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Глава първа  

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Чл. 1. Този правилник урежда организацията и дейността на сектор „Патентно дело и 

защита на интелектуалната собственост” към Центъра за научна и патентна 

информация и защита на интелектуалната собственост при УХТ – Пловдив. 

Чл. 2. Сектор „Патентно дело и защита на интелектуалната собственост” към Центъра 

за научна и патентна информация и защита на интелектуалната собственост при 

УХТ – Пловдив има следните основни функции: 

1. да оказва консултантски услуги при изготвяне и подаване на документи за 

предложения за патенти, полезни модели, свидетелства за промишлен дизайн, 

търговски марки, запазени марки, марки за продукти с регистриран произход и 

др.; 

2. да предлага правни услуги по защита на интелектуалната собственост на 

преподавателите, докторантите и студентите от УХТ – Пловдив, както и на 

външни потребители. 

Чл. 3. Дейността на Сектор „Патентно дело и защита на интелектуалната собственост” 

към Центъра за научна и патентна информация и защита на интелектуалната 

собственост при УХТ – Пловдив се контролира от заместник-ректора по НДБП. 

Чл. 4. Дейността на Сектор „Патентно дело и защита на интелектуалната собственост” 

към Центъра за научна и патентна информация и защита на интелектуалната 

собственост при УХТ – Пловдив се основава върху принципите за:  

 прецизност и точност на информацията;  

 прозрачност на процедурите; 
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 плурализъм;  

 съответствие с Правилника за устройството и дейността на УХТ – Пловдив и с 

общоприетите критерии и етични норми на академичната общност.  

 

 

Глава втора  

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

Чл. 5. Дейността на Сектор „Патентно дело и защита на интелектуалната собственост” 

към Центъра за научна и патентна информация и защита на интелектуалната 

собственост при УХТ – Пловдив има за основна цел да подпомага преподава-

телите, докторантите и студентите, както и външни потребители, при оформяне 

на документи и подаване на предложения за патенти, полезни модели, 

свидетелства за промишлен дизайн, търговски марки, запазени марки и марки за 

продукти с регистриран произход, и да предлага правни услуги по защита на 

интелектуалната собственост.  

Чл. 6. (1) За изпълнение на така поставените цели Сектор „Патентно дело и защита на 

интелектуалната собственост” към Центъра за научна и патентна информация и 

защита на интелектуалната собственост при УХТ – Пловдив има следните задачи: 

 провеждане на курсове и семинари по защита на интелектуалната собственост 

с преподавателите, докторантите и студентите от УХТ – Пловдив, както и с 

външни потребители; 

 консултиране на преподаватели, докторанти и студенти от УХТ – Пловдив и на 

външни потребители по въпроси, свързани със защитата на резултатите от 

научноизследователски проекти като интелектуална собственост; 

 участие в регионални, национални и европейски проекти в областта на 

интелектуалната собственост; 

 запознаване на студенти в бакалавърска и магистърска степен с основите на 

патентното дело и защитата на интелектуалната собственост; 

 подготовка на кадри от всички факултети на УХТ – Пловдив, които да 

реализират целта и задачите на Центъра за научна и патентна информация и 

защита на интелектуалната собственост; 

(2) Центърът за научна и патентна информация и защита на интелектуалната 

собственост работи в тясна връзка с Центъра за изследователски проекти и 

трансфер на технологии. 

 

 

Глава трета 

СТАТУТ, СТРУКТУРА И РЪКОВОДСТВО 

 

Чл. 7. Сектор „Патентно дело и защита на интелектуалната собственост” е структурно и 

функционално звено към Центъра за научна и патентна информация и защита на 

интелектуалната собственост на УХТ – Пловдив, създаден в съответствие с 

инициативата на Министерството на икономиката и енергетиката „Създаване на 

центрове за насърчаване на предприемачеството към висшите училища в 

България”. 
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Чл. 8. В Сектор „Патентно дело и защита на интелектуалната собственост” към 

Центъра за научна и патентна информация и защита на интелектуалната 

собственост при УХТ – Пловдив работят експерти и специалисти по патентно 

дело и защита на интелектуалната собственост. 

Чл. 9. (1) Сектор „Патентно дело и защита на интелектуалната собственост” към 

Центъра за научна и патентна информация и защита на интелектуалната 

собственост при УХТ – Пловдив се ръководи от заместник-ректора по НДБП.  

(2) Сектор „Патентно дело и защита на интелектуалната собственост” е координа-

ционен и съвещателен орган към Центъра за научна и патентна информация и 

защита на интелектуалната собственост при УХТ – Пловдив. Неговият състав се 

утвърждава от Ректора по предложение на заместник-ректора по НДБП. 

(3) Сектор „Патентно дело и защита на интелектуалната собственост” към 

Центъра за научна и патентна информация и защита на интелектуалната 

собственост при УХТ – Пловдив включва:  

1. Експерти по патентно дело и защита на интелектуалната собственост; 

2. Специалисти по патентно дело и защита на интелектуалната собственост; 

3. Нещатни сътрудници – хабилитирани лица с особен принос за насърчаването 

на предприемачеството в Университета, предложени от заместник-ректора по 

НДБП. 

(4) Останалият персонал на Сектор „Патентно дело и защита на интелектуалната 

собственост” към Центъра за научна и патентна информация и защита на инте-

лектуалната собственост при УХТ – Пловдив се формира от служители на Уни-

верситета – специалисти в различни области, които участват като консултанти по 

различни дейности на сектора. 

