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Център за трансфер на технологии 
Отчет за 2013 година 

 

През отчетния период Центърът за трансфер на технологии (ЦТТ) е извършвал дейност в 

областта на земеделието и селските райони с подкрепата на Проект IMPROFARM 

„Усъвършенстване на производствените и управленски процеси в земеделието чрез 

трансфер на иновации” по Програма Леонардо на Полша и инициативи по Програмата за 

развитие на селските райони (ПРСР). Организирани са два информационни дни, съответно по 

„Мениджмънт на фермата и земеделското производство” с над 30 фермери, бизнесмени и 

консултанти и по „Пчеларство” с над 25 фермери – пчелари от Русенска област. Проведена е 

конференция по „Усъвършенстване на производствените и управленски процеси в 

земеделието чрез иновации” с участието на повече от 40 фермери, агробизнесмени, 

агроконсултанти и представители на Областна дирекция „Земеделие и храни” – Русе. 

Провеждана е организационна и рекламна дейност на създаденото към Центъра за 

трансфер на технологии консултантско звено по Мярка 114 „Използване на консултантски 

услуги” на ПРСР. За целта са разработени рекламни материали и е осигурена външна услуга за 

университета за извършване на анализ на почви в земеделско стопанство. 

В края на 2013 г. е проведена рекламна кампания чрез посещения в Местни 

инициативни групи (МИГ) на териториите на общини Попово, Лясковец, Стражица, Исперих и 

Две Могили с цел набиране на предложения за съвместни проекти в направлението. В 

резултат на това от МИГ – Исперих постъпи предложение към Центъра за трансфер на технологии 

да участва с проектно предложение по Мярка 111 „Професионално обучение, информационни 

дейности и разпространение на научни знания“ на ПРСР в областта на „Иновации в 

пчеларството”. 

Характерно за организацията и изпълнението на дейността на Центъра за трансфер на 

технологии, и в частност на консултантското звено по Мярка 114, е осъщественото 

сътрудничество на високо ниво между двата факултета – Аграрно-индустриален и Бизнес и 

мениджмънт. Значителен принос за изпълнението на тази дейност имат проф. Николай 

Найденов, проф. Борис Борисов, доц. Атанас Атанасов, д-р Ивайло Христаков, докторанти и 

технически сътрудници. 

В направлението за развитие на индустрията е провеждана активна дейност от края на 

2013 г. и началото на 2014 г. Посетени са редица успешно работещи индустриални предприятия 

в гр. Русе с цел проучване на възможностите за сътрудничество в направлението: ТМ 

Технолоджи АД, Интертрейд АД, Труд АД, Доминекс Про ЕООД, Полисан АД и др. Налице е 

интерес от мениджъри на тези предприятия за активиране на контактите с НИС при Русенския 

университет с цел внедряване на технологични и инженерни разработки на университета. В 

тази връзка ще се интензифицира сътрудничеството с НТС по Машиностроене – София. 

През 2013 г. ЦТТ организира семинар за студенти, докторанти и преподаватели, 

съвместно със световно известната фирма за режещи инструменти Sandvik Coromant и СД 

„ВИМАКС“. На този семинар бяха представени иновации в производството на режещи 

инструменти и тяхното приложение в съвременното машиностроене. 
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През годината чрез ЦТТ са провеждани работни срещи с представители на различни 

фирми от региона, на които са проучвани проблеми, свързани с производствената дейност на 

фирмите и търсене на възможности за тяхното решаване от специалисти на университета, чрез 

договори с НИС. 

 

През 2013 год. е проведен Международен семинар „Усъвършенстване на 

производствените и управленски процеси в земеделието чрез трансфер на иновации“. 

 


