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Дунавски трансферен център 
Отчет за 2015 година 

 

 

От 25 до 28 февруари в Русенския университет, като първо събитие от програмата за 

честване на 70-годишнината на русенската Алма Матер, е проведена е Международна научна 

конференция „Трансферът на технологии - трета функция на съвременното поколение 

университети от Дунавския регион”. 

Пленарният панел на конференцията, представен на 25.02.2015, включваше доклад на г-

жа Даниела Киран – проектен мениджър от международната консултантска организация 

Steinbeis Europa Zentrum (Германия) на тема „Трансферните центрове на знание – основен 

генератор на мениджърски решения в Дунавската стратегия”, представен пред 

ръководния екип на Русенския университет по научноизследователската дейност. 

  
 

Централно събитие в конференцията бе еднодневният обучителен семинар за изготвяне 

на проектни предложения по програма Хоризонт 2020 на Европейския съюз, проведен на 26 

февруари 2015 год. във Ф-т БМ за негови преподаватели и служители, както и представители на 

бизнес организации от региона. Семинарът бе планиран със съдействието на проект DANUBE-

INCO.NET и насочен към стимулиране на трансфера на знания и технологии между академичните 

среди, бизнес организации и регионалната общност. 

 

През 2015 год. продължава работата по проект по Седма рамкова програма FP7 609497 

Международна мрежа за коопериране в Дунавския регион "Danube-INCO.NET" (International 

Cooperation Network for the Danube Region "Danube Regoion INCO-NET") с координатор проф. дтн 

Христо Белоев. Продължителността на проекта е от 2014 год. до 2016 год. Финансовият принос 

от проекта за 2015 год. е 29337,45 лв. 

Проектът DANUBE-INCO.NET (2014-2016) е разработен по Седма рамкова програма на 

Европейския съюз и е ориентиран към засилване на технологичния трансфер между академични 

и бизнес организации в регионите по р. Дунав. 
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Участниците в него са 17 страни, представяни от: „Център за социални иновации” – 

Виена, Австрия; Германски център за космически изследвания – Германия; Университет Нови 

Сад – Сърбия; „Щайнбас Европа център” – Германия; Австрийски център за насърчаване на 

научните изследвания – Австрия; Изпълнителен секретариат на Централна европейска 

инициатива – Италия; Регионална информационна система за наука и развитие – Унгария; 

Братиславски център за иновации – Словакия; Институт по маркетинг проблеми, икономически 

и екологични изследвания на Националната академия на науките – Украйна; Институт „Михайло 

Пупин” – Сърбия; Съвместен изследователски център към Европейската комисия – Белгия; 

Център за международни проекти – Молдова; Федерално министерство на образованието и 

научните изследвания – Германия; Федерално министерство на образованието и научните 

изследвания – Австрия; Министерство на националното образование – Румъния; Министерство 

на образованието, науката и спорта – Словения; Дружество за управление на екосистемите и 

отпадъците – Хърватска; Русенски университет „Ангел Кънчев”- България. 

Работният екип на Русенския университет се ръководи от Ректора – чл.-кор. проф. д.т.н. 

Христо Белоев с участието на проф. д-р Велизара Пенчева – Зам.-ректор по развитие, 

координация и продължаващо обучение в университета, проф. д-р Диана Антонова – 

Заместник-декан по научно и кадрово развитие на ФБМ и д-р Свилен Кунев, ФБМ. 

  
 

Паралелна дейност на 27.02.2015 год. бе презентирането на концепцията за изграждане 

на Дунавски трансферни центрове, чиито успешни практики Русенският университет селективно 

ще приложи в своите взаимоотношения със заинтересовани партньори, така че да се постигне 

по-висок успех на дейностите за създаване, обмен и практическо приложение на нови знания и 

технологии, ориентирани към повишаване на конкурентоспособността на местните 

икономически структури и системи. 
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Основна част в програмата на конференцията бе отделена за практическо разглеждане 

на текущи покани по Хоризонт 2020 и фокусиране на уменията на участниците в 6 работни групи 

за правилно и логически обосновано разработване на проектни предложения. Включени бяха 

16 представители на всички факултети на университета и представители на 8 бизнес структури 

от региона, които чрез екипна работа и сътрудничество преминаха през всички основни етапи за 

дефиниране на цели, задачи и изграждане на проектна документация, допустима за 

кандидатстване пред структурите на Европейската комисия. 

  
 

В практическия семинар, част от конферентната програма на 28.02.2015 год., бе 

включено и представяне на Клъстър „Алтернативна платформа за граждански въздушни 

услуги (АПГВУ)“, илюстриращо създаването на клъстърни обединения в изгряващи индустрии 

чрез сътрудничество между университети, изследователски и бизнес структури. Председателят 

на АПГВУ инж. Явор Йотов и доц. д-р Пламен Захариев от Катедра “Телекомуникации” изложиха 

концепцията и работните възможности на структурите, включени в Клъстера. 

  
 

Клъстер “Автономна платформа за граждански въздушни услуги” осъществява 

интензивни иновации в своята дейност като инструмент за непрекъснати подобрения и в този 

смисъл представлява подходящ обект за представяне възможностите на идеята за реализиране 

на Дунавски трансферни центрове. 

 

През 2015 год. е проведена и Международна научна конференция „Трансферът на 

технологии - трета функция на съвременното поколение университети от Дунавския 

регион”. 


