
РЕГЛАМЕНТ
за конкурса за наградата на името на д-р Емил Бенатов

за млади изобретатели

1. Общи условия
Наградата за изобретатели е посветена на паметта на д-р Емил Бенатов 

(1950-2017 г.), български и европейски патентен представител, един от 
основателите на съвременната система за защита на правата върху 
интелектуалната собственост в Република България.

Наградата се връчва под егидата на българския офис на Патентното бюро 
"Д-р Емил Бенатов и партньори" с цел популяризиране на изобретателските и 
иновативни дейности.

Размерът на наградата и процедурата за нейното присъждане се определят 
от Патентното бюро "Д-р Емил Бенатов и партньори".

2. Условия за получаване на наградата
2.1. Наградата се присъжда на конкурсна основа на отделни кандидати или 

творчески екипи от кандидати.
2.2. В конкурса могат да участват български граждани, които към датата на 

подаване на заявката за патент или полезен модел не са били навършили 31 
години  и са били студенти, докторанти или учени, работещи в университетите 
в България, Българската академия на науките или Селскостопанската 
академия.

2.3. Кандидатите, които отговарят на поне едно от следните изисквания, 
могат да участват в конкурсната селекция:

- са автори (изобретатели) на патенти за изобретения, които са защитени 
със съществуващи защитни документи в България и други държави;

- са автори (изобретатели) на полезни модели, за които има издадени 
защитни документи в България и други държави, при наличие на заключение 
относно патентоспособността на претендираното техническо решение;

- са автори (изобретатели) на публикувани международни заявки по РСТ, 
които са получили положително становище за патентоспособност от 
Международния проучвателен орган.

2.4. За наградата могат да бъдат подадени няколко патента/полезни модели
/заявки, обединени функционално и насочени към постигане на една-
единствена цел.

2.5. Патенти/полезни модели/заявки на автори, които са получили награди в 
конкурсни селекции от предишни години, не се приемат за разглеждане.

2.6. В конкурсната селекция не се допускат:
- непатентовани в България технически решения, с изключение на 

публикувани РСТ заявки;
- патенти и свидетелства, които към датата на обявяване на конкурсната 

селекция са прекратили своето действие;



- патенти и свидетелства, издадени по-рано от две години преди датата на 
обявяване на конкурсната селекция за текущата година;

2.7. За участие в конкурса участниците подават следните документи:
- формуляр за кандидатстване на участник в конкурсната селекция, 

съгласно установения образец (Приложение 1);
- заключение относно съответствието на претендираното техническо 

решение с критериите за патентоспособност за полезни модели, издадено от 
Патентно ведомство на Република България;

2.8. Допълнително кандидатите могат да представят на комисията за 
конкурса следните документи:

- копия от лицензионни договори (без да се разкрива поверителна 
информация на страните);

- документи (актове, протоколи и др.), потвърждаващи степента на 
готовност на техническото решение за внедряване (опитно, серийно 
производство);

- документи, потвърждаващи участие в международни изложения, конкурси 
и др.

2.9. Формулярът за кандидатстване се попълва на български език.
2.10. През 2018 г. приемът на документи за конкурса започва на 15 май и 

завършва на 15 юли, връчването на наградата ще се състои на 15 септември 
2018 г. Документите за конкурса се изпращат от участниците чрез електронни 
формуляри, публикувани на уебсайта http://benatov.biz/bg/concurs/.
Документите се приемат само в електронен вид.

2.11. Комисията за конкурса при прегледа на подадените материали има 
право да поиска от кандидатите допълнителна информация.

3. Ред на провеждане на конкурса
3.1. Организационно-техническото обезпечаване на конкурса и общата 

координация на работата по неговото провеждане се възлага на 
Организационния комитет, който включва представители на Патентното бюро 
"Д-р Емил Бенатов и партньори".

3.2. Представените заявки се оценяват от комисията за конкурса, състояща 
се от представители на Патентното бюро "Д-р Емил Бенатов и партньори",
български патентни представители, специалисти и преподаватели в областта 
на интелектуалната собственост.

4. Процедура за анализ и оценка на конкурсните работи
4.1. Заявките се анализират и оценяват в три кръга.
Първи кръг - проверка на пълнотата на документите, представени за 

конкурса, и съответствието им с изискванията на настоящия регламент по 
формални признаци.

Втори кръг - професионална оценка на конкурсните работи в съответствие с 
критериите, посочени в настоящия регламент, дадени в таблица "Критерии за 
оценка" (Приложение 2).

Трети кръг - анализ на номинираните работи и определяне на победителите.



Решенията на комисията за конкурса се вземат с обикновено мнозинство и 
се одобряват от ръководителя на българския офис на Патентното бюро "Д-р 
Емил Бенатов и партньори". Това решение е окончателно и не подлежи на 
преразглеждане.

5. Награждаване на победителите
5.1. По правило, според резултатите от конкурсната селекция, се присъжда 

една награда. С решение на комисията за конкурса тази награда може да бъде 
разделена на няколко части за награждаване на няколко лауреата или изобщо 
да не бъде връчена. Лауреатът (лауреатите) на наградата получават 
възпоменателни дипломи.

5.2. Решаването на всички въпроси, свързани с облагането с данъци на 
получените средства, се възлага на лауреата (лауреатите) на наградата.

6. Публикуване на информация за резултатите от конкурсната 
селекция

Всеки участник се информира за резултатите от участието си в конкурса на 
електронния адрес, посочен в пакета с документи за конкурса. Информация за 
резултатите от конкурса се публикува на уебсайта на Патентното бюро "Д-р 
Емил Бенатов и партньори".


