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РАЗДЕЛ І
Общи положения
Чл. 1. Настоящият правилник урежда:
(1) отношенията, възникващи при създаването, закрилата, експлоатация и
комерсиализацията на резултатите от научни изследвания на обекти на интелектуална
собственост между Шуменския университет (ШУ) „Епископ Константин Преславски“ и
академичния и студентския състав на университета, създадени при изпълнение на
задължения, произтичащи от трудови или други правоотношения.
(2) Отношенията по ал. (1) се уреждат от Центъра за трансфер на технологии(ЦТТ) от
името на ШУ.
(3) Обекти на интелектуална собственост са: изобретения, полезни модели, промишлен
дизайн, търговски марки и географски означения, нови сортове растения и породи животни,
методи, апаратури и образци, както и обектите на авторски права: произведения на науката,
литературата и изкуството (произведения на научната и техническата литература, на
публицистиката, художествени литературни произведения; компютърни програми; музикални
произведения; сценични произведения - драматични, музикално-драматични, пантомимични,
хореографски и други; филми и други аудио-визуални произведения; произведения на
изобразителното изкуство, включително произведения на приложното изкуство, дизайна и
народните художествени занаяти; реализирани произведения на архитектурата и приложени
устройствени планове; фотографски произведения и произведения, създадени по начин,
аналогичен на фотографския; 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; графично оформление на печатно издание; кадастрални карти и
държавни топографски карти; преводи и преработки на съществуващи произведения и
фолклорни творби; аранжименти на музикални произведения и на фолклорни творби;
периодични издания, енциклопедии, сборници, антологии, библиографии, бази данни и други
подобни, които включват две или повече произведения или материали) и други,
регламентирани в чл. 3 от Закона за авторското право и сродните му права.
Чл. 2. (1) ШУ, в качеството си на работодател, чрез ЦТТ е заявител на обектите за
регистрация и защита пред Патентно ведомство.
(2) Изобретателят/авторът има право да бъде включен в заявката за регистрация на
обекта на интелектуална собственост при условия, регламентирани с договор.
Чл. 3. (1) Правата върху продукт на интелектуална собственост принадлежат на
заявителя/ите.
(2) ШУ е съпритежател 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 ШУ, или знания и опит, придобити в резултат на неговата работа в ШУ;
4. интелектуалната собственост е възникнала в резултат на сключен договор за
съвместно изследване или споразумение за безвъзмездна помощ;
5. интелектуална собственост, създадена по договор чрез възлагане.
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(3) В случай че ШУ е изпълнител или партньор в екип за изпълнение на задача,
финансирана от външна институция, правата върху обекти на интелектуална собственост се
регламентират в предварителен договор между финансиращата институция и изпълнителите
на задачата, както и между партньорите в екипа.
(4) Обекти на интелектуална собственост, създадени от докторанти при разработване
на техните дисертационни трудове и тези, създадени от студенти при разработване на техните
дипломни работи се считат за служебни и правата върху тях принадлежат на ШУ. Студентите,
докторантите и научните им ръководители/консултанти имат право на справедливо
възнаграждение, предварително уговорено с договор.
(5) Правата върху обекти на интелектуална собственост, създадени от студенти и
докторанти, финансирани от ШУ в рамките на проекти, пленери, конкурси и други форми на
изява, се разпределят между ШУ и изобретателите в съотношение, регламентирано в договор
между ШУ и изобретателите/авторите.
Чл. 4. (1) Неимуществените и имуществените авторски права върху обекти на авторско
право принадлежат на авторите в случай, че тяхното създаване не е възложено от ШУ и не са
използвани финансови средства и интелектуална и материална собственост на ШУ.
(2) ШУ в качеството си на работодател е съпритежател на имуществените авторски
права върху обекти на авторско право в случай, че тяхното създаване е поръчано от ШУ и са
използвани финансови средства и интелектуална и материална собственост на ШУ. В този
случай ШУ 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. 5. (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 държавни органи по техни специфични правила.
(3) Настоящият правилник не се отнася за обекти на интелектуална собственост, които
са разработени в извън работно време без финансови и материални средства, осигурени от
ШУ и не са в резултат на трудово правни отношения с ШУ.
