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Глава първа  

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Чл. 1. Този правилник урежда организацията и дейността на Сектор „Трансфер на 

иновации и технологии” към Центъра за изследователски проекти и трансфер на 

технологии при УХТ – Пловдив. 

Чл. 2. Сектор „Трансфер на иновации и технологии” към Центъра за изследователски 

проекти и трансфер на технологии при УХТ – Пловдив има следните основни 

функции: 

1.  да посредничи в процеса на иновационен и технологичен трансфер между 

потребителите на иновации  и технологии и предоставящите тези технологии 

от УХТ – Пловдив; 

2. да се стреми да задоволява технологичните нужди на фирмите с иновационни и 

научни решения, които да бъдат в полза на обществото; 

3. да осигурява приходи за изследователската работа на Университета; 

4. чрез основната си дейност да допринася за нарастване на промишления 

капацитет и поддържане на регионалното икономическо развитие; 

5. да допринася за повишаване на конкурентоспособността на малките и средни 

предприятия; 

6. да насърчава прилагането на иновации чрез подобряване на иновационната 

структура и ноу-хау. 

Чл. 3. Сектор „Трансфер на иновации и технологии” към Центъра за изследователски 

проекти и трансфер на технологии при УХТ – Пловдив работи в условия на:  

 демократично управление;  

 прозрачност на процедурите; 

 плурализъм;  

УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ - ПЛОВДИВ 
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 съответствие с Правилника за устройството и дейността на УХТ – Пловдив и с 

общоприетите критерии и етични норми на академичната общност; 

 спазване на законите за авторското право и патентното дело 

 

 

Глава втора  

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

Чл. 4. Основна цел на Сектор „Трансфер на иновации и технологии” към Центъра за 

изследователски проекти и трансфер на технологии при УХТ – Пловдив е 

подкрепа на връзките между Университета и предприемачите чрез внедряване на 

нови иновационни решения и технологии в практиката. Допълнителна цел в 

дейността на Сектор „Трансфер на иновации и технологии” към Центъра за 

изследователски проекти и трансфер на технологии при УХТ – Пловдив е 

обучение по предприемачество на начинаещи и млади бизнесмени и предоставяне 

на бизнес консултации. 

Чл. 5. (1) Сектор „Трансфер на иновации и технологии” към Центъра за изследова-

телски проекти и трансфер на технологии при УХТ – Пловдив има следните 

задачи: 

1. да скъсява дистанцията между изследователите от УХТ – Пловдив от една 

страна и предприемачите от малките и средни предприятия (МСП) от друга 

страна;  

2. да предлага на бизнеса иновации и нови технологии; 

3. да стимулира учените към научноизследователска работа. 

(2)  Центърът за изследователски проекти и трансфер на технологии работи в 

тясна връзка с Центъра за научна и патентна информация и защита на 

интелектуалната собственост. 

 

 Глава трета 

СТАТУТ, СТРУКТУРА И РЪКОВОДСТВО 

 

Чл. 6. Сектор „Трансфер на иновации и технологии” към Центъра за изследователски 

проекти и трансфер на технологии при УХТ – Пловдив е създаден в 

съответствие с Препоръка на Комисията 2008/416/ЕО от 10 април 2008 г. 

относно управлението на интелектуалната собственост в дейностите по трансфер 

на знания и кодекс на добрите практики за университетите и другите публични 

научноизследователски организации (нотифицирано под номер C(2008) 1329). 

Чл. 7. (1) Сектор “Трансфер на иновации и технологии” към Центъра за изследовател-

ски проекти и трансфер на технологии при УХТ – Пловдив се ръководи от 

заместник-ректора по НДБП.  

(2) Сектор „Трансфер на иновации и технологии” към Центъра за изследовател-

ски проекти и трансфер на технологии при УХТ – Пловдив се обслужва от екс-

перти, специалисти и технически сътрудници по трансфер на иновации и 

технологии. 

(3) Служителите от Сектор „Трансфер на иновации и технологии” към Центъра 

за изследователски проекти и трансфер на технологии при УХТ – Пловдив се 

утвърждават и назначават от Ректора по предложение на заместник-ректора по 

НДБП. 

