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Общи положения
Чл. 1. С настоящия правилник се регламентира устройството и дейността на
Центъра за трансфер на технологии (ЦТТ) към Шуменски университет
„Епископ Константин Преславски“ (ШУ) като обслужващо звено с
общоуниверситетско предназначение по смисъла на чл.25 ал.3 от ЗВО.
Чл. 2. ЦТТ се открива, преобразува и закрива с решение на Академическия
съвет и ежегодно отчита дейността си пред него.
Чл. 3. Този правилник не може да противоречи на нормативните актове,
уреждащи дейността на Шуменски университет „Епископ Константин
Преславски“.
Цел на Центъра за трансфер на технологии
Чл.4.(1) Основната цел на ЦТТ е да извършва маркетингова и рекламна
дейност за популяризиране дейността и капацитета на академическата
общност на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ чрез
осигуряване на процеса на технологичен трансфер между търсенето от
страна на бизнеса и предлагането от страна на
университета на
иновационни продукти и технологии.
Функции на Центъра за трансфер на технологии
Чл. 5. ЦТТ извършва следните основни дейности:
1. Подпомага изследователски колективи от ШУ в процеса на
комерсиализация на резултатите от техните научно-приложни изследвания.
2. Подпомага процеса на технологичен трансфер в конкретни индустриални
предприятия.
3. Съдействие при търсене на партньори в областта на научноизследователската и развойна дейност в България и в чужбина.
4. Подпомага изследователски колективи от ШУ и от високотехнологични
предприятия при финансовото управление на публично финансирани
иновационни проекти.
5. Съдействие за създаване на съвместни екипи между университетски
изследователи и предприятия за участие в проекти.
6. Извършва обучение по комерсиализация на резултати от научни и
приложни изследвания.
7. Осъществява взаимодействие с държавни и общински структури в
областта на трансфера на научно–приложни и иновационни продукти, а
също и при получаването на конкретни поръчки от тях.
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8. Оказва техническа и консултантска помощ при преговорите и
сключването на договори от изследователски колективи от ШУ и държавни
и частни фирми, включително и с такива от други страни.
9. Съдействие при провеждане на национални и регионални конкурси за
иновативни разработки.
10. Осъществява подкрепа на творчески колективи от ШУ за създаване на
заявки за получаване на интелектуалната собственост (патенти,
свидетелства за полезен модел, търговски марки и промишлен дизайн и др.),
а при по-напреднал стадий – за тяхното внедряването.
Чл. 6. (1) ЦТТ е обслужващо звено на ШУ и се ръководи от Директор, пряко
подчинен на Ректора на ШУ.
(2) Работата на Директора на ЦТТ се подпомага от координатор.
(3) За изпълнение на своите функции, ЦТТ формира временни екипи от
служители, преподаватели, докторанти, студенти и специализанти на ШУ,
които се привличат в качеството на експерти, консултанти или технически
персонал.
Чл. 7. (1) ЦТТ извършва своята дейност в съответствие с настоящия и
другите правилници на ШУ.
(2) Дейността на ЦТТ по отношение на интелектуалната собственост се
урежда от Правилник за управление на интелектуалната собственост, за
експлоатация и комерсиализация на резултатите от научни изследвания на
Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“.
(3) За осъществяване на дейността си ЦТТ ползва материална база на ШУ.
(4) На основание допълнителни споразумения, ШУ дава възможност на
заинтересовани компании и фирми да използват кадровия и техническия му
потенциал.
(5) Всички ресурси предоставени за ползване на ЦТТ са и остават
собственост на ШУ.
Чл. 8. Източници за финансиране на дейността на ЦТТ са:
1. Такси от индивидуални и групови възложители за провеждане на срещи
и семинари.
2. Средства по договори за професионално обучение от възложители.
3. Средства по български и международни проекти и програми.
4. Спонсорство и дарения.
5. Собствени приходи.
6. Бюджет на ШУ.
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Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Внасянето на изменения в този правилник става по реда на неговото
приемане и утвърждаване.
§ 2. Контролът върху дейността на ЦТТ се осъществява от Ректора.
§ 3. За всички неуредени в настоящия правилник въпроси се прилага
българското
законодателство,
правно-нормативните
документи,
вътрешните правилници и решенията на Академическия съвет на ШУ.
Правилникът на ЦТТ е приет с решение на Академическия съвет на
Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ на
15.12.2017г. (Протокол № РД-05-04)
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