РАЗДЕЛ ІІ
Процедура за регистриране и използване на обект на интелектуална собственост
Чл. 6. При създаване на интелектуален продукт неговите автори незабавно уведомяват
Зам.-ректора по НИХТД, като прилагат пълно описание на продукта и изходна документация
за неговата регистрация в съответен формуляр за идентификация на интелектуална
собственост. За достоверна дата на уведомяването се счита поставената от деловодството на
ШУ.
Чл. 7. Зам.-ректорът по НИХТД възлага на ЦТТ на ШУ изготвянето на оценка и
препоръка за използването на създадения продукт.
Чл. 8. Посоченият от ЦТТ оценител, в седемдневен срок от възлагането му, дава
становище относно възможностите за регистрация на създадения продукт като интелектуална
собственост, към което прилага попълнен формуляр за оценка.
Чл. 9. Когато в процеса на създаване на интелектуален продукт се налага ползването на
обекти на интелектуална собственост, върху които има установени изключителни права на
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трети лица, оценителят дава становище относно необходимостта от получаване на съгласие за
тяхното използване.
Чл. 10. В седемдневен срок от постъпване на становището, ЦТТ уведомява Ректора на
ШУ чрез мотивиран доклад, съдържащ оценка на създадения продукт и предложение за
финансиране на процедурата по закрила на продукта.
Чл. 11. (1) В двуседмичен срок от постъпване на доклада на ЦТТ Ректорът на ШУ
взема решение по направеното предложение.
(2) ШУ може да финансира изцяло регистрацията и поддръжката на продукта.
(3) ШУ може да предложи процентно разпределение между ШУ и изобретателя/автора
на разходите за регистрация и поддръжка за определен период от време, както и същото
процентно разпределение на печалбата.
(4) ШУ определя и периода, за който се ангажира да поддържа защитата на дадения
продукт.
(5) За решението, с което се одобрява направеното предложение, незабавно се
уведомява ЦТТ.
Чл. 12. В едномесечен срок след получаване на уведомлението, ЦТТ в сътрудничество
с изобретателя/автора изготвя окончателната документация по подаване на заявката за
регистрация на съответния интелектуален продукт в Патентното ведомство на
Р. България.
Чл. 13. ЦТТ на ШУ осъществява кореспонденцията във връзка с регистрацията на
обектите на интелектуална собственост в Патентното ведомство на Република България и
предприема действия за тяхната закрила.
Чл. 14. По всяко предложение, Ректорът на ШУ съвместно с ЦТТ преценява условията
на заявка и защита на обекта на интелектуална собственост и определя възнаграждение на
неговите създатели въз основа на:
1. бъдещата печалба, реализирана от използването на продукта по време на действието
на правната закрила (ако специалният закон предвижда такава);
2. ценността и търговската реализация на създадения продукт;
3. приноса на ШУ, изразяващ се в инвестираните средства за неговото създаване,
предоставеното оборудване, материали, знания, опит, персонал и друга помощ.
Чл. 15. ЦТТ на ШУ съдейства за предоставяне на лиценз за ползване на обекти на
интелектуална собственост, притежание на ШУ и неговите научни звена, по заявление на
служители и докторанти в ШУ.
Чл. 16. Заявлението по предходната разпоредба се подава в писмена форма до ЦТТ,
който е длъжен да се произнесе в срок до 20 работни дни след депозирането ѝ.
Чл. 17. Отстъпване на ползването на обекти на интелектуална собствено състава с
решение на АС на ШУ.
Чл. 18. Сключените договори за отстъпване на ползването на обекти на интелектуална
собственост се вписват в регистъра на ЦТТ на ШУ.
Чл. 19. Ако в тримесечен срок от уведомяване на ръководителя на научното звено
създателят на интелектуален продукт не получи решение на Ректора на ШУ или с решението
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се отхвърля искането за финансирането за неговата регистрация, правото на регистрация на
обекта преминава върху неговия създател.
Чл. 20. ЦТТ на ШУ вписва във входящ дневник всички депозирани от научните звена
уведомления по чл. 6 и съхранява досиета за всяка заявка.
