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Център за трансфер на технологии 
Отчет за 2012 година 

 

 

През 2012 г. Центърът за трансфер на технологии към НИС участва със самостоятелен 

павилион на ХІV Русенско изложение с рекламни табла, брошури и др. материали. Центърът, 

съвместно с фирмата за режещи инструменти Sandvik Coromant и СД „ВИМАКС”, проведе 

семинар със студентите, докторантите и преподавателите от ф-т МТ, на който бяха представени 

иновации в производството на режещи инструменти на световноизвестната фирма Sandvik 

Coromant и тяхното приложение в съвременното машиностроене. 

Центърът за трансфер на технологии и Студентският съвет проведоха конкурс за 

иновативни предложения на докторанти и студенти, като наградените предложения бяха 

обявени на празника на университета. През 2012 г. във връзка с работата по международен 

проект “IMPROFARM” по програма ЛЕОНАРДО на тема „Усъвършенстване на 

производствените и управленски процеси в земеделието чрез трансфер на иновации” в 

партньорство с Полша, Италия, Словакия и Кипър в Центъра беше назначен сътрудник, който се 

явява и лице за връзка. 

  

  
 

Центърът участва с проект в конкурс за избор на организации, отговорни за 

предоставянето на консултантски услуги на земеделските и горските стопанства по мярка 114 

„Използване на консултантски услуги от фермери и собственици на гори” от Програмата за 

развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. Проектът беше одобрен и Центърът беше 

утвърден като организация за предоставяне на консултантски услуги. 
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През годината Центърът организира работни срещи с представители на по-големи 

фирми от региона, като ВиК АД – Русе, „Прециз интер холдинг” АД, „Спарки”АД, ТЕЦ-Русе и др., 

като са идентифицирани проблеми, свързани с производствената дейност на фирмите и са 

търсени възможности за тяхното решаване от специалисти на университета чрез договор с НИС. 

Започна работата по прехвърляне на информацията за НИС на новия сайт на 

университета. Основните рубрики са оформени, като за една част от данните се използва 

съществуващият сайт. Поради това продължи работата по допълване и актуализиране на 

информацията в сайта www.nis.uni-ruse.bg. 

 

В този сайт е интегрирана виртуалната изложба, съдържаща научните проекти на 

учените от Русенския университет за 2011 г., които са целево финансирани от бюджета на 

университета. Информацията от виртуалните изложби на научните разработки през последните 

6 години се обработва и архивира. 

За популяризиране на научните разработки са използвани и други възможности, като 

напр. постоянно действащата изложба във фоайето на Университета с експонати и постери, 

илюстриращи научните постижения на колективите през календарната година. 

 

 

http://www.nis.uni-ruse.bg/

