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Център за интелектуална собственост 
Отчет за 2016 година 

 

През 2016 год. основни цели на Центъра за интелектуална собственост (ЦИС) остават да 

се подпомага развитието на Университетския научноизследователски комплекс (УНИКОМП) и да 

се осигурява правна защита на резултатите от научноизследователската (интелектуалната) 

дейност на Университета, неговите преподаватели, докторанти, постдокторанти, служители и 

студенти. 

През април 2016 г. Патентно ведомство на Република България, в сътрудничество с 

Ведомството на Европейския съюз за интелектуална собственост, проведе Ден на 

интелектуалната собственост в Русенския университет „Ангел Кънчев“ по покана на ЦИС. 

Събитието бе част от поредица информационни дни, които двете организации 

провеждат с цел популяризиране на системата за закрила на интелектуалната собственост 

сред академичната общност. През този ден, експерти от Патентното ведомство направиха 

кратко представяне на същността, начина на функциониране и предимствата от използването на 

системата за правна закрила на обектите на интелектуална собственост и вредите от 

разпространение на фалшиви и пиратски стоки. 

  
 

Едновременно с това бе открит щанд, където се даваше информация за обектите на 

интелектуалната собственост, бяха демонстрирани електронни бази данни, в които могат да се 

търсят изобретения, промишлени дизайни, търговски марки. На интересуващите се бяха 

предоставени и безплатни материали. Щандът на Патентно ведомство беше разположен във 

фоайето на Ректората. Срещата с преподаватели и студенти от Русенския университет „Ангел 

Кънчев“ се състоя на 11 април от 10 часа в Канев център, зала 2. 

В периода от 21 до 23 юни 2016 год., като част от годишната програма на ЦИС в Русенски 

университет „Ангел Кънчев“, Патентно ведомство на Република България проведе 

специализиран курс, свързан с управление на интелектуалната собственост. 

Темите на отделните семинари, включени в курса, бяха: „Патенти и полезни модели“, 

„Търговски марки“, „Промишлен дизайн“ и „Европейска патентна система“. Лектори бяха г-жа 

Бойка Спасова – държавен експерт, началник отдел „Експертиза“, Патентно ведомство на 
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Република България и г-жа Антония Благовестова Якмаджиева – държавен експерт, отдел 

„Спорове“ на същото ведомство. 

Тридневният курс (100 часа) е част от Груповия учебен план за докторанти в Русенски 

университет и с него се постави началото на академичната учебна 2016/2017 година в 

Докторантското училище. В курса участие взеха над 30 докторанти и постдокторанти от школата 

„Млад преподавател.” За работата си в курса, обучаваните получиха сертификати. 

  
 

На свое заседание, проведено на 28 юни 2016 год., Академичния съвет на Русенски 

университет „Ангел Кънчев“, утвърди разработените от екипа на ЦИС нормативни документи - 

„Политика в сферата на интелектуалната собственост“ и „Правилник за устройството 

и дейността на Центъра за интелектуалната собственост“. Нормативната база на 

Центъра бе обогатена и с Правила за достъп на външни организации до лабораторната база 

на Университета, както и разработването на примерен Рамков договор за осъществяване на 

комплексни изследвания. Материалите могат да бъдат намерени на страницата на ЦИС: 

https://www.uni-ruse.bg/science/labsandcenters/intelectual_rights_centre. 

Политиката на Русенски университет „Ангел Кънчев” в областта на интелектуалната 

собственост е насочена към осигуряване на високоефективно използване на създаваните в 

академичната структура резултати на интелектуалната дейност в интерес на университета, 

неговите преподаватели, докторанти, студенти, служители и обществото като цяло. В основния 

документ са описани целите на действията на организацията в областта на интелектуалната 

собственост и са разгледани подробно правата и задължения на Русенския университет и 

намиращите се в трудови правоотношения с него, начина на разпределение на приходите и 

разходите, както и формите на администриране в предметната област. 

През отчетния период, основна задача пред екипа на ЦИС бе подготовката на кадри, 

които да реализират целта и задачите на Центъра чрез обучение в обновената магистърска 

програма „Предприемачество и иновации“; както и запознаване на студенти - бакалаври от 4 

факултета (EEA, ТФ, ЮФ и ФБМ) с основите на интелектуалната собственост чрез факултативно 

изучавани дисциплини. 

Консултантската дейност на екипа на ЦИС, насочена към студенти, докторанти и 

преподаватели с цел защитаване на резултатите от научноизследователски проекти като 

интелектуална собственост стана възможна благодарение на участието на Русенски университет 

в различни международни проекти, директно финансирани от Европейската комисия, като 

Danube INCONet с ръководител чл.-кор. проф. Христо Белоев и участието на проф. д-р Велизара 

Пенчева. Съществената положителна промяна е, че учебният процес се реорганизира съгласно 

Модела на Фелдер, в който студентите получават предимно консултации за своите бизнес 

https://www.uni-ruse.bg/science/labsandcenters/intelectual_rights_centre
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намерения. ЦИС работи в тясна връзка с Центъра за трансфер на технологии и Центъра за 

насърчаване на предприемачеството. 

 
 

 

Съществена част от годишната активност на ЦИС е участие в регионални, национални и 

европейски събития в областта на интелектуалната собственост: 

• Работна визита в Щайнбас Европа Център, Карлсруе, Германия, 30-31 май 2016 

год.;  

• Среща на Дунавските трансферни центрове, Букурещ, Румъния, 6 юни 2016 

год.; 

• Иновационна борса за идеи, Будапеща, Унгария, 19-20 юли, 2016 год. 

 

  
 

Дейността на Центъра бе насочена, освен към обучение на академичния състав и работа 

по международни проекти, също така и към систематизиране на база-данни за разработените 

и защитени от колективи при Русенския университет, обекти на интелектуалната собственост. 

 Информация за тях може да бъде открита на: https://www.uni-

ruse.bg/science/resultsandawards/patents. 

https://www.uni-ruse.bg/science/resultsandawards/patents
https://www.uni-ruse.bg/science/resultsandawards/patents

