
 1 

Утвърждавам :           

Директор  

 

ПРАВИЛНИК  

за СЪЗДАВАНЕ, РЕГИСТРАЦИЯ, ЗАКРИЛА И УПРАВЛЕНИЕ 

на ОБЕКТИТЕ НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ 

в Института по полимери - БАН 

 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Чл. 1. Настоящият правилник регламентира реда за създаване, закрила и използване 

на обекти на интелектуална собственост на Института по полимери - БАН (ИП-БАН), 

създадени при изпълнение на задължения, произтичащи от трудови или други 

правоотношения, както и реда за закрила и използване на обекти на интелектуална 

собственост, върху които са придобити права по друг начин. 

Чл. 2. В съответните договори (трудови, граждански, докторантски и за обучение на 

стажанти или студенти, както и такива с други организации за сътрудничество/ 

изпълнение) се регламентират правата и задълженията на страните по повод 

създаването и използването на обекти на интелектуална собственост. 

Чл. 3.(1) ИП-БАН е притежател на обект на интелектуална собственост съгласно член 

1, когато при създаването му авторът е:   

1. изпълнявал присъщите за длъжността му служебни задължения; 

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

възложени и от това се е очаквало създаване на интелектуална собственост; 

3. използвал материални или финансови средства на института или БАН, или 

знания и опит, придобити в резултат на неговата работа. 

(2) Правото на собственост върху обект на ИС може да принадлежи съвместно на ИП-

БАН и автора/ите му, и трети страни, ако това е уговорено в договор. 

(3) Правата върху обекти на интелектуална собственост, създадени от докторанти, 

студенти и специализанти през целия период на обучението им, както и при участието 

им в проекти, включващи трети лица и разработки, на базата на обекти, създадени и 

притежавани от ИП-БАН, принадлежат на ИП-БАН, освен ако в договора не е 

предвидено друго. 
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Чл. 4. Настоящите правила не се прилагат за научни продукти, разработени с цел 

научното развитие на техните създатели, като обзорни статии, доклади на 

конференции, учебни записки, неизползвани за четене на лекции и книги, чието 

написване не е възложено от ИП-БАН и не са използвани финансови средства и 

интелектуална и материална собственост на ИП-БАН. 

 

ІІ. ПРОЦЕДУРА ЗА РЕГИСТРИРАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА СЪЗДАДЕН 

ИНТЕЛЕКТУАЛЕН ПРОДУКТ 

 

Чл. 5. При разработване и създаване на интелектуален продукт, неговите създатели 

уведомяват Директора на ИП-БАН или упълномощено от него лице (наричано 

занапред „Отговорник по интелектуална собственост"), като попълват Формуляр за 

уведомяване (Приложение №1). Отговорникът по интелектуалната собственост 

завежда попълнения формуляр във вътрешен регистър за интелектуалната 

собственост. 

Чл. 6. (1) Отговорникът по интелектуална собственост, в 7 дневен срок и съвместно 

със създателя/създателите на интелектуалния продукт, попълва и подава в 

Патентното ведомство на РБ искане за предварително проучване на изследователския 

резултат. 

(2) В седемдневен срок от получаване на становището от Патентното ведомство, 

Отговорникът по интелектуалната собственост изготвя мотивиран доклад, с 

предложение до Научния съвет за финансиране на процедурата по  закрила на 

изследователския резултат на основание на пазарния му потенциал и възможностите 

му за комерсиализиране (Приложение №2) 

(3) Изготвеният доклад и становището от Патентното ведомство се внасят в 

Научния съвет за решение на първото му заседание след получаването им. 

Отговорникът по интелектуалната собственост присъства на Научния съвет.  

Чл. 7. (1) Научният съвет взема решение дали да се пристъпи към подаване на 

заявка въз основа на представените документи по чл. 5 и чл. 6. Решението на НС 

трябва ясно да посочва териториалния обхват на заявката и заявителите. 

(2) В случай на положително решение на Научния съвет, в двумесечен срок, 

Отговорникът по интелектуалната собственост, съвместно с авторите и външен 

патентен специалист при необходимост, изготвя документацията по подаване на 

заявката за защита на интелектуалния продукт в Патентното ведомство на РБ или 
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аналогична институция в чужбина. 

