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РАЗДЕЛ І
Общи положения
Чл. 1. (1) Настоящият правилник урежда реда и начина на действие и използване на
права за интелектуална собственост на Института по Електроника (ИЕ) при Българска
академия на науките (БАН), създадени при изпълнение на задължения, произтичащи от
трудови или други правоотношения, както и реда за закрила и използване на обекти на
интелектуална собственост, свързани от тях.
(2) Обекти на интелектуална собственост са изобретения, полезни модели, търговски
марки, както и оригинални софтуер, методи, апаратури и образци.
(3) Работодателят или органът по назначаването има изключително право без
разрешение на автора и без заплащане на възнаграждение, доколкото в трудовия договор или в
акта за назначаване не е уговорено друго, да използва така създаденото произведение за свои
цели. Работодателят или органът по назначаването може да упражнява това право по начин и до
степен, съответстващи на обичайната му дейност.
(3) Настоящият Правилник е изготвен на основание разпоредбите на Закона за патентите
и регистрацията на полезни модели, Закона за БАН и Правилника за регистриране, закрила и
използване на обектите на интелектуална собственост на БАН и представлява система от правни
норми, уреждащи, регулиращи и защитаващи отношенията, възникнали при или по повод
създаването и използването на обекти продукт на интелектуален труд.
Чл. 2. В съответните договори (трудови, граждански, докторантски, както и за
обучение на бакалаври, магистри, стажанти и др.) се регламентират подробно правата и
задълженията на страните по тях по повод създаването и използването на обекти на
интелектуална собственост в рамките на служебните си задължения.
Чл. 3. (1) ИЕ е заявител на обектите за регистрация и защита пред патентно
ведомство.
(2) Правото на заявяване може да принадлежи съвместно на ИЕ и на изобретателя, ако
това е предварително уговорено в договор.
(3) Изобретателят/авторът има право да бъде включен в заявката за регистрация на
обекта на интелектуална собственост при условия, регламентирани с договор.
Чл. 4. (1) Правата върху продукт на интелектуална собственост принадлежат на
заявителя/ите.
(2) ИЕ е притежател на обект на интелектуална собственост съгласно чл. 1, когато
при създаването му:
1. авторът/изобретателят е изпълнявал присъщите за длъжността му служебни
задължения;
2. авторът/изобретателят е изпълнявал задължения извън посочените в предходната т.
1, но те специално са му били възложени и от това се е очаквало неговото създаване;
3. авторът/изобретателят е използвал материални или финансови средства, осигурени
от ИЕ, или знания и опит (ноу-хау), придобити в резултат на неговата работа в ИЕ.
(2)
В случай че ИЕ е изпълнител или партньор за изпълнение на задача, финансирана от
външна институция, правата върху обекти на интелектуална собственост се регламентират в
предварителен договор между финансиращата институция и партньорите.
(3)
Правата върху обекти на интелектуална собственост, създадени от докторанти и
студенти при разработване на техните дисертационни трудове и дипломни работи, както и
върху разработки, създадени на базата на други обекти на интелектуална собственост и/или
ноу-хау, собственост на ИЕ, принадлежат на ИЕ.
(4)
Правата върху обекти на интелектуална собственост, създадени от студенти и
докторанти, финансирани от ИЕ в рамките на проекти, принадлежат на ИЕ, освен ако не е
договорено друго между страните.
Чл. 5 ИЕ в качеството си на работодател е съпритежател на имуществените авторски
права върху обекти на авторско право в случай, че тяхното създаване е поръчано от ИЕ и са
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използвани финансови средства и интелектуална и материална собственост на ИЕ. В този
случай ИЕ е ползвател, на който е отстъпено от страна на автора чрез договор за определен
срок изключително право на използване на обект на авторско право.
Чл. 6. (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 собственост, които
са предмет на договореност с министерства и друг и държавни органи по техни
специфични правила.
РАЗДЕЛ ІІ
Процедура за регистриране и използване на обекти на интелектуална собственост
Чл. 7. (1) В тримесечен срок от създаване на интелектуален продукт при условията
на чл.3, неговите автори уведомяват писмено Директора, като прилагат в писмен и
електронен вид пълно описание на продукта и изходна документация за неговата
регистрация за идентификация на интелектуална собственост. За достоверна дата на
уведомяването се счита поставената от деловодството на ИЕ.
(2) Когато обектът на интелектуална собственост е създаден в съавторство се представя
подписан от всички съавтори протокол за процентното разпределение на тяхното участие.
Чл. 8. (1) В срок от две седмици от датата на уведомяването директорът възлага на
експертна група изготвянето на становище относно използването на създадения продукт.
