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Център за интелектуална собственост 
Отчет за 2013 година 

 

В началото на 2013 г. колектив, с водещото участие на членове на Управителния съвет на 

НИС, подготвя проектно предложение по Оперативна програма „Развитие на 

конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 на тема „Развитие на 

приложните изследвания в Русенския университет“, което е класирано за финансиране. През 

месец октомври е подписан договор за неговото изпълнение на обща сума 583 016 лв., от които 

финансирането от ОП е 495 563 лв. При изпълнение на този проект ще бъде доставено 

оборудване за научни изследвания в 14 лаборатории от 6 факултета и двата филиала на 

университета. С това ще се подпомогне изграждането на университетски 

научноизследователски комплекс (УНИКОМ) и ще се разшири и подобри обхватът на 

изследванията в Русенския университет. 

През 2013 год. продължава изпълнението на вторите етапи на три договора с фонд 

Научни изследвания от предходни конкурсни сесии. Договор ДДВУ 02/49/2010 „Роботизирана 

раздвижваща терапия с комплексни и координирани тримерни движения на горен и долен 

крайник“ е ръководен от доц. д-р Даниел Братанов. 

През 2013 година е разработен концептуален модел на роботизирана клетка за 

раздвижваща терапия на горен и долен крайник – РОБОТЕРАПИЯ. Тя е регистрирана като 

полезен модел в Патентно ведомство на Република България под номер 1768/25.11.2013 с 

наименование – Роботизирана система за едновременна рехабилитация на горен и долен 

крайник. Зашитата на интелектуалната собственост е извършена със сътрудничеството на 

Центъра за интелектуална собственост с ръководител инж. Койчо Митев. 

За нуждите на рехабилитационната клетка три ортези са проектирани и защитени 

интелектуално като дизайн. 
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На 27 и 28.06.2013 г. в Русенския университет се проведе Национална школа и борса за 

научни идеи в областта на информационните и комуникационни технологии. Школата 

беше проведена в рамките на проекта "Наука и бизнес" на МОН, финансиран от Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси” и беше посветена на 110 години от рождението на 

Джон Атанасов. В работата на школата взеха участие над 150 ИКТ специалисти от всички 

университетски градове на страната. 

Силен интерес предизвика докладът на инж. Койчо Митев за защитата на 

интелектуалната собственост в областта на информационните и комуникационните технологии. 

 

 

В библиотеката за докторанти е публикувана книга на тема „Интелектуална 

собственост“. 

 


