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Чл. 1. Този правилник регламентира политиката и реда за защитата на 

интелектуалната собственост и политиката за използването и комерсиализиране 

на резултатите от научните изследвания в Бургаския свободен университет 

(БСУ). 

Чл. 2. Обекти на интелектуалната собственост са изобретения, полезни 

модели, промишлен дизайн, марки и географски означения, произведения на 

науката, изкуството и литературата, както и оригинални компютърни програми 

и бази данни, създадени на територията или в резултат на дейността на БСУ; при 

ползване на инфраструктурата, оборудването, машините и съоръженията, 

финансите, интелектуалните активи и/или другите ресурси на Университета. 

Чл. 3. Всички договори на БСУ 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. 4. БСУ е носител на правото на интелектуалната собственост съгласно 

чл. 2, когато при създаването й:  

1. авторът/изобретателят е изпълнявал присъщите за длъжността му 

служебни задължения; 

2. авторът/изобретателят е изпълнявал задължения извън присъщите на 

длъжността му, но те специално са му били възложени и от това се е 

очаквало създаване на произведение/изобретение; 

3. авторът/изобретателят е използвал материални или финансови 

средства, осигурени от БСУ или знания и опит (ноу-хау), придобити в 

резултат от неговата работа в БСУ. 

Чл. 5. (1) В случаите на чл. 4 БСУ е носител на правото на интелектуална 

собственост когато това е уговорено в трудовия договор на съответния 

автор/изобретател. 

(2) БСУ е носител на авторското право върху компютърни програми и бази 

данни, създадени в рамките на трудово правоотношение, освен ако в съответния 

трудов договор изрично е уговорено друго. 

Чл. 6 (1) Настоящият правилник не се отнася до обекти на интелектуалната 

собственост, които имат характер на класифицирана информация и са предмет 

на други правила. 

(2) Настоящият правилник не се отнася до обекти на интелектуалната 

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

органи или са изрично договорени с международни организации по техни 

специфични правила. 

Чл. 7. Създава се постоянна Комисия по интелектуална собственост в БСУ 

(Комисията), с председател зам.-ректора по научноизследователската дейност и 

международното сътрудничество, която се избира с решение на Академичния 
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съвет на БСУ и включваща със съвещателен глас в състава си председателя на 

Студентския съвет. 

Чл. 8. (1) При създаване на обекти на интелектуална собственост, съгласно 

чл. 4 и чл. 5 авторите/изобретателите незабавно уведомяват Комисията със 

заявление, съдържащо описание на нематериалния обект. 

(2) При искане на Комисията, ако това се налага във връзка с режима на 

заявяване, авторите/изобретателите са длъжни да предоставят съпътстващи 

документи, схеми, чертежи, удостоверения, справки и други в електронен вид, 

изискуеми от съответните ведомства за целите на правната закрила, отнасящи се 

до обекта на интелектуалната собственост. 

(3) Когато обектът на интелектуалната собственост е създаден в 

съавторство, се предоставя протокол за процентното разпределение на тяхното 

участие, подписан от всички съавтори. 

(4) Когато обектът на интелектуалната собственост е създаден при 

изпълнение на договорни задължения с други организации, се предоставят 

договорните споразумения с тези организации. 

Чл. 9. Комисията вписва във входящ дневник всички депозирани от 

авторите и самостоятелните звена документи по чл. 8 и съхранява досиетата за 

всяка подадена заявка и издадени защитни документи на хартиен носител в 

оригинал. 

Чл. 10. Комисията разглежда подадените заявки, като: 

1. установява наличието и изрядността на всички необходими документи 

по чл. 8; 

2. установява и при необходимост изисква от подателите на заявката 

допълнителна информация за съответния обект на закрила; 

3. прави избор на оценители и им възлага оценка на подадената заявка за 

обект на интелектуалната собственост относно неговата 

целесъобразност от закрила, придружена с обосновка; 

4. установява правомерността и целесъобразността на искането за 

подаване в Патентното ведомство на заявка за закрила на съответния 

обект на интелектуална собственост от името на БСУ; 

5. установява наличието на необходимите финансови средства за всички 

разходи по подаване на заявката, издаването на защитния документ и 

неговото поддържане в необходимия период на закрила. 

Чл. 11. Комисията се произнася относно депозираните от авторите 

документи с решение дали подадената заявка представлява обект на 

интелектуалната собственост от интерес за БСУ и подлежи на процедура за 

подаване на заявка за издаване на защитен документ пред съответния 

компетентен орган. 

Чл. 12. (1) Ако в тримесечен срок от подаване на заявлението, Комисията 

не излезе с мотивирано предложение за подаване на заявка съответните 
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компетентен орган от името на БСУ или с решението си отхвърля искането за 

подаване на заявка, правото на заявяване на обекта преминава върху неговите 

автори. 

(2) При необходимост, Комисията с нарочно решение продължава срока по 

алинея 1. 

Чл. 13. Всички служители на БСУ са задължени да сътрудничат на 

Комисията и да подпомагат дейността на БСУ за гарантиране на интелектуалната 

собственост на БСУ. Те трябва незабавно да уведомяват Комисията в случаите 

на: 

1. нарушаване на правата на интелектуална собственост на БСУ; 

2. нарушаване на правата на интелектуална собственост на трета страна от 

БСУ и/или от негови служители. 

Чл. 14. Комисията периодично организира обучения по защита на 

интелектуалната собственост. 

 

Заключителна разпоредба 

Този правилник е изготвен на основание на Закона за висшето образование 

и е в съответствие със Закона за авторското право и сродните му права, Закона 

за патентите и регистрация на полезните модели, Закона за промишления дизайн, 

Закона за топологията на интегралните схеми, Закона за марките и географските 

означения, и други нормативни актове. 

 

Правилникът е приет на заседание на Академичния съвет на БСУ на 24 юни 

2016 г. с протокол № 4. 


