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ПРАВИЛНИК  

ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ 

в Университет по архитектура, строителство и геодезия 

Преамбюл 

Университетът по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) се ангажира, с насърча-

ване на успешното използване на интелектуалната собственост от своите преподаватели, слу-

жители и студенти и повишаване на стойността на интелектуалната собственост, в полза на 

всички участващи в нейното създаване. УАСГ има за цел насърчаване на признаването, защи-

тата и оценяването на потенциално ценна интелектуална собственост, създавана от нейните 

служители. 

Част I. Авторско право 

Чл. 1.  (1) УАСГ признава правото на своите служители на собственост върху авторско 

право и други форми на права върху интелектуалната собственост (ПИС) в научни публика-

ции, книги и други подобни публикации във всички формати, получени в процеса на извърш-

ваната от тях работа. Тя също признава правата на своите служители на авторско право и други 

форми на ПИС, в преподаването на материали във всички формати. УАСГ се отказва от пра-

вата си на работодател по отношение на авторските права, като изключенията от това са:   

а) Институционални материали, включително доклади, учебни програми, 

учебни планове, поръчани от организацията за административни цели и т.н.;   

б) Материали, създадени по предварително споразумение, за което организаци-

ята осигурява ресурси, които са предоставени на разположение на служителите;  

в) Материалите, които са създадени по предварително споразумение с други 

предприятия, които включват споделяне на права на собственост между организацията и ней-

ните служители;  

г) Авторски права върху всяка софтуерна програма, създадена в хода на нормал-

ната дейност на работа в организацията;  
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д) Авторско право във всякакви проекти, спецификации или други произведе-

ния, които могат да бъдат необходими, за да се защитят правата на търговската експлоатация 

на интелектуална собственост;  

(2)  В тези случаи, собствеността на авторските права е в полза на организацията, 

като едноличен собственик или като собственик на част от тях, освен ако не е договорено 

друго. Правата за изпълнение ще бъдат третирани по същия начин, както и авторски права. 

Промишлен дизайн  

Чл. 2.  Тези права защитават дизайни и съществуват в тандем с авторското право върху 

дизайна.  

УАСГ, предявява своите права съгласно законодателството на Република България и на 

Европейската общност за собствеността на правата върху дизайна, създадени по време на из-

пълнение на нормалните задължения на служителите или в хода на изпълнение на задължения 

извън нормалните, специално възложени на служителите. Във връзка с експлоатацията на 

права върху ИС ще се прилага стандартния режим за разпределение на приходите.  

Чл. 3.  Бази данни подлежат на защита чрез авторско право. Организацията притежава 

собствеността върху базите данни, които са получени в резултат на изпълнение на нормалните 

задължения на неговите служители. Организацията запазва правото си на собственост върху 

базите данни, които са получени в резултат на участието на студенти в изследователската дей-

ност.  

Чл. 4.  УАСГ, предявява своите права съгласно законодателството на Република Бълга-

рия и на Европейската общност, за собственост върху патенти за изобретения, създадени в 

хода на изпълнение на обичайните задължения на служителите или в хода на изпълнение на 

задължения извън обичайните, за които служителите са специално назначени. За разпределяне 

на приходите ще се прилага стандартния режим. Всички дейности по отношение на патенти, 

работа по патентоване и комерсиализацията на технологията, трябва да се обсъдят с организа-

цията. Ноу-хау /Know-how/.  

Чл. 5.  Материали и ноу-хау могат да бъдат обект на търговия, или поотделно, или с 

патенти.  

Чл. 6.  Ноу-хау може да бъде използвано, или ако отговаря на условията защитено с 

патент съгласно действащото законодателство. На служителите се напомня, че конфиденци-

алната информация е необходимо да се запази в тайна и да се разкрива на трети лица само при 

условия на доверие, като за предпочитане чрез позоваване на споразумение за неразкриване.  

Чл. 7.  (1) Студентски ПИС се регулира от този правилник за управление на правата 

върху интелектуалната собственост.  

(2) Студентите, ще притежават своя собствена ИС при условията, наложени от тях-

ното споразумение за финансиране.  

Чл. 8.  Организацията предоставя безплатен, безусловен, неотменим, вечен, неизклю-

чителен лиценз по цял свят, за използване, за академични и търговски цели на академични и 

учебни материали във всички формати (известни или предстои да бъдат създадени), които са 

разработени от нейните служители в процеса на тяхната работа в организацията. Когато се 

комерсиализира работата, ще се прилагат стандартните схеми за разпределение на приходите.  