(2) Експертната група се състои от минимум 3 члена, назначени със заповед на
директора. Членовете на Експертната група подписват Декларация за конфиденциалност.
Експертната група, в срок до две седмици от възлагането, представя на директора
становище относно целесъобразността от правна закрила на създадения продукт, като
интелектуална собственост и прави предложение за финансиране на процедурата по правната
закрила на продукта.
Чл. 9. Директорът на ИЕ в едноседмичен срок уведомява Директорския съвет на
ИЕ за създаването на интелектуален продукт, като прилага попълнен формуляр за неговата
потенциална търговска реализация и предложение за финансиране.
Чл. 10. В едноседмичен срок от постъпване на предложение, Директорският съвет
на ИЕ взема решението по направеното предложение за създаване на интелектуален продукт.
Чл. 11. След положително решение на Директорския съвет в едномесечен срок
изобретателят/авторът изготвя окончателната документация по подаване на заявката за
регистрация на съответния интелектуален продукт в Патентното ведомство на Р България.
Чл. 12. (1) В двуседмичен срок от постъпване на становището Директорският съвет
на ИЕ взема решение по направеното предложение.
(2) ИЕ може да финансира изцяло процедурата по патентоване и поддържане на
изключителните права върху конкретния обект.
(3) ИЕ може да предложи процентно разпределение между ИЕ и изобретателя/автора
на разходите по защитата.
Чл. 13. Ако в тримесечен срок от уведомяване на директора за настъпило събитие по
чл. 8 ИЕ не подаде заявка в Патентното ведомство, правото на заявяване преминава върху
изобретателя.
Чл. 14. Пом. Директора на ИЕ създава и поддържа в актуално състояние Регистър на
регистрираните, патентованите и поддържаните обекти на индустриална собственост:
изобретения, полезни модели, промишлен дизайн, марки и географски означения и др., както
и обектите на авторско право: произведенията на науката, изкуството и литературата,
собственост на ИЕ.
Чл. 15. Срокът на действие на регистрацията на полезния модел е 4 години от датата на
подаване на заявката. Той може да бъде продължен за два последователни периода от по три
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години. Общият срок на закрила не може да надхвърля 10 години от датата на подаване на
заявката.
Чл. 16. Патентите и полезните модели се завеждат в счетоводен отдел с инвертарен номер
като нематериални активи на ИЕ, съгласно изискванията на Закона за счетоводството.
Стойността на нематериалния актив се определя от експертна комисия, назначена със заповед на
директора на института.
РАЗДЕЛ III
Разпределение на приходите от търговска реализация на интелектуални продукти,
собственост на ИЕ
Чл. 17. (1) Възнаграждението на авторите/изобретателите се определя в договор,
сключен между тях и работодателя, като се вземат предвид:
1.
печалбата, реализирана от всички видове използване на обекта по време на
действието на правната закрила;
2.
ценността и търговската реализация на създадения продукт;
3.
приносът на работодателя (възложителя), 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 на обекта до 50%;
б) за ИЕ не по-малко от 50 %.
(5) ИЕ осъществява трансфер на технологии, обект на интелектуална собственост,
притежание на ИЕ.
(6) сключените лицензионни договори се вписват в регистър на ИЕ.
Чл. 18. Възнаграждението на автора на продукт, обект на авторско право, при
условията на чл. 4. ал. 2 се регламентира в договор.
РАЗДЕЛ IV
Нарушаване на правата върху интелектуалната собственост
Чл. 19. П о м о щ н и к директорът н а ИЕ съвместно с авторите, следи за коректното
използване на обектите, на които ИЕ е притежател и съпритежател с други физически и
юридически лица.
Чл. 20. Всеки служител, който установи или заподозре нарушаване на правата върху
интелектуална собственост, незабавно уведомява директора в следните случаи:
1. Нарушаване на правата върху интелектуална собственост на ИЕ.
2. Нарушаване на правата върху интелектуална собственост на трета страна от ИЕ
и/или негови служители.
РАЗДЕЛ V
Задължение за конфиденциалност
Чл. 21. (1) Директорът на ИЕ включва в трудовия или граждански договор и договор
за обучение задължение на другата страна по договора за запазване в тайна на всички
обстоятелства, станали известни в процедурата по създаването, регистриране, закрила и
използване на интелектуалния продукт, което има сила в срок до 3 години след
прекратяване на договора. При неизпълнение на задължението за конфиденциалност,
директорът на ИЕ предприема мерки за реализиране на наказателна, съответно имуществена
отговорност за причинените вреди.
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