 

 

https://www.uni-ruse.bg/Centers/TSNP/Documents/osnovni_uslugi_bg.doc
https://www.uni-ruse.bg/Centers/TSNP/Documents/osnovni_uslugi_bg.doc
https://www.uni-ruse.bg/Centers/TSNP/Documents/osnovni_uslugi_bg.doc
https://www.uni-ruse.bg/Centers/TSNP/Documents/entrepren_courses.doc
https://www.uni-ruse.bg/Centers/TSNP/Documents/DAB-consultanti_bg.docx
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Глава четвърта  

ДЕЙНОСТИ, ИЗВЪРШВАНИ ОТ СЕКТОР  

„ТРАНСФЕР НА ИНОВАЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ”  

 

Чл. 8. Сектор „Трансфер на иновации и технологии” към Центъра за изследователски 

проекти и трансфер на технологии при УХТ – Пловдив има следните функции и 

работи за осъществяването на следните дейности: 

1. провеждане на маркетингови проучвания за намиране на бизнес партньори; 

2. установяване на директни контакти с бизнеса; 

3. предлагане на иновационни решения за внедряване в производството; 

4. организиране и провеждане на семинари и работни срещи с инвеститори и 

учени; 

5. оценка на потребността на фирмите от иновации и нови технологии; 

6. изследване и оценяване на пазарния потенциал; 

7. изграждане на устойчиви връзки между изобретателите и техните партньори от 

производството. 

 

 

Глава пета  

ПРАВИЛА ЗА ДЕЙНОСТТА НА СЕКТОР  

„ТРАНСФЕР НА ИНОВАЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ”  

 

Чл. 9. (1) В рамките на Университета Сектор „Трансфер на иновации и технологии” 

към Центъра за изследователски проекти и трансфер на технологии при УХТ – 

Пловдив извършва своята дейност в съответствие с настоящия Правилник. 

(2) За успешното функциониране на Сектор „Трансфер на иновации и техно-

логии” към Центъра за изследователски проекти и трансфер на технологии при 

УХТ – Пловдив Университетът целево предоставя за ползване следните активи: 

1. офис пространство; 

2. достъп до семинарни зали, аули или аудитории за организиране на 

семинари, конференции, презентации, работни срещи и други присъщи 

дейности; 

3. регламентиран достъп до научноизследователските лаборатории за 

провеждане на демонстрации, основан на принципа за етични 

взаимоотношения Университет – изобретател – предприемач; 

4. интернет пространство към официалния интернет адрес на УХТ – Пловдив. 

(3) Въз основа на допълнителни споразумения Университетът дава възможност 

на заинтересовани преподаватели, студенти и инвеститори да ползват кадровия 

и техническия потенциал на научноизследователските лаборатории. 

(4) Всички активи, предоставени за ползване на Сектор „Трансфер на иновации 

и технологии” към Центъра за изследователски проекти и трансфер на 

технологии при УХТ – Пловдив, са и остават собственост на Университета. 
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Глава шеста 

ФИНАНСИРАНЕ И ФИНАНСОВА ОТЧЕТНОСТ 

 

Чл. 10. Дейността на Сектор „Трансфер на иновации и технологии” към Центъра за 

изследователски проекти и трансфер на технологии при УХТ – Пловдив се 

финансира (издържа) от: 

1. целеви вноски от бюджета на УХТ – Пловдив, специално предназначени за 

трансфер на иновации и технологии; 

2. целеви средства от спонсори и дарители; 

3. средства от договори с юридически или физически лица за трансфер на 

иновации и технологии; 

4. собствени приходи от трансфер на иновации и технологии. 

 

 

Глава седма 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

§ 1. Внасянето на изменения в Правилника за устройството и дейността на Сектор 

„Трансфер на иновации и технологии” към Центъра за изследователски проекти и 

трансфер на технологии при УХТ – Пловдив се извършва по реда на неговото 

приемане и утвърждаване. 

§ 2. Контролът върху дейността на Сектор „Трансфер на иновации и технологии” към 

Центъра за изследователски проекти и трансфер на технологии при УХТ – Пловдив 

се осъществява от заместник-ректора по НДБП. 

§ 3. Правилникът за устройството и дейността на Сектор „Трансфер на иновации и 

технологии” към Центъра за изследователски проекти и трансфер на технологии 

при УХТ – Пловдив е приет от Академичния съвет на УХТ – Пловдив с Протокол 

№ 9/04.07.2016 г. 

 


