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З А П О В Е Д
НА НАЧАЛНИКА НА НАЦИОНАЛЕН ВОЕНЕН УНИВЕРСИТЕТ 

„ВАСИЛ ЛЕВСКИ”

 06 октомври 2021 г. № РД-02-1158 гр. Велико Търново

СЪДЪРЖАНИЕ:Относно обявяване на „Правилник за интелектуалната 
собственост на НВУ „Васил Левски”.

Висшите  училища  се  ползват  с  академична  автономия.  Академичното
самоуправление се изразява в право на висшето училище да урежда устройството и
дейността  си  в  собствени  правилници  в  съответствие  със  Закона  за  висшето
образование.

На основание чл. 23, ал. 6, т. 11 от Правилника за устройството и дейността на
НВУ „В. Левски”, чл. 5 ал. 4, от Правилника за работата на Академичния съвет на НВУ
„В.  Левски”,  решение  на  Академичния  съвет  на  НВУ  „Васил  Левски”  с  протокол
№169/30.03.2021 г.,  както  и  на  основание  чл.  55,  ал.  4  от  Закона  за  отбраната  и
въоръжените сили на Република България,

З А П О В Я Д В А М:
1. Отменям „Правилник за интелектуалната собственост на НВУ „Васил Левски“,

приет  на  заседание  на  Академичния  съвет  на  НВУ  „Васил  Левски” с  протокол
№119/20.12.2016 г. 

2. Обявявам „Правилник за интелектуалната собственост на НВУ „Васил Левски”,
приет на заседание на Академичния съвет на НВУ „Васил Левски” №169/30.03.2021 г. 

3. Със заповедта да се запознае целият личен състав на университета.
Заповедта  да  се  публикува  във  вътрешната  информационна  система  на  НВУ

„Васил Левски” или на официалната интернет страница на Университета.
Изпълнението  на  настоящата  заповед  възлагам  на  Заместник-началника  по

учебната и научна част на Университета.

Контрол по изпълнението на заповедта ще осъществя лично.

ЗА НАЧАЛНИК НА НВУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”

ЗАМ.-НАЧАЛНИКЪТ  ПО АДМИНИСТРАТИВНАТА  ДЕЙНОСТ  НА  НВУ
„ВАСИЛ ЛЕВСКИ“

ПОЛКОВНИК                       П                         ГЕОРГИ КРАЙНОВ

Отдаден със заповед за заместване №РД-02-1125/04.10.2021 г.
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Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.  1.  С  този  правилник  се  урежда  възникването,  регистрирането,
закрилата,  управлението, упражняването,  използването и прехвърлянето на
интелектуална  собственост,  притежавана  от  и/или  създадена  в  рамките на
Национален военен университет.

.
Чл. 2.  Правилникът е изготвен в съответствие  духа и принципите на

съвременното  международно,  европейско  и  национално законодателство  в
областта на интелектуалната собственост.

Чл. 3. (1) Този  Правилник  обхваща  уредбата  на  всички  права,
привилегии  и  задължения  върху  интелектуална  собственост,  притежавани
или  управлявани  от  Университета,  в  случаите  когато  интелектуалната
собственост е възникнала в резултат на:

- трудови  или  други  правоотношения  на  академичния  състав,
административния   и  обслужващия  персонал,  докторантите,  курсантите,
студентите и специализантите в Университета;

- сключен договор за съвместно изследване или споразумение за
безвъзмездна помощ;

- договор чрез възлагане /поръчка/;
- друга  форма  на  договорни  отношения  като  публично-частни

партньорства,  грантови  схеми  по  международни,  европейски,  национални
или други фондове, и/или други механизми за партньорство;

(2) Правилникът  урежда  и  използването  на  права  на
интелектуална собственост на трети лица, с цел осигуряване на свободното
им упражняване за дейностите на Университета чрез договорна форма.

Чл. 4. (1) Обекти на интелектуалната собственост са:
1. изобретения, полезни модели, промишлен дизайн;
2. търговски марки и географски означения;
3. нови сортове растения и породи животни;
4. топология на интегрални схеми, търговска тайна и ноу-хау;
5. литературни  произведения,  включително  произведения  на

научната  и  техническата  литература,  на  публицистиката  и  компютърни
програми;

6. музикални произведения;
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7. сценични  произведения  -  драматични,  музикално-драматични,
пантомимични, хореографски и други;

8. филми и други аудио-визуални произведения;
9. произведения  на  изобразителното  изкуство,  включително

произведения на приложното изкуство, дизайна и народните художествени
занаяти;

10. реализирани  произведения  на  архитектурата  и  приложени
устройствени планове;

11. фотографски произведения и произведения, създадени по начин,
аналогичен на фотографския;

12. 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;

13. графично оформление на печатно издание;
14. кадастрални карти и държавни топографски карти.
15. преводи  и  преработки  на  съществуващи  произведения  и

фолклорни творби;
16. аранжименти на музикални произведения и на фолклорни творби;
17. периодични  издания,  енциклопедии,  сборници,  антологии,

библиографии, бази данни и други подобни, които включват две или повече
произведения или материали и други, регламентирани в закона.

