










Приложение №4  

Споразумение за конфиденциалност  
 

 

Медицински университет Пловдив   

  

Фамилия Име 

  

Позиция Телефон 

 Ректор  

E-mail Адрес 

   

П. код, град  

Пловдив България 

наричан по-нататък "договарящ работодател" - 
 
И 
 

Име на организацията Отдел, катедра, факултет 

  

Фамилия Име 

  

Позиция Телефон 

Студент, докторант, гл. асистент, доцент, професор,…  

E-mail Street/P.O. Box 

   

П. код, град  

Пловдив България 
 

наричан по-нататък "договарящ служител" - 
 
както договарящите работодател и служител са наричани по-долу "страните" 
 
Preamble: 
Във връзка с обсъждания и/или подготовка за евентуално сътрудничество с други служители на работодателя и 
външни възложители организации при създаването, оценяването или използването на един или повече обекти на 
интелектуалната собственост (наричана по нататък целта), страните гарантират, че информацията, до която те са 
имали достъп в резултат на този контакт, се третира като строго поверителна и не се разкрива на трети страни. 
С оглед на гореизложеното, страните се споразумяха за следното: 
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Приложение №4  

1. Конфиденциалност 
1.1  Страните се съгласяват да не разкриват каквато и да е информация, която е била съобщена във връзка с 

целта - независимо от естеството и формата на информацията и вида на разкриването или съобщаването - 
(наричана по-долу "Поверителна информация") и използвайте поверителната информация единствено, за 
да се удовлетвори изискванията на целта. Това също така конкретно обхваща информация за самото 
съществуване и причината за контакта между двете страни. 
Поверителната информация не включва никаква информация, за която може да се докаже, че е била 
обществено достояние по време на съобщението, или която страните вече са знаели по време на 
съобщението, или която е предоставена на страните след съобщение от трети страни, при условие че 
страните не са нарушили споразумение за конфиденциалност при придобиване на знанието. 

1.2 Страните могат да разкриват поверителната информация на трети страни, преди всичко на своите 
служители и съветници, на които се изисква такова разкриване, за да изпълни целта и които преди 
разкриването са били задължени да пазят поверителност в същата или по подобен начин, посочен в 
настоящото споразумение, или които са задължени да пазят поверителност съгласно задълженията на 
своята професия или длъжност. 

1.3 Страните могат да разкриват Поверителна информация, ако са принудени да направят това в резултат на 
съдебна или регулаторна заповед. В този случай страните разкриват само онези части от информацията, 
чието разкриване е разпоредено, и незабавно уведомяват другата страна относно реда и оповестяванията, 
които трябва да бъдат направени. 

 
2. Връщане 

Поверителната информация, която е в документирана форма, както и всички нейни оригинали или копия, 
трябва да бъде унищожена или върната на другата страна незабавно и по всяко време по писмено искане 
на последната. Унищожаването трябва да се извърши по начин, който гарантира, че поверителната 
информация не се разкрива. 

 
3. Срок на действие 
3.1 Настоящият договор има за срок продължителността на трудовия или докторантския договор и влиза в 

сила от датата на подписването му и ще се прилага за още три години след изтичането на трудовия 
договор или прекратяването на настоящето споразумение. 

3.2 Задължението за неразкриване на информация вече няма да се прилага, ако поверителната информация 
бъде разкрита без каквито и да било действия от страна на една от страните, поради което 
претендиращата страна носи тежестта на доказване. 

 
4. Общи условия 
4.1 Всички изменения и/или допълнения към настоящото споразумение трябва да бъдат направени в писмена 

форма и подписани от двете страни, за да бъдат валидни.  
4.2  Настоящото споразумение се урежда от законите на Република България.  
4.3  Ако някоя или повече разпоредби от настоящото споразумение са или станат невалидни или непълни или 

изцяло или частично, тогава валидността на останалите разпоредби на настоящото споразумение няма да 
бъде повлияна от това. В случай, че дадена клауза се счита за невалидна, страните се съгласяват да 
заменят невалидната клауза с валидна клауза, която най-тясно отразява целта, предвидена от страните по 
отношение на невалидната клауза и която осигурява най-голяма степен на поверителност. Горепосоченото 
се прилага съответно и в случай на договорни пропуски или липси.  

