НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ
„ВАСИЛ ЛЕВСКИ”

П РА В И Л Н И К

за устройството и дейността
на Центъра за иновации,
технологичен трансфер
и интелектуална собственост
при НСА „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”

СОФИЯ, 2019

ПЪРВИ РАЗДЕЛ
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) С този Правилник се уреждат структурата, управлението,
организацията и дейността на Центъра за иновации, технологичен
трансфер и интелектуална собственост (ЦИТТИС) при Национална
спортна академия (НСА) „Васил Левски“, гр. София.
(2) ЦИТТИС е структурно звено в състава на НСА със съдържание на
дейности, насочени към:
- провеждане на държавната политика на Република България за
създаване, защита и реализиране на интелектуална собственост
на гражданите на страната, в това число и членовете на академичната общност на НСА;
- популяризиране, организиране и методологично управление на
иновационната, технологично-трансферната и насочена към създаване и реализация на интелектуална собственост теоретична и
приложна дейност на академичния състав на НСА в сферата на
физическото възпитание, спорта и общественото здраве;
- активно подпомагане на качеството на обучение в НСА чрез морално и материално стимулиране на академичния състав при създаване на иновации, продукти на тяхната интелектуална дейност
и последващ трансфер в процеса на обучение при студенти от
трите степени –„Бакалавър“, „Магистър“, „Доктор“;
- активно подобряване на качеството на научноизследователската
дейност в НСА чрез морално и материално стимулиране на академичния състав при създаване на иновации, продукти на тяхната
интелектуална дейност и последващ трансфер в процеса на приложна дейност в областите на физическото възпитание, спорта и
общественото здраве;
- активно подпомагане на професионалното развитие и изграждане на професионални компетенции на членовете на академичния
състав на НСА чрез морално и материално стимулиране при съз-
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даване на иновации, продукти на тяхната интелектуална дейност
и последващ приложен трансфер в областите на физическото възпитание, спорта и общественото здраве;
- установяване и развиване на международно сътрудничество с образователни и изследователски институции, насочено към професионално партньорство в областите на иновациите, технологичния трансфер и интелектуалната собственост;
- създаване на възможности, алгоритъм и технологии за разработване от всеки член на академичния състав на НСА на „Интелектуален продукт НСА“ като запазена търговска марка;
- разработване на алгоритъм за юридическа защита на създадените
интелектуални продукти НСА и прилагане при желание на същия
към всеки член от академичната общност;
- установяване и развиване на международно сътрудничество с
професионални държавни и частни организации и институции
от областите на физическото възпитание, спорта и общественото
здраве, насочено към икономическа реализация на разработени
от академичния състав на НСА интелектуални продукти;
- организиране на специализирани форми и прояви за обучение в
областта на иновациите, технологичния трансфер и интелектуалната собственост;
- организиране на специализирани научни форми и прояви – сминари, конференции, конгреси, PR и др. събития, с цел популяризиране и обмен на научните достижения относно иновациите,
технологичния трансфер и интелектуалната собственост като
принципни и специализирани дейности в областта на физическото възпитание, спорта и общественото здраве.
(3) ЦИТТИС осъществява дейностите си:
- чрез интегрирани съвместни инициативи, дейности и договори с
всички структурни звена на НСА;
- чрез интегрирани индивидуални инициативи, дейности и договори с всички членове на академичната общност на НСА;
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- чрез съвместни целеви договори и дейности с регионални, национални и международни научни партньори при създаване на „Интелектуален продукт НСА“;
- чрез самостоятелни целеви договори и дейности с регионални,
национални и международни потребители при реализиране на
„Интелектуален продукт НСА“.
(4) ЦИТТИС се финансира от:
- самостоятелно придобивани средства от дейности, свързани с
икономическа реализация на иновации и технологичен трансфер на интелектуална собственост на членовете на академичната
общност на НСА в областта на физическото възпитание, спорта и
общественото здраве. Условията за всеки отделен случай се конкретизират чрез законово подписан договор между потребителя
и Ректора на НСА;
- средства от научни проекти по национални и международни програми;
- придобити средства от осъществени обучителни и научни инициативи и дейности от ЦИТТИС;
- ограничени, делегирани годишно от Академичния съвет, средства
от бюджета на Национална спортна академия;
(5) ЦИТТИС може да оптимизира своята дейност чрез целево придобити в полза на НСА дарения, завещания и други финансови постъпления, при законовите условия и ред за приемане на дарения.