(2) Изброяването на обектите в предходната алинея е неизчерпателно.

Глава  втора
УПРАВЛЕНИЕ НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ

Чл.5.  Всички  договори  на  Университета  -  трудови,  граждански,
поръчка, по проекти и научни програми, докторантски, както и за обучение
на  бакалаври,  магистри,  специализанти,  стажанти  и  други,  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.  6.  (1)  Университетът  е  притежател  на  обекти  на  интелектуална
собственост, съгласно чл. 4, когато при създаването им:

1.  авторът/изобретателят  (или  екипът  от  автори/изобретатели)  е
изпълнявал присъщите за длъжността му служебни задължения;
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2.  авторът/изобретателят  (или  екипът  от  автори/изобретатели)  е
изпълнявал  задължения  извън  посочените  в  предходната  точка,  но  те
специално са му били възложени и от това се е очаквало тяхното създаване;

3. авторът/изобретателят  (или  екипът  от  автори/изобретатели)  е
използвал материални или финансови средства, осигурени от Университета,
или знания  и  опит (ноу-хау)1,  придобити в  резултат  на  неговата  работа  в
Университета;

4. авторът/изобретателят  е  гостуващ  в  Университета  преподавате
или студент/курсант, включително и по линия на международния обмен и е
създал  произведението  на  територията  на  НВУ  „Васил  Левски“,  и/или  е
използвал активи на Университета.

(2) Когато правото на заявяване принадлежи на няколко лица, то се
упражнява  от  тях  съвместно.  Отказът  на  едно  или  на  няколко  от  тях  да
участват в заявяването или в процедурата за издаване на патент не е пречка
останалите  да  извършат  предвидените  в  този  Правилник  действия  като
запазват  правата  си,  предвидени в  нормативните  актове  по интелектуална
собственост.

(3) Лицата по ал. 1, т. 1-4 са длъжни да спазват конфиденциалност по
отношение  на  предполагаем  обект  на  интелектуална  собственост  с  оглед
защита  на  възможността  за  подаване  на  заявка  за  патент,  регистрация  на
полезен модел, дизайн, трансфер на технологии или друг начин за реализация
на  тази  интелектуална  собственост,  до  вземането  на  решение  от
Университета по случая.

(4) Академичният  състав,  административният  персонал,
докторантите, студентите и специализантите се задължават да не използват
или  разгласяват  информация,  станала  им  достъпна  при  изпълнение  на
научноизследователска дейност и проекти (във всичките им фази), които са
обекти на интелектуална собственост на Университета или са в процеса на
превръщането им в интелектуална собственост на Университета.

(5) Университетът в качеството му на притежател на интелектуална
собственост има правото да я ползва и да се разпорежда с нея с грижата на
добър стопанин, както и задължението да реализира тези свои права така, че
да има справедлива полза за себе си и за всички работещи по договор с НВУ
„Васил Левски“ или третите лица, които са участвали в създаването на тази
собственост.

(6) Неимуществените и имуществените авторски права върху обекти
на авторското право принадлежат на авторите в случай, че тяхното създаване

1 От англ. ез. “know-how ”
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не  е  възложено от  Университета  и  не  са  използвани финансови  средства,
материална и интелектуална собственост на Университета.

Чл.  7.  Правата  върху  интелектуалната  собственост,  създадени  от
курсанти,  студенти,  специализанти  и  докторанти  при  разработване  на
техните дипломни работи,  дисертационни трудове,  проекти и др.,  както и
върху  разработки,  създадени  на  базата  на  други  обекти  на  интелектуална
собственост  и/или  ноу-хау,  собственост  на  Университета,  принадлежат  на
Университета.

Чл.  8.  (1)  Насърчава  се  активното  участие  на  академичния  състав,
курсантите,  студентите,  специализантите  и  докторантите  в  създаването  на
продукти на интелектуална собственост в резултат на научноизследователска
дейност.