Чл. 9.  Когато съавторство на служител на организацията, е планирано с автор (и), 

който не е неин служител, то служителят на организацията, трябва да декларира неговите/ней-

ните задължения за авторските права към съавтор (а) и получи условна съгласие от съавтор 

(а), че тези права могат да бъдат използвани. По-специално, това се отнася за правата на орга-

низацията за лицензиране на материалите, описани в чл.8.   

Чл. 10.  В случаите, при които интелектуалната собственост възниква в резултат на 

дейност, финансирана от трети лица, собствеността и упражняването на права върху същата 

се уреждат в писмен договор между страните. В тези случаи всички служители и студенти, 
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участващи в проекта, който се финансира изцяло или частично от трети лица, следва да бъдат 

уведомени от лицето, водещо проекта за договорните клаузи, преди започване на дейността.  

Чл. 11.  В случай, че преподавател или служител на УАСГ напусне, университетът си 

запазва правата върху материалите посочени в чл. 8. Ако организацията желае да смени мате-

риалите, преди да направи това, тя трябва да поиска разрешение от автора и се стигне до спо-

разумение за авторските права върху променения материал.  

Чл. 12.  УАСГ насърчава преподавателите и служителите си да отстояват личните си 

авторските права върху материал, който е изпратен на издател за публикуване.   

Чл. 13.  УАСГ ще назначи консултант по Авторски права, който ще съветва служите-

лите по всички въпроси на авторското право.  

Чл. 14.  Преподавателите и служителите на УАСГ носят отговорност и гарантират, че 

в цялостната си работа свързана със създаване на ИС, ще се съобразяват със законодателството 

в областта на защита на правата върху интелектуалната собственост. Те трябва да зачитат пра-

вата на интелектуална собственост на другите и да гарантират, че преподавателски и изследо-

вателски материали, използвани от тях в процеса по създаване на ИС, не нарушават права на 

трети лица. 

Чл. 15.  Ако служителите имат някакви съмнения, относно смисъла и ефекта на форму-

лярите за предоставяне на права, те трябва да потърсят независим правен съвет.  

Чл. 16.  В работата си с издатели, настоятелно се препоръчва на авторите да не прех-

върлят своите ПИС, а да търсят лицензионно споразумение за публикуване. Те са насърчавани 

да използват допълнително споразумение, което може да бъде прикрепен към споразумения 

за авторските права с издателя, за да са сигурни, че техните права са защитени. Допълнителни 

насоки за авторите ще бъдат достъпни на интернет страницата на УАСГ. 

Чл. 17.  Авторските права защитават произведения на творческата или интелектуал-

ната дейност. Те не защитава факти или фактическа информация, отделни части или необра-

ботени данни, които са получени по време на изследвания. Въпреки това, когато данните са 

събрани заедно или компилирани в набор от данни или база данни, тяхното създаване, може 

да бъде защитено с авторско право. Тази защита се обуславя от степента на оригиналност или 

интелектуално творчество, което е вложено в компилацията, както и от значителните финан-

сови, човешки и технически ресурси за придобиване, проверка или оформление на съдържа-

нието на такива бази данни. Всички права върху масиви от данни или бази данни, създадени 

от служителите на организацията са нейна собственост. 

Чл. 18.  Все по-голям брой изследователи и институции, желаят да направят своите из-

следвания и научни данни свободни за достъп от всеки, който използва интернет. Този подход 

е известен като Open Access и нейните принципи се съдържат в Декларацията от Берлин за 

Open достъп до знание в хуманитарни науки на 2003 г. Това насърчава авторите и притежате-

лите на права на резултатите от научните изследвания, сурови данни и метаданни, научни мул-

тимедийни материали предоставят на всички потребители свободно, неотменимо, в световен 

мащаб, право на достъп и лиценз за копиране, използване, разпространение, предава и показва 

работата публично. Предоставяне на възможност за направата и разпространението на произ-

водни произведения, в която и да е цифрова среда за отговорен цели, както и правото да се 

направи малък брой печатни копия за лично ползване.  

Чл. 19.  В хода на работата си, преподавателите и служителите в УАСГ могат да изпол-

зват софтуер или набори от данни, предоставени с лиценз на организацията от собствениците 

на софтуера или набори от данни. При търсене всеки преподаватели и служител е длъжен да 

използва този софтуер или масиви от данни, единствено за академични или образователни 

цели. Използването за други цели (например търговски цели) може да постави служителя или 

организацията в нарушение на авторските права и да предизвика правни действия свързани с 

нарушаване на авторските права. Правилата, чрез които служителите могат да използват соф-

туер или масиви от данни, са посочени по-долу.  
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(1) Софтуер или масиви от данни, предоставени с лиценз на организацията са в по-

вечето случаи, предназначени единствено за целите на преподаването, изследванията или 

лично образователно развитие. Тяхното използване за търговски дейности (т.е. консултации 

или услуги, които водят до търговската експлоатация на лицензиран софтуер или масиви от 

данни) е забранено. Използване на софтуера или масиви от данни за неакадемични или не об-

разователни цели е дисциплинарно нарушение.  

