ПРАВИЛА
за организиране и провеждане на иновационната и производствена дейност
в ПУ „Паисий Хилендарски“
І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.1. Иновационната и производствена дейност (ИПД) включва: иновационна,
производствена, лицензионна, експертна и консултантска дейности.
Чл.2. ИПД се извършва от преподавателски, научно-преподавателски и
изследователски състав, наричан “академичен състав”, докторанти, студенти,
помощно-технически персонал на Пловдивски университет (ПУ), назначени за целта
специалисти и специалсти от външни организации.
ІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ
Чл.3. Провеждането на научни изследвания с приложна насоченост е неотделима част
от дейността на академичния състав.
Чл.4. Академичният състав има право:
1. Да участва в определяне, изпълнение и оценка на иновационната политика на
Университета и да предлага проблеми, теми и задачи за иновационна и производствена
дейности.
2. Да ръководи иновационна и производствена работа на студенти, специалисти и
докторанти, като ползва по установения ред материалната база и услугите, които
предоставят информационно-аналитичните и технически звена в ПУ.
ІІІ. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ИНОВАЦИОННАТА И ПРОИЗВОДСТВЕНА ДЕЙНОСТ

Чл.5. ИПД се извършват в Технологичния Център (ТЦ) на ПУ. Той има три звена:
- Лабораторни комплекси;
- Иновационен инкубатор;
- Офис за технологичен трансфер.
Чл.6. При извършване на ИПД за нуждите на външни организации, свързани с
използването на материалната база на ТЦ, се сключват договори с “Екотехнологии’21”
(Дружество по ЗЗД, собственост 70% на Пловдивския университет, което реализира
ТЦ) (Приложение 1).
Чл.7. (1) ИПД финансирани от външни организации, се осъществяват чрез ТЦ.
(2) ТЦ формира и разпределя самостоятелен бюджет.
(3) Пряк ръководител на ТЦ е Управителят на “Екотехнологии’21”, за краткост
Управител, подпомаган от Научния директор на ТЦ, за краткост Директор. Отделните
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звена на ТЦ имат свои ръководни органи в зависимост от Правилниците за тяхната
дейност. Директорите на звената на ТЦ подпомагат работата по управление на ТЦ.
(4) Към ТЦ и неговите поделения се формират Управителни и Стопански
съвети. Тяхното създаване и права се определят в Правилниците за организацията и
дейността на съответните звена.
Чл.8. (1) ИПД се осъществява в ТЦ на основата на предоставена за ползване на ТЦ
материално-техническа база.
(2) Предоставянето на материално-техническа база за ползване от ТЦ се
осъществява чрез договор с “Екотехнологии’21’ (Приложение 2).
Чл.9. (1) Основно звено на ТЦ е научно-производствения колектив (НПК). За
осъществяване на ИПД ръководителят на НПК сключва договор с “Екотехнологии’21”
за извършване на дейност в ТЦ (Приложение 3).
(2) В НПК могат да бъдат включени български или чуждестранни лица,
дружества и организации. Участието на чуждестранните физически и юридически лица
и тяхната дейност се извършват по реда и при условията на действащото
законодателство в Република България.
(3) Когато извършването на ИПД от съответния НПК включва използване на
материално-техническа база извън тази на ТЦ, задължително първо се сключва договор
по Приложение 2 и след това договор по Приложение 3.
Чл.10. Цените на материалните и нематериалните активи, създадени по реда и
условията на тези Правила се определят с договор сключен между “Екотехнологии’21”
и потребителя им.
Чл.11. (1) Иновационният инкубатор на ТЦ предоставя материални, организационни
и финансови правни условия на външни физически или юридически лица (академични
спин-оф фирми) при преференциални условия и за определен срок.
(2) Предложения по ал.1 се инициират от Ръководителя на звеното до
Управителя на “Екотехнологии’21”. Управителят внася предложението за сключване
на договор между “Екотехнологии’21” и съответното физическо или юридическо лице
в Управителния съвет.
Чл.12.
(1) Интелектуалната собственост, създадена по време на ИПД в ТЦ, се
регулира от Закона за патентите, Закона за авторското право и сродните му права,
Закона за защита на конкуренцията и Правилника на ПУ за интелектуалната
собственост.
(2) Правата и задълженията във връзка с ползване на интелектуалната
собственост се регулират с клаузи в договора по Приложение 3.
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