(3) Отговорникът по интелектуалната собственост, съвместно с автора/ите на 

изобретението, осъществява кореспонденцията  със съответното патентно 

ведомство във връзка с регистрацията и разглеждането на обектите на 

интелектуална собственост. 

Чл. 8. Ако в тримесечен срок от уведомяването на Директора на ИП-БАН, 

създателят на интелектуален продукт не получи решение на Научния съвет, или с 

решението се отхвърля искането за защитата му, правото на заявяване на обекта 

преминава върху неговия създател/и.  

Чл. 9. (1) Директорът разглежда постъпили искания за предоставяне на лицензии 

за използване на обекти на интелектуална собственост, включително ноу-хау, 

притежание на ИП-БАН. 

(2) Искането по ал. 1 се подава в писмена форма до Директора на ИП-БАН, който е 

длъжен да се произнесе по него в срок от 20 работни дни след депозиране на 

искането. При положително становище от Директора, съгласувано с 

изобретателя/ите, се пристъпва към изготвяне на лицензионен договор, който се 

утвърждава от Научния съвет. 

(3) Предоставените лицензии се вписват в регистъра на интелектуалната 

собственост на ИП-БАН и в съответното патентно ведомство. 

Чл. 10. (1) Използването на обекти на интелектуална собственост, създадена при 

финансиране с публични средства и притежание на Института, става с решение на 

Научния съвет по предложение на Директора на ИП-БАН, съгласувано с 

изобретателя/ите.  

(2) Използването на обекти на интелектуална собственост, създадена при 

финансиране с непублични средства и притежание на Института, става с решение 

на Директора на ИП-БАН, съгласувано с изобретателя/ите.  

Чл. 11. За комерсиализирането на интелектуалния продукт чрез създаването на 

търговски дружества /стартиращи фирми/, в които Институтът участва с дял от 

собствеността на фирмата, Научният съвет на ИП-БАН може безвъзмездно да 

отстъпи правото на интелектуална собственост на фирмата. 

 

ІІІ. РЕГИСТРИ и НАГРАДИ ЗА ТВОРЧЕСТВО 

 

Чл. 12. Отговорникът по интелектуална собственост създава и поддържа в 
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актуално състояние регистър на обектите на интелектуална собственост на ИП -

БАН, в който вписва депозираните формуляри по чл. 5 и чл. 6, всички становища и 

доклади на Патентното ведомство по предварителни проучвания, предоставените 

лицензии и съхранява досиета за всяка заявка. 

Чл. 13. Награди за създателите на обекти на интелектуална собственост с 

доказана научна и практическа стойност се присъждат от Научния съвет . 

 

ІV. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРИХОДИТЕ ОТ РЕАЛИЗАЦИЯ НА ИНТЕЛЕКТУАЛНИ 

ПРОДУКТИ 

 

Чл. 14. Приходите от търговска реализация на обектите на интелектуална 

собственост се разпределят както следва:  

(1).   За създателя/ите   на   интелектуален продукт - 40 %; 

(2). За ИП-БАН - 60 %; от които задължително за перо ИС се отделят 40 % 

 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

§ 1. Перо „Интелектуална собственост" се създава с цел осигуряване на средства за 

закрила, управление и защита на ИС на ИП. 

§ 2. В Правилника за вътрешния трудов ред на ИП-БАН се регламентират правата и 

задълженията на страните по трудовото правоотношение по повод създаване, 

използване и закрила на притежаваните от звеното обекти на интелектуална 

собственост.  

§2. (1) Директорът на ИП-БАН включва във всеки трудов, граждански или 

докторантски договор задължение на другата страна по договора за запазване в 

тайна на всички обстоятелства, станали известни в процедурата по създаване и 

закрила на интелектуалния продукт, което има сила в срок до 3 години след 

прекратяване на договора. При неизпълнение на задължението за 

конфиденциалност директорът на ИП-БАН предприема мерки за реализиране на 

дисциплинарна и имуществена отговорност за причинените вреди. 

(2) След прекратяване на договорите по ал. 1, обектите на интелектуална 

собственост, създадени в изпълнение на съответните договори съгласно чл. 11, 

остават собственост на ИП-БАН.  
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§3. За всички неуредени в настоящия правилник въпроси се прилага българското 

законодателство.   

 

Приложение: 

№ 1 Формуляр за уведомяване 

№ 2 Образец на Формуляр за комерсиализация на ИР и ИС, създадени в ИП-БАН 

 