(2) Създаването на обекти на интелектуална собственост е неделима
част от дейността на академичния състав и докторантите.

(3) Курсантите, студентите и специализантите могат да създават обекти
на интелектуална собственост в процеса на своето обучение или чрез научно
– изследователска дейност в която участват.

(4)  Административният  и  обслужващ  персонал  създава  условия  и
подкрепя  организационно  –  технически  дейността  на  академичния  състав,
докорантите, курсантите, студентите и специализантите при осъществяване
на  учебно  –  преподавателската,  научно-изследователска  и  издателска
дейност,  от  която  произтича  създаването  на  нови знания и  интелектуална
собственост. Подпомагайки тази дейност  административният и обслужващ
персонал също може да създава обекти на интелектуална собственост.

Чл. 9. Правото на интелектуална собственост върху създадени научни
тези  и  дисертации  принадлежи  на  техния  автор.  Същият  може  да  го
прехвърли на Университета по силата на договор, сключен за всеки отделен
случай.

Чл. 10. (1) При извършване на съвместни изследвания с други научно-
изследователски организации, собствеността върху новите знания следва да
принадлежи на страната, която ги е създала, но може да бъде предоставена на
другите  страни  въз  основа  на  договорно  споразумение,  сключено
предварително, отразяващо съответните интереси, задачи, финансово и друго
участие на страните в проекта.

(2) Когато  в  резултат  на  съвместната  изследователска  дейност  се
създаде изобретение и патентът е съпритежание на повече от едно лица и
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между тях не е уговорено друго, изобретението може да  се използва от всеки
съпритежател  в  пълен  обем,  а  всички  останали  права  се  упражняват  със
съгласието на всички съпритежатели.

Чл.  11.  Правата  върху  обекти  на  интелектуална  собственост,
създадени  при  разработване  на  проекти  финансирани  със  средства  от
европейските  структурни  и  инвестиционни  фондове  с  бенефициент  НВУ
„Васил Левски“ принадлежат на Университета, освен ако в договора, с който
се предоставя финансирането не е предвидено друго.

Чл.  12.  (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 и
индустриална собственост, които са предмет на договореност с министерства
и  други  държавни  органи  или  са  изрично  договорени  с  международни
организации по техни специфични правила.

Глава  трета
СПЕЦИФИЧНИ ПРАВИЛА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА АВТОРСКИТЕ

ПРАВА

Чл.  13.  (1) По  силата  на  авторски  договор,  авторът  отстъпва  на
Университета  изключителното  право  да  използва  създавaно  от  него
произведение, при определени условия. В договора може да бъде уговорено
възнаграждение. Отстъпването на изключително право се извършва изрично
и писмено.

(2) Когато  отстъпи  на  Университета  изключителното  право  за
използване на произведение, авторът не може сам да го използва по начина,
за срока и на територията, уговорени в договора, нито да отстъпва това право
на трети лица.

(3) В  определени  случаи  авторът  може  да  отстъпи  на  Университета
неизключителното  право  за  използване  на  произведение.  В  тези  случаи
авторът може сам да го използва, както и да отстъпва неизключително право
върху същото произведение на трети лица.

(4) Ако в договора за отстъпване на авторското право не е уговорен
срок, се приема, че правото да се използва произведението е отстъпено за три
години.
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Чл.  14. При разработване  на  учебни планове  и  учебни програми  в
рамките  на  трудово  правоотношение,  НВУ  „Васил  Левски“  има
изключителното  право  без  разрешение  на  автора  и  без  заплащане  на
възнаграждение  да  използва  учебните  планове  и  програми  за
образователните си цели.

Чл.  15.  (1) Авторското  право  върху  лекции,  презентации,  тестове  и
други учебни материали, създадени в рамките на трудово правоотношение,
включително тези за осигуряване на неприсъствена и дистанционна форма на
обучение принадлежи на автора.

(2) Университетът има изключителното право без разрешение на автора
и без заплащане на възнаграждение да използва създадените по предходната
алинея произведения за свои цели.

Чл.  16.  (1) Авторското  право  върху  лекции,  презентации,  тестове  и
други учебни материали,  създадени от гост-  преподаватели и хонорувани
преподаватели,  включително  тези  за  осигуряване  на  неприсъствена  и
дистанционна форма на обучение, принадлежи на автора.

(2)  Ако  не  е  уговорено  друго,  Университетът,  в  качеството  си  на
поръчващ, има право да използва произведенията по предходната алинея без
разрешение на автора и за целта, за която е поръчано.

