

11. Закон за задълженията и договорите;

12. Закон за юридическите лица с нестопанска цел;

13. Закон за топологията на интегралните схеми;

14. Търговски закон;

15. Кодекс на труда;

16. Кодекс за социално осигуряване;

17. Наредбата за условията и реда за оценката, планирането,

разпределението и разходването на средствата от държавния бюджет

за финансиране на присъщата на държавните висши училища научна

или художественотворческа дейност,

18. други нормативни актове;
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 Правилници на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

1. Правилник за дейността на ПУ „П. Хилендарски“;

2. Правилник за прилагане на Закона за развитие на академичния състав

на ПУ „П. Хилендарски“;

3. Правилник за издаване на учебна литература в издателството на ПУ

„П. Хилендарски“;

4. Правилник за оценка на резултатите от научноизследователската

дейност на академичния състав на ПУ „П. Хилендарски“;

 Други документи и правила на Пловдивски университет „Паисий

Хилендарски”;

1. Стратегия за прилагането на резултатите от научноизследователската

дейност на ПУ „ Паисий Хилендарски“;

2. Вътрешни правила за условията и реда за оценката, планирането,

разпределението и разходването на средствата от държавния бюджет

за финансиране на присъщата на ПУ „П. Хилендарски“ научна

дейност и кариерно развитие на академичния състав на ПУ „П.

Хилендарски“;

3. Етичен кодекс на преподавателите и служителите на ПУ „П.

Хилендарски“;

(4) Настоящите промени на Правилника са разгледани и приети на Академичен

съвет на ПУ „ Паисий Хилендарски“ (Протокол № ….. на АС на Университета

от ............... г.).