(2) Служителите, трябва да спазват и стриктно да се придържат към изискванията 

на споразуменията и лицензите, с които достъпът до софтуера или масиви от данни, се пре-

доставя. Копия от съответните споразумения и лицензиите, могат да бъдат проверени чрез ин-

формационната система. Служителите самостоятелно се запознават с тяхното съдържание и 

са отговорни за спазването им.   

(3) Служителите трябва да се придържат към правилата, регулиращи използването 

на всяка услуга, осигуряваща достъп до софтуер и масиви от данни;  

(4) Служителите не трябва да премахват или да променят авторските декларации, 

съдържащи се в копия на софтуера или масиви от данни, използвани от тях;  

(5) Служителите трябва да гарантират сигурност и конфиденциалност на всички 

софтуери и масиви от данни. Нещо повече, те не трябва да правят по-нататъшни копия от тях, 

или съзнателно да позволяват на други да го правят, освен ако не е разрешено от съответната 

лицензия. Обикновено са разрешени резервни копия за сигурност срещу загуба/Back up/;  

(6) Служителите могат да използват само софтуер или набори от данни за акаде-

мични цели и само на компютърни системи, обхванати от споразумението или лиценз.  

(7) Служителите могат да включват само софтуер или масиви от данни, или част от 

него, в която и да е работа, програма или статия, произведена от тях, когато това е позволено 

от лиценза или когато изричното разрешение на лицензодателя е било получено.  

Чл. 20.  ПИС и използването на Web, включително използване на инструменти на Web 

2.0: блогове, уикита и подкасти.  

Чл. 21.  Развитието в уеб технологиите доведе до използването на редица интерактивни 

и средства за сътрудничество в доставката на материали за обучение и за улесняване на кому-

никацията и взаимодействието между изследователи, преподаватели и студенти. Служителите 

трябва да бъдат наясно със ситуацията в областта на ПИС, при използване на всеки на уебсай-

тове, блогове, цифрови файлове и записи.  

Чл. 22.  Използването на авторските права на притежателите, от служителите може да 

предизвика конфликт на интереси, който да увреди организацията. Той ще възникне, когато 

на трета страна или друга институция се дава конкурентно предимство.   

Чл. 23.  (1) Конфликт на интереси възниква в следните случаи:   

 материали, произведени специално за използване от друга институция или орга-

низация, която е в значителна конкуренция с организацията;  

 образуване и/или пускане на пазара на материали за експлоатация, което ще нав-

реди на продажбите на подобни материали от УАСГ или от нейните лицензополучатели;  

 образуване и/или пускане на пазара на материали от трета страна, с която УАСГ 

има действащо споразумение за експлоатация на подобни материали.  

(2) Случаите, описани в ал. 1 трябва да бъдат отнесени към служителя отговарящ за 

авторските права.   

Чл. 24.  Преподавателите, служителите, студентите, докторантите и специализантите, 

както и третите страни, 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 посо-

чена в договора, или в условията на научноизследователския проект като конфиденциална. 
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Част II. Насоки за служителите по въпросите на правата на интелекту-

ална собственост 

 

§ 1. Дефиниции, свързани с за правата на интелектуална собственост:  

1.  Интелектуалната собственост, това са законовите права, които са резултат от ин-

телектуалната дейност в областта на индустрията, науката, литературата и изкуството. Инте-

лектуалната собственост, има за цел да защити творците и други създатели на интелектуални 

стоки и услуги, като им предостави известни ограничени във времето права за контрол върху 

използването на тези произведения. Интелектуалната собственост, включва правата отнасящи 

се до: литературни, художествени и научни произведения; изпълнения на артисти изпълни-

тели, звукозаписи и радио и телевизионни предавания; изобретения във всички области на 

човешката дейност; научни открития; промишлени образци; търговски марки, марки за ус-

луги, търговски наименования и обозначения; закрила срещу нелоялна конкуренция, както и 

всички други права, произтичащи от интелектуална дейност в промишлената, научната, лите-

ратурната и художествената област.  