Чл. 17.  Имуществените права върху научните издания на НВУ „Васил
Левски“  принадлежат  на  Университета,  а  неимуществените  права  –  на
авторите на отделните части в тях.

Чл.  18.  (1)  Авторът  може  да  възложи  за  собствена  сметка  на
Университета, в качеството му на издател на възпроизведе и разпространи
определен брой екземпляри  от произведението.

(2)  Авторът  може  да  уговори  с  Университета,  в  качеството  му  на
издател на възпроизведе и разпространи екземпляри  от произведението,като
участва в разходите по издаването и в приходите от разпространението.

Чл.19.  (1)  Авторското  право  върху  компютърни  програми  и  бази
данни,  създадени  в  рамките  на  трудово  правоотношение,  принадлежи  на
Университета.

(2)  Университетът  е  притежател  на  правото  на  собственост  върху
софтуер  и  свързани  с  него  системи,  които  са  получени  в  резултат  на
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участието на курсанти, студенти, специализанти и докторанти в учебната и
изследователска дейност.

Глава  четвърта
СПЕЦИФИЧНИ ПРАВИЛА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА

ИНДУСТРИАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ

Чл. 20. Националният военен университет „Васил Левски“ притежава
право на собственост върху регистрирани от него търговски марки.

Чл. 21. (1) При създаване на патентоспособно изобретение, то трябва
да бъде патентовано.

(2)  Ако  изобретението  по  предходната  алинея  е  създадено  при
изпълнение  на  задължения,  произтичащи  от  трудови  или  други
правоотношения на изобретател, освен ако в договора с него не е предвидено
друго, изобретението е служебно.

(3)  Правото  на  заявяване  на  регистрация  на  служебно  изобретение
принадлежи  на  Университета.  НВУ  „Васил  Левски“  е  длъжен  да  подаде
заявка  в  тримесечен  срок  от  получаване  на  писмено  уведомление  от
изобретателя за създаване на изобретението.  Правото на заяваване може да
принадлежи съвместно на Университета и изобретателя, ако това е уговорено
предварително в договор.

Глава  пета
ЗАЩИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ

Чл. 21. (1) НВУ „Васил Левски“ осъществява дейността по защита на
интелектуалната  собственост  чрез  отдел  „Учебна  и  научна  дейност“  под
ръководството на заместник – началника по учебната и научна част.

(2) Отдел „Учебна и научна дейност“:
1.  Води  регистър  на  обектите  на  интелектуална  собственост  на

Университета.
2. Организира сключването на всички договори, свързани със защитата

на интелектуалната собственост в Университета. Изготвянето на договорите
се осъществява от главния юрисконсулт.

3.  Организира  обучение  на  академичния,  административния  и
обслужващия персонал по защита на интелектуалната собственост.

4.  Извършва  други  дейности,  свързани  със  защитата  на
интелектуалната собственост в Университета.
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(3)  В  регистъра  на  обектите  на  интелектуална  собственост  се
отбелязват:   вида  на  обекта  на  интелектуална  собственост,  авторът,
основанието,  на  което   НВУ „Васил  Левски“  е  притежател  на  авторското
право, лицензията, съответно – издателско право или право на ползване на
произведението и срокът за това.

Чл.  22.  (1) Всяко  лице,  имащо  отношение  към  интелектуалната
собственост, която е предмет на уреждане от настоящия правилник, следва
незабавно да уведоми началника на  отдел „Учебна и научна дейност“ при
съмнения  или  увереност,  че  има  нарушения  на  правата  на  интелектуална
собственост.

(2) По предложение на началника на  отдел „Учебна и научна дейност“,
началникът на НВУ „Васил Левски“ предприема действия в съответствие с
приложимата нормативна уредба.

(3)  Нарушителите  се  санкционират  чрез  всички  законоустановени
средства,  включително  и  чрез  предявяване  на  иск  за  присъждане  на
обезщетения за причинени вреди.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Настоящият Правилник подлежи на актуализация - при настъпили

изменения  във  вътрешните  и  външни  нормативните  актове  и/или  в
националната  и/или  академична  научноизследователска  политика  на
Университета. Изменения и допълнения към Правилника се правят по реда
на приемането му от Академичния съвет на Университета

§  2.  Правилникът  е  разработен  в  съответствие  със  следния  правен
корпус  от  конвенции,  международни  договори,  споразумения,  правила,
регулации, директиви, закони и други правни актове:

А) Международно законодателство:
1. Международният договор от Маракеш за опосредстване на достъпа