Чл. 21. ЦТТ на ШУ създава и поддържа в актуално състояние Регистър на
регистрираните и поддържани обекти на интелектуална собственост на ШУ: изобретения,
полезни модели, търговски марки, дизайни, географски означения, сортове растения, породи
животни, както и на обектите на авторско право, собственост на ШУ.
Чл. 22. ЦТТ на ШУ следи за коректното използване на обектите, на които е
съпритежател съвместно с други физически и юридически лица.
РАЗДЕЛ III
Разпределение на печалбата от търговска реализация на интелектуални продукти
Чл. 23. (1) Нетната печалба от търговска реализация на обектите на интелектуална
собственост се формира на база вложени средства за регистрация и поддържане на защитата
на дадения обект и получени приходи от ШУ.
(2) Нетната печалба се разпределя както следва:
1. За изобретателя/автора на продукта – 70%;
2. За ШУ – 30%.
РАЗДЕЛ IV
Задължение за конфиденциалност
Чл. 24. (1) Персоналът, студентите и третите страни по договорни правоотношения във
връзка с извършването на научноизследователската дейност се задължават да не използват
или разгласяват информация, станала им достъпна с изпълнение на задълженията по
договорното правоотношение и посочена в договора или в условията на
научноизследователския проект като конфиденциална.
(2) Забранява се използването или разгласяването на информация и когато тя е узната
или съобщена при условие да не бъде използвана или разгласявана.
(3) При неизпълнение на задължението за конфиденциалност Ректорът на ШУ
предприема мерки за реализиране на дисциплинарна и/или имуществена отговорност за
причинените вреди.
РАЗДЕЛ V
Комерсиализиране на обектите на интелектуалната собственост
Чл. 25. (1) При комерсиализиране на обекти на интелектуална собственост от самите
автори, във всеки конкретен случай между тях и Университета се сключва споразумение,
уреждащо разпределението на приходите от дейността, вкл. по-нататъшните инвестиции на
Университета в процеса на комерсиализиране.
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(2) При комерсиализиране от страна на авторите на обекта на интелектуална
собственост в производствено звено в рамките на Университета – инкубатор, технологичен
център, дъщерна фирма регистрирана по Търговския закон и т.н., тогава това става в
условията на ал. 1.
(3) При комерсиализиране от страна на авторите под формата на spin-off фирма,
участието на Университета е под формата на миноритарен дял от собствеността (до 25%),
като този дял може да се увеличи в случай, че Университетът прави допълнителни
инвестиции във фирмата. Ако не е уговорено друго, Университетът излиза от фирмата до 3
години, като продава дела си на авторите или други заинтересовани инвеститори.
Договорните отношения между Университета и spin-off фирмата се уреждат чрез сключване
на лицензионен договор, който може да включва преференциални условия за ползване на
притежаваните от Университета дялове в обекти на интелектуална собственост за определен
период от време.
(4) За нуждите на развитието на науката и/или при участие в проекти за некомерсиални
цели, Университетът може да предостави за безвъзмездно използване свои права на
интелектуална собственост.
Чл.26 (1) Марката на ШУ „Епископ Константин Преславски" е основен символ за
идентификация на принадлежността на определена програма, продукт, преподавател или
студент към него.
(2) От лицата по чл.2 Марката се използва безвъзмездно.
(3) Лицата по чл.2 използват марката на Университета в своята дейност и
популяризират Университета.
(4) Всички звена, филиали и проекти, финансирани от Университета, са длъжни да
ползват Марката на Университета.
(5) Марката може да бъде лицензирана за дейности свързани с Университета и/или
извършвани с негово участие.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. До създаването на ЦТТ на ШУ правомощията му се упражняват от комисията по НИХТД
на ШУ.
§ 2. Образците на формулярите по този правилник се утвърждават от ЦТТ на ШУ.
§ 3. За всички неуредени в настоящия правилник въпроси се прилага българското
законодателство.
§ 4. Настоящият правилник е приет с решение на Академическия съвет на Шуменския
университет „Епископ Константин Преславски“ на 24.06.2016 г. с Протокол № 10 и влиза в
сила от датата на приемането му.
§ 5. Правилникът е актуализиран с решение на АС Протокол № 4 от 16.12.2016 г., Протокол
№ 4 от 15.12.2017 г.
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