ВТОРИ РАЗДЕЛ
СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ
Чл. 2. ЦИТТИС е звено в структурата на Национална спортна академия,
което функционира в съответствие със Закона за висше образование,
Закона за патентите и регистрацията на полезните модели, Закона за
авторското право и сродните му права в Република България и Правилника за устройството и дейността на НСА.
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Чл. 3. (1) ЦИТТИС се създава, реорганизира и прекратява дейността си
с решение на Академичния съвет на НСА по предложение на заместник-ректора по научна и международна дейност (НМД).
(2) Структурата на Центъра има следните съставни звена:
- Консултативен научен съвет;
- Консултативен юридическо-финансов съвет;
- Сектор „Иновации“;
- Сектор „Технологичен трансфер“;
- Сектор „Интелектуална собственост“;
- Сектор „Международна дейност“.
Чл. 4. Управлението на ЦИТТИС се осъществява от:
- Академичния съвет, който взема решения, свързани със структурата, финансирането и дейностите на Центъра, приема годишните планове и отчети и определя приоритети в научните направления за работата на Центъра.
- Заместник-ректора по НМД, който внася предложения пред Академичния съвет, свързани със структурата, финансирането, кадровото осигуряване и дейностите на ЦИТТИС, осъществява
наблюдение и контрол, както и оценка на изпълнението и качеството на дейностите на Центъра.
- Ръководителя на ЦИТТИС, който е отговорен за изпълнение на
решенията на Академичния съвет на НСА и препоръките на заместник-ректора по НМД, следи за качеството на дейностите в
Центъра, прави предложения за привличане на външни експерти
и изследователи за изпълнение на задачи към Центъра, представя
годишните планове и отчети на заместник-ректора по НМД и координира дейностите на отделните съставни звена.
- Ръководителите на всяко от съставните звена на Центъра, които
носят пряка отговорност за изпълнението на задачите, присъщи
на съответното звено, както и за развитието на звеното в съответствие с приоритетите, определени от Академичния съвет и насоките за развитие, определени от заместник-ректора по НМД и
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ръководителя на центъра.
- Консултативния научен съвет на ЦИТТИС, който е съставен от
компетентни специалисти, изявени в интелектуалната дейност
от областта на физическото възпитание, спорта и общественото здраве. Членовете на Консултативния съвет дават становища,
препоръки и оценки за качеството и научната стойност на дейностите и резултатите на Центъра.
- Консултативния юридическо-финансов съвет на ЦИТТИС, който
е съставен от компетентни специалисти, изявени в специализираната юридическа и финансова дейност от областта на авторското
право, патентната дейност, иновациите, технологичния трансфер
и интелектуалната собственост. Членовете на Консултативния съвет дават становища, препоръки и оценки за качеството на юридическата и финансовата стойност на дейностите и резултатите
на Центъра.
Чл. 5. (1) Дейностите на ЦИТТИС, в зависимост от обхвата и спецификата им, се изпълняват от управленски и помощно-технически персонал, както следва:
- лица на основен трудов договор – самостоятелни или към първичните звена на НСА и допълнително споразумение за изпълнение
на управленски, методически и изследователски задачи към Центъра;
- лица на граждански договор за изпълнение на конкретни дейности, проекти и практически задачи към Центъра.
(2) Назначенията на лицата се осъществява в съответствие с актуалните
нормативни документи на НСА и в зависимост от характера и времетраенето на дейността, която им е възложена.
Чл. 6. Материалната база на ЦИТТИС се състои от:
- офис за управление, който е съвместим и с други дейности в НСА;
- помещения, наемани целево за определен период, по договори,
сключени от НСА.
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ТРЕТИ РАЗДЕЛ
ДЕЙНОСТ НА ЦИТТИС
Чл. 7. Цялостната дейност на ЦИТТИС се осъществява на принципа на
функционалното взаимодействие между Ръководството на НСА, Ръководството на Центъра, съставните звена на Центъра и останалите
първични звена на НСА „Васил Левски“.
Чл. 8. (1) ЦИТТИС осъществява дейността си:
- въз основа на одобрени от Академичния съвет на НСА методични
годишни (оперативни) и четиригодишни (стратегически) планове
на дейности със съответно частично финансиране (т. 1, ал. 4 от
настоящия Правилник);
- въз основа на договори за изпълнение на дейности с различна продължителност и проектни планове.
(2) Информацията, свързана с договорите, при всички дейности е обект
на конфиденциалност и научна етика и се използва от служебните
лица при фиксирани в договорите условия за времетраене и информационен обхват на поверителност.
(3) Резултатите от дейностите на Центъра се ползват в съответствие с
предварително договорени условия, които са определени от клаузите
на Закона за висше образование, Закона за патентите и регистрацията на полезните модели, Закона за авторското право и сродните му
права в Република България и Правилника за устройството и дейността на НСА.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§1. Този правилник е приет на заседание на Академичния съвет от
18. 06. 2019 г. с Протокол № 34 във връзка с Решение на Академичния съвет за създаване на Център за иновации, технологичен
трансфер и интелектуална собственост на НСА.
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