до публикувани творби за лица, които са слепи или с увредено зрение и не
можещи да четат (2013 г.);

2. Международния договор за аудиовизуални представяния (2012 г.);
3. Международния договор относно закона за търговските марки (2006
г.);
4. Международния  договор  за  сътрудничество  в  областта  на

патентите(2001 г.);
5. Международния договор относно закона за патентите (2000 г.);
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6. Международния  договор  от  Вашингтон  относно  интелектуалната
собственост касаеща интегрални схеми(1989 г.);

7. Споразумението  от  Виена,  установяващо  международната
класификация на фигуративните елементи на марките (1985 г.);

8. Международния договор относно закона за търговската марка (1994
г.);
9. Споразумението  от  Лисабон  относно  защитата  на  документите  за

оригиналност и тяхната международна регистрация (1979 г.);
10. Споразумението  от  Мадрид  относно  международната

регистрация на марките (1979 г.);
11. Споразумението  от  Локарно  относно  международната

класификация на индустриалните дизайни (1979 г.);
12. Споразумението от Ница относно международната класификация

на стоки и услуги за целите на регистрацията на марки (1979 г.);
13. Споразумението  от  Страсбург  относно  международната

класификация на патентите (1979 г.);
14. Международният договор от Будапеща относно международното

разпознаване  на  депозити  на  микроорганизми  за  целите  на  патентна
процедура (1977 г.);

15. Конвенция  от  Брюксел,  касаеща  дистрибуцията  на  сигнали,
носители на програми, предавани чрез сателит (1974 г.);

16. Конвенция  за  защита  на  процедурите  за  фонограми  срещу
неоторизирана дупликация на фонограмите (1971 г.);

17. Конвенция от Рим за защита на изпълнители, производители на
фонограми и организации, предаващи информация чрез сигнали (1961 г);

18. Споразумението от Хага относно международната регистрация на
индустриалните дизайни (1925 г.);

19. Споразумението  от  Мадрид  за  потискане  на  фалшиви  или
измамни индикации за произхода на стоки (1891 г.);

20. Конвенция  от  Берн  за  закрила  на  литературните  и
художествените произведения (1886 г.)

21. Конвенция от Париж за закрила на индустриалната собственост
(1883 г)

Б)  Законодателство  на  Европейския  съюз  в  областта  на
интелектуалната и индустриалната собственост:

1. Конвенция за предоставяне на европейски патенти (EPC) (2007 г.);
2. Търговия, растеж и интелектуална собственост - стратегия за защита

и приложение на правата върху интелектуална собственост в трети страни;
ревизирана  стратегия,  Комуникация  от  Комисията  на  Европейския
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парламент, Съветът, и Европейския икономически и социален комитет /COM
(2014 г.) 389/;

3. Балансирана  система  за  прилагане  на  интелектуална  собственост,
която  е  в  съзвучие  със  съвременните  обществени  предизвикателства,
Европейска комисия /COM(2017 г.) 707/;

В)  Национално законодателство на Република България:
1. Закон за висшето образование;
2. Закон за развитие на академичния състав;
3. Закон за насърчаване на научните изследвания;
4. Закон за патентите и регистрация на полезните модели;
5. Закон за авторското право и сродните му права;
6. Закон за марките и географските означения;
7. Закон за промишления дизайн;
8. Закон за защита на конкуренцията;
9. Закон  за  електронния  документ  и  електронните  удостоверителни

услуги;
10. Закон за задълженията и договорите;
11. Закон за юридическите лица с нестопанска цел;
12. Закон за топологията на интегралните схеми;
13. Търговски закон;
14. Кодекс на труда;
15. Кодекс за социално осигуряване;
16. Постановление на Министерски съвет № 61/2020 за условията и

реда за създаване на търговски дружества от държавните висши училища за
целите на стопанската реализация на резултатите от научни изследвания и
обекти на интелектуалната собственост;

17. Наредба  за  условията  и  реда  за  оценката,  планирането,
разпределението  и  разходването  на  средствата  от  държавния  бюджет  за
финансиране  на  присъщата  на  държавните  висши  училища  научна  или
художественотворческа дейност,

18. Решение на Народното събрание  за  преобразуване  на Висшето
военно общовойсково училище "Васил Левски", Висшето военно училище за
артилерия  и  противовъздушна  отбрана  "Панайот  Волов"  и  Висшето
военновъздушно  училище  "Георги  Бенковски"  в  Национален  военен
университет "Васил Левски"

19. Правилник за устройството и дейността на Националния военен
университет „Васил Левски“

20. други нормативни актове;
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