 
ДОГОВАРЯЩИ СЕ: 

1. За МУ-Пловдив      2. За служителя/докторанта/студента 
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Приложение №3 

 

ЛОГО 
МУ 

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ 
 
 
 

ФОРМУЛЯР ЗА КОМЕРСИАЛИЗАЦИЯ  
на научно-изследователски резултати и продукти на ИС 

 
А. ОБЩИ ДАННИ ЗА ИНОВАЦИОННА РАЗРАБОТКА 

Попълва се от отговорника за ИС на МУП 
Регистрационен номер/код на разработката:  
АВТОР: акад. длъжност, име, фамилия, катедра, факултет, тел., е-mail 
Колектив: 
 
 
ТИП НА РАЗРАБОТКАТА:        технология,      продукт,       услуга и       др. 
ИМЕ НА РАЗРАБОТКАТА: 
Кратко описание на разрботката(до 150 думи): 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Попълва се от отговорника за ИС и екипа. 

 
В. ОБОБЩЕНА ОЦЕНКА – съответствие на условията за технологичен трансфер 
 
І.ИНОВАТИВНОСТ 
 

разработката е 
недопустима     

разработката е 
допустима      

ІІ.ИКОНОМИЧЕСКА ПЕРЕСПЕКТИВА: 
 

разработката е 
недопустима      

разработката е 
допустима       

 
С. ЗАКЛЮЧЕНИЕ:  разработката изцяло съответства на условията за                  
                                          създаване на spin-in, spinout или start up 

 разработката изцяло съответства на условията за технологичен 
                                       трансфер 

 разработката частично съответства на условията за технологичен 
                                      трансфер 

                                       разработката не съответства на условията за технологичен 
трансфер 
   ПРЕПОРЪКИ: 

 
 
 

 
ОЦЕНИТЕЛ:                                                            Подпис.......................    Дата:............ 
                  /име, фамилия/ 

 



Попълва се от Огтоворника за ИС  

  да не Обяснение (моля подчертай) 
І. ИНОВАТИВНОСТ    
І.1 Има ли защита на интелектуална 

собственост 
  Патент, марка, публикация, 

промишлен дизайн, друго 
І.2. Тематиката е в актуална (приоритетна) 

национална (европейска) област 
  Здраве, възстановителни 

методики и технологии 
Биотехнологии, фармация, 
химия 
Информационни технологии 
Приборостроене 
Нови материали и 
нанотехнологии в медицината 
Екотехнологии и хранене 

I.3 Какви са сравнителните предимства на 
предлаганата разработка? 

  Безпорни, равностойни, 
недостатъчни (моля, опиши) 
 
 
 

I.4 Изследователят/работният екип има ли 
необходимия капацитет? 

   

I.4.1 Компетентност    
I.4.2 Организационни умения    
І.4.3 Опит в изследователски и иновационни 

проекти и разработки? 
   

     
ІІ. ПАЗАРЕН ПОТЕНЦИАЛ да не  
ІI.1 Технологията (разработката) има ли 

връзка с нуждите на потребителите й? 
Посочете конкретен потребител 

   
 

IІ.2 Пазарен дял в млн лева    
IІ.3 Каква е конкуренцията в разглеждания 

сегмент  
  Силна, средна, слаба 

Посочи конкретен конкурент 
 

Съответствие с условията за иновативност изцяло 
 

частично 
 

липсва 
 

ІІІ Икономическа перспектива да не обяснение 

IІI.1. Разработката има ли готовност за 
внедряване? 

  Етап на развитие 

IІI.2. Има ли виждане за формата за 
внедряване и използване на 
разработката? 

  Партньорство с фирма, Стартъп, 
университетски проект 
Хоризонт 2020, Национален 
иновационен фонд и т.н. 

IIІ.3. Време за излизане на пазара?  
Опитайте да дадете оценка в месеци 

   

IIІ.4. Необходими инвестиции?   Големи, средни, малки 
 

IIІ.5. Какъв е инвестиционния риск?   Висок, среден, нисък 
ІІІ.6. Има ли интерес от фирми за съдружие?    
ІІІ.7 Има ли интерес за издаване на лиценз?    
Съответствие с условията за икономическа 
перспектива 

Изцяло 
 

Частично 
 

Липсва 
 

 



   Приложение №2 
 
 

ЛОГО 
МУ 

 
ФОРМУЛЯР  

за идентификация на създадени в МУ-Пловдив научноизследователски резултати 
...................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 

наименование на резултата 
Вид на изследователския резултат 
(Метод/технология 
Устройство/прототип 
Обучение/програма, методика 
Компютърна програма/модел 
База данни 
Микроорганизми 
Изпитване/методика, резултати 
Услуга (от всякакъв вид) 
Друго 

 

Опишете иновативността на НИР  

Кой ще бъде евентуалния клиент?   