2.   Авторското право, е призната и гарантирана от закона възможност на неговия но-

сител, да използва в определени предели създадено от него произведение на литературата, из-

куството и науката. Авторското право възниква автоматично и меродавен момент за неговото 

възникване е този, в който произведението е било създадено -творческият резултат да е бил 

обективиран по начин, по който произведението да бъде обективно възприето от трети лица, 

без да е необходимо обективирането да е в материална форма. В съответствие с международ-

ноправната уредба българското законодателство е предвидило, че авторското право се закриля 

за определен период - докато авторът е жив и седемдесет години след неговата смърт, а ако 

произведението е създадено от няколко автори - срокът от седемдесет години започва да тече 

след смъртта на последния преживял съавтор. По отношение на авторското право върху ком-

пютърни програми и бази данни законът предвижда, че 70-годишният срок на закрила тече от 

момента на разгласяване на програмата, ако тя е създадена при трудово правоотношение.  

3. В рамките на Европейския съюз, детайлната защитата и дефиницията на базата 

данни, като обект на авторски права са регламентирани с Директива 96/9 за правната закрила 

на бази данни, която регламентира правната закрила на базите данни, както и т.нар. право „sui 

generis” върху бази данни (право, върху тези бази данни, които представляват значителна ин-

вестиция) Националното законодателство в областта на защитата авторското право и сродните 

му права дава легална дефиницията на базите данни като съвкупност от самостоятелни произ-

ведения, данни или други материали, подредени систематично или методично и индивидуално 

достъпни по електронен или друг път. В сравнение с другите обекти на авторско право, срокът 

на защита на базите данни е 15 години.  

4.  Патентът е документа, издаден въз основа на заявка от съответния държавен орган, 

който дава описание на едно изобретение и създава правни условия, при които патентованото 

изобретение може нормално да се използва/изработва, използва, продава, внася с разрешение 

на притежателя на патента. Изобретение означава, решение на определен проблем в областта 

на техниката. Изобретението може да се отнася до изделие или метод. Закрилата предоставяна 

от патента, е ограничена по време и е обикновено 20 години.  

5.  Ноу-хау (know-how) представлява знания, умения и опит, които могат да бъдат ма-

териализирани в документи, чертежи и други. Ноу-хау не е субективно право, а фактическо 

състояние. Ноу-хау като обект на интелектуална собственост се характеризира с неговата 

практическа приложимост и икономическа стойност. Отличава се от други обекти на интелек-

туалната собственост с конфиденциалния си характер, поради това че преди сключването на 
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лицензионният договор ноу-хау е бил недостъпен за лицензополучателя, който след сключва-

нето му се задължава да пази в тайна сведенията за производствения опит, върху който му е 

отстъпено право на ползване.  

6.  Промишленият дизайн, се отнася до творческата дейност за постигане на форма-

лен или декоративен външен вид на масово произвеждани артикули, като се удовлетворя както 

потребността артикулът да е визуално привлекателен за потенциалните потребители, така и 

необходимостта артикулът да изпълнява ефективно предвидената му функция. Промишленият 

дизайн предоставя правото, да се поставят под закрила оригиналните декоративни и нефунк-

ционални характеристики на един промишлен артикул или продукт, който е резултат на худо-

жествено-творческа дейност. Срокът на закрила на промишления дизайн е 10 години от датата 

на подаване на заявката за промишлен дизайн. Този срок може да бъде продължен за три пос-

ледователни периода от по 5 години.  

7.  Търговска марка е всеки знак, който индивидуализира стоките или услугите на да-

дено предприятие и ги отличава от стоките или услугите на неговите конкуренти. Като дават 

възможност на потребителите да направят своя избор между различни стоки или услуги, на-

лични на пазара, търговските марки насърчават техните притежатели да подържат и подобря-

ват качеството на продуктите, предлагани под търговската марка, за да отговорят на очаква-

нията на потребителите. Срокът на закрила на търговска марка е 10 години от датата на пода-

ване на заявката за марка. Този срок може да бъде продължен неограничен брой пъти от при-

тежателя на марката.  

§ 2. Прехвърляне на ПИС  

Основен белег на обектите на индустриална собственост е, че те притежават имущест-

вена стойност, определена цена. Този техен признак се дължи на факта, че възникването им е 

плод от често многогодишна интелектуална дейност и влагането на значителни парични сред-

ства за тяхното създаване. Ето защо, нормално е притежателите на права върху обектите на 

индустриална собственост, да желаят да извлекат печалба от тях. Правомощията, съдържащи 

се в правото върху обектите на индустриална собственост, имат преобладаващо имуществен 

характер. Тази особеност дава възможност търговската марка, изобретението, промишленият 

дизайн и др. да бъдат включени в гражданския оборот. Това може да стане по различни на-

чини. Така обектите на индустриална собственост, могат да бъдат обект на прехвърлителни 

възмездни сделки (покупко-продажба, замяна) или на безвъзмездни сделки (дарение); могат 

да бъдат обект на непарична вноска (апорт) в капитала на търговските дружества; могат да 

бъдат обект на особен залог; да са част от наследствената маса и т. н.   

