
 
   
 

           
   

ПОКАНА 

за семинар на тема: „ Патентът в подкрепа на интернационализацията на 
научни продукти. Европейска и международна патентни системи, бази данни 
с патентна информация“, организиран от Единен център за иновации на БАН 

и Фондация „Приложни изследвания и комуникации“  
 

Събитието ще се проведе на 11.06.2019, вторник, в конферентната зала на 
ЕЦИ-БАН, ул. “Академик Георги Бончев“ бл. 26Б, ет. 1, при следния  

ДНЕВЕН РЕД 

09:30 – 10:00 Регистрация 

10:00 – 10:15 Откриване  
Марин Пандев,  и.д.директор на Единен  център за иновации на БАН 

10:15 – 10.45 Същност на патента. Начини за придобиване на патент 
Радостина Халачева, експерт по интелектуална собственост в ИП - БАН 
и ИФХ-БАН 

10.45 – 11.30 Европейска патентна система  
д-р Фани Колева, старши анализатор във фондация "Приложни 
изследвания и комуникации" 

11.30 – 12.00 Практически съвети за подаването на заявка за европейски 
патент 
Радостина Халачева, експерт по интелектуална собственост в ИП - БАН 
и ИФХ-БАН 

12.00 – 13.00 Обедна почивка  

13.00 – 13.45 Международна система за патентоване (РСТ-система) 
д-р Фани Колева, старши анализатор във фондация "Приложни 
изследвания и комуникации" 

13.45– 14.15 Практически съвети за подаването на РСТ-заявка за 
патентоване  
Радостина Халачева, експерт по интелектуална собственост в ИП - БАН 
и ИФХ-БАН 

14.15 – 14.45 Кафе пауза 

  
 

                                                                                                                  



 
   

 

14.45– 15.15 Бази данни с патентна информация 
Радостина Халачева, експерт по интелектуална собственост в ИП - БАН 
и ИФХ-БАН 

15.15– 16.00 Практически съвети за използването на патентните бази данни 
Espacenet и PATENTSCOPE 

16.00– 16.30 Дискусия 

16.30 Закриване 
 
Д-р Фани Колева има над 15 години опит като изследовател и университетски преподавател в областта 
на интелектуалната собственост. Преподавала е: "Интелектуална собственост", "Патентна политика", 
"Търговски марки", "Нелоялна конкуренция", "Лицензионна търговия", "Патентни проучвания" и "Финансово 
управление на интелектуалната собственост". В момента д-р Колева работи за фондация "Приложни 
изследвания и комуникации" като старши анализатор в различни проекти, вкл. разработването на 
ежегодния доклад Иновации.бг, както и като консултант на Enterprise Europe Network - България и Посланик 
на Европейското бюро за подкрепа в областта на интелектуалната собственост за България (IPR Helpdesk 
Ambassador).   

Радостина Халачева е експерт по интелектуална собственост в Института по полимери – БАН и 
Института по физикохимия „Акад. Р. Каишев“ – БАН, с повече от 10 години опит в закрилата на 
индустриалната собственост.  Работила е в Патентно ведомство на Република България като експерт в 
дирекцията, отговаряща за националната регистрация на търговските марки и географските означения, 
като е взимала участие в международни работни групи по проекти на Службата на ЕС за интелектуална 
собственост (EUIPO), както и при реализирането на редица проекти за сътрудничество с Европейското 
патентно ведомство (EPO). Понастоящем работата й е фокусирана върху подпомагане на учените при 
вземането на решение за закрила на обекти на индустриална собственост и подготовката на патентна 
документация, както и въвеждане и прилагане на правилници за интелектуална собственост в някои от 
институтите на БАН. 

                                                                                                                  