Какво предимство ще донесе на 
ползвателя?  

Кога се очаква постигането му в рамките 
на проекта (м/год)?   

Кога се очаква да излезе на пазара 
(м/год)?   

Какви са разходите необходими след 
проекта и преди експлоатацията на НИР?   
Каква е очакваната цена /диапазон на НИР / 
цена на лиценза?   

Какъв е обема на пазара в M€ за този НИР и 
съответната тенденция?   

Как НИР ще се съпостави със съответните 
конкурентни продукти по отношение на 
цена / функционалност? 

  

Кои са конкурентите на този НИР?   

Колко бързо и по какъв начин конкурентите 
ще отговорят на този НИР? - 

Кои са партньорите, включени в този НИР?   

Кои са възможните партньори, 
интересуващи се от този НИР (партньори, 
спонсори и др…)? 

  

Как сте го защищавате този НИР? Кога?   

 

 



Приложение №1 

  ИС-РИС -№                          
МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ 

Формуляр за уведомяване  
 

1.   Заглавие на изобретението, методиката, процедурата или технологията   
 
 

2.   Моля, опишете главната цел на изобретението и проблема, който решава  
(Приложете допълнителен лист, ако е необходимо.)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.  Изобретатели или автори  

(Приложете допълнителен лист за уведомяване, ако авторите са повече от 3) 
 

Име, фамилия:   
Назначен в МУ-Пловдив? (загради едното) ДА НЕ   Гражданство:      
Email:         Позиция:    
Служ. тел.:      Fax:   Отдел:секция.:   
Служ. адрес:   пощенски код:   
Дом. адрес:   дом. тел.:      
 

 
Име, фамилия:   
Назначен в МУ-Пловдив? (загради едното) ДА НЕ   Гражданство:      
Email:         Позиция:    
Служ. тел.:      Fax:   Отдел:секция.:   
Служ. адрес:   пощенски код:   
Дом. адрес:   дом. тел.:      
 

 
Име, фамилия:   
Назначен в МУ-Пловдив? (загради едното) ДА НЕ   Гражданство:      
Email:         Позиция:    
Служ. тел.:      Fax:   Отдел:секция.:   
Служ. адрес:   пощенски код:   
Дом. адрес:   дом. тел.:      
 

 



Ако източникът на финансиране не е МУ-Пловдив  
моля, отбележете по-долу: 

 

Договор/Grant No.    

Договор/Grant No.     

Договор/Grant No.    

Спонсор    

Спонсор     

Спонсор    

Ръководител екип (PЕ): ____ 

PЕ     

PЕ    

 

Задължения към трети страни (Приложете частта, касаеща  ИС от договора с трета страна) 
4. Какви фондове са използвани в работата, от която произтича изобретението? (Европейски, 

не европейски, национални, финансиране от фондации и индустрията, институтски фонд и 
др.)  Моля, попълнете всички източници на финансиране, водещи до изобретението.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Страна ли сте на друго споразумение(я), отнасящо се до изобретението (например трансфер 
на материали, сътрудничество, споразумение за патент с друго лице)? 

† ДА † НЕ 
 

Ако Да, моля отбележете: Фирма:     Тип на договора:    
 
 

6. Събития Дата Референции и коментари 
 

A. Първоначална идея 
  

 
B. Концепция 

  

 
C. Първа редукция до 
практиката 

  

 
D. Първо публично разкриване 
(писмено, устно или 
електронно) 

  

 
E. Бъдещо публично разкриване 

  

 
 

7.  Съгласен съм, че приходи, ако има такива, ще бъдат 
разпределени съгласно действащия правилник на МУ-
Пловдив. Съгласен съм да се възложи на МУ-Пловдив 
защитата на моите права върху ИС по отношение на 
това изобретение или технология. 

 
Подпис на изобретателя Дата 

 

8.  Изобретението  прието от: 
 
 
Подпис на Ръководителя на катедра**   Дата 
 
Проверено от: 

 

 
Подпис на изобретателя Дата 

 
 

Подпис на изобретателя Дата 

Отговорник ИС                 Дата 
 
**Подпис на Ръководителя на катедра/факултет,  ако не е 
изобретател 

 
Моля, изпратете тази форма на отговорника за ИС на МУ-Пловдив 
Пловдив 0000, бул“Васил Априлов” №15-А 
Телефон 032 / 602-201 
Mobile: +359- 
E-mail:  vicer_ms@meduniversity-plovdiv.bg 
Website: www.mu-plovdiv.bg      

http://www.mu-plovdiv.bg/
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