 

 

Глава четвърта  

ДЕЙНОСТИ ИЗВЪРШВАНИ ОТ СЕКТОР  

„ПАТЕНТНО ДЕЛО И ЗАЩИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ”  

 

Чл. 10. Сектор „Патентно дело и защита на интелектуалната собственост” към Центъра 

за научна и патентна информация и защита на интелектуалната собственост при 

УХТ – Пловдив извършва следните дейности: 

1. провежда курсове за докторанти и преподаватели по защита на 

интелектуалната собственост; 

2. предлага консултантски услуги при подаване на документи за предложения за 

патенти, полезни модели, свидетелства за промишлен дизайн, търговски марки, 

запазени марки, марки за продукти с регистриран произход; 

3. предлага правни услуги по защита на интелектуалната собственост; 

4. подготвя кадри от всички основни звена, които да реализират целта и задачите 

на Центъра за научна и патентна информация и защита на интелектуалната 

собственост; 

5. запознава студенти в бакалавърска и магистърска степен и докторантите с 

основите на интелектуалната собственост и патентното дело; 

6. провежда семинари по защита на интелектуалната собственост; 

7. консултира преподаватели, докторанти и студенти по въпроси, отнасящи се до 

защита на резултатите от научноизследователски проекти като интелектуална 

собственост; 

8. технически подпомага участието на УХТ – Пловдив в регионални, национални 

и европейски проекти в областта на интелектуалната собственост; 
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9. оказва консултантска помощ при подготовката на документи за предложения за 

патенти; 

10. технически подпомага дейностите по регистриране на патенти за изобретение, 

свидетелства за полезен модел, свидетелства за промишлен дизайн, свидетел-

ства за търговска марка, свидетелства за запазена марка, свидетелства за 

продукт с регистриран произход, придобити сертификати за защитени авторски 

права и др.; 

11. оценява патентния потенциал на иновативните разработки с цел евентуалната 

им защита и лицензиране;  

12. оценява правата върху интелектуалната собственост на научната идея или 

иновацията; 

13. извършва консултантски и юридически услуги за защита на правата върху 

интелектуалната собственост. 

 

 

Глава пета  

ПРАВИЛА ЗА ДЕЙНОСТТА НА СЕКТОР  

„ПАТЕНТНО ДЕЛО И ЗАЩИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ”  

 

Чл. 11. (1) В рамките на Университета Сектор „Патентно дело и защита на 

интелектуалната собственост” към Центъра за научна и патентна информация и 

защита на интелектуалната собственост извършва своята дейност в съответствие с 

настоящия Правилник. 

(2) За успешното функциониране на сектор „Патентно дело и защита на интелек-

туалната собственост” към Центъра за научна и патентна информация и защита на 

интелектуалната собственост Университетът целево предоставя за ползване 

следните активи: 

1. офис пространство в университетската библиотека; 

2. достъп до семинарни зали, аули или аудитории за организиране на семинари, 

конференции, презентации, работни срещи и други присъщи дейности; 

3. регламентиран достъп до научноизследователските лаборатории за провеждане 

на демонстрации, основан на принципа за етични взаимоотношения Университет 

– изобретател – предприемач; 

4. интернет пространство към официалния интернет адрес на УХТ – Пловдив. 

(3) Въз основа на допълнителни споразумения Университетът дава възможност на 

заинтересовани преподаватели, студенти и инвеститори да ползват кадровия и 

техническия потенциал на научноизследователските лаборатории. 

(4) Всички активи, предоставени за ползване на Сектор „Патентно дело и защита 

на интелектуалната собственост” към Центъра за научна и патентна информация 

и защита на интелектуалната собственост са и остават собственост на 

Университета. 

 

Глава шеста  

ФИНАНСИРАНЕ И ФИНАНСОВА ОТЧЕТНОСТ 

 

Чл. 12. Дейността на Сектор „Патентно дело и защита на интелектуалната собственост” 

към Центъра за научна и патентна информация и защита на интелектуалната 

собственост се финансира (издържа) от: 

1. целеви вноски от бюджета на УХТ – Пловдив, специално предназначени за 

патентна дейност и защита на интелектуалната собственост; 
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2. целеви средства от спонсори и дарители; 

3. средства от договори с юридически или физически лица за предоставени услуги 

във връзка с дейността на сектора; 

4. собствени приходи от проектна дейност. 

 

 

 

Глава седма  

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

§ 1. Внасянето на изменения в Правилника за устройството и дейността на Сектор 

„Патентно дело и защита на интелектуалната собственост” към Центъра за научна 

и патентна информация и защита на интелектуалната собственост става по реда на 

неговото приемане и утвърждаване. 

§ 2. Контролът върху дейността на Сектор „Патентно дело и защита на интелектуалната 

собственост” към Центъра за научна и патентна информация и защита на 

интелектуалната собственост се осъществява от заместник-ректора по НДБП. 

§ 3. Правилникът за устройството и дейността на Сектор „Патентно дело и защита на 

интелектуалната собственост” към Центъра за научна и патентна информация и 

защита на интелектуалната собственост е приет от Академичния съвет на УХТ - 

Пловдив с Протокол № 9/04.07.2016 г. 