§ 3. Лиценз и лицензиране са условията, дадени с разрешението, което собственикът на 

право върху интелектуална собственост, може да предостави на трета страна да използва не-

говите ПИС. Собственикът, може да начисли такса в замяна на предоставянето на лиценз и 

може да налага правила и условия за използването му, като част от лиценз. С лицензията не се 

прехвърля собственост, а се предоставя правото на използване, подобно на отдаване под наем 

на други форми на собственост. Използването на право върху интелектуална собственост без 

лиценз –представлява нарушение на това право. Лицензиите могат да бъдат изключителни и 

неизключителни. При изключителната лицензия, собственикът на ПИС няма право да лицен-

зира правата на друго лице и дори сам не може да използва правата. В случая на неизключи-

телен лиценз, собственикът сам може да използва ПИС и да разреши на други да я използват.  

§ 4. Как да защитите вашата работа, но да я направите достъпна за използване от други.  

Може да има случаи, когато искате да запазите правата си на "собственик" на създаде-

ните от вас произведения, но и да ги направите достъпни за използване, промяна и повторна 

употреба от други лица. Това е от особено значение за дигиталните творби, които могат да 

бъдат копирани, а предназначението им променяно без да загуби своето качество.   
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В този случай ние препоръчваме на персоналът да обмисли използването на един от ре-

дица Криейтив Комънъс лицензи:  

Криейтив Комънс /КК/ е форма на защита на авторските права, която има за цел да пред-

ложи гъвкав набор от възможности, допълващи традиционната защита-"всички права запа-

зени“, които авторските права получават автоматично.  

Тя позволява на създателите на защитени с авторски права произведения (книги, уеб сай-

тове, блогове, снимки, филми, видео клипове, песни и други аудио-визуални записи, и т.н.), да 

ги предоставят с лиценз - "някои права запазени". Този лиценз "пътува" с въпросното произ-

ведение, а условията за неговото използване и употреба стават изрични за неговите потреби-

тели. Това не е един лиценз, а редица лицензии. Творците могат да избират между няколко 

варианта, с които да разрешат или забранят на потребители на техните произведения, да ги 

използват за търговска употреба, или да създават производни копия и др   

Тя има редица ползи за учебните заведения. Тя позволява на създателите на образова-

телни материали, да ги направят достъпни за повторна употреба или адаптация, като защитава 

правото на действителния автор, без да се възпрепятства творческото използване на произве-

дението. Тя позволява на трети страни ползватели на тези материали (например в рамките на 

виртуални образователни пространства), да знаят точно къде се намират по отношение на из-

ползваното произведение, без да се налага да идентифицират автора, и след това да получи 

разрешение.  

§ 5. Използването на Криейтив комънс материали  

Използването на Криейтив комънс (КК) материали има много предимства за търсенето 

и използването на материал, който е бил предоставен за използване с лиценз КК. Тъй като 

такива лицензи "пътуват" с въпросния материал, вие знаете точно какво може и какво не може 

да прави с нея. Това ви освобождава от времето, което отнема задачата за откриване на първо-

началния автор и получаване на разрешение за използване на произведение, което е защитено 

с традиционните лицензи- "всички права запазени" . Има все по-голям брой инструменти на 

разположение, които могат да ви помогнат да намерите такъв материал, а те са следните:  

 КК осигурява възможност за търсене в сайта "на едно гише". Можете да избирате 

от няколко търсачки, включително Google, Yahoo, Flickr, и blip.tv  

 безплатните образователни ресурси е КК проект, който предвижда възможност за 

търсене в хранилището на КК на лицензирани учебни материали, включително HE материал.  

 Flickr-буря ви позволява да търсите за лицензирани изображения на популярни сай-

тове за споделяне на цифрови снимки.  

 КК предоставя шест основни лицензи, които можете да използвате.  

 КК онлайн съветника ви помага в избора на най-подходящ за вашата работа лиценз. 

Наред с това, той възпроизвежда и предоставя възможност за четене на различните компю-

търни версии на лиценз за да можете да го използвате  

 

Вносител:  

доц. д-р арх. Орлин Давчев 


