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З А П О В Е Д
НА НАЧАЛНИКА НА НАЦИОНАЛЕН ВОЕНЕН УНИВЕРСИТЕТ 

„ВАСИЛ ЛЕВСКИ”

06 октомври 2021 г. № РД-02-1156 гр. Велико Търново

СЪДЪРЖАНИЕ:Относно обявяване на „Правилник за експлоатация и 
комерсиализация на резултатите от научните изследвания на 
НВУ „Васил Левски”.

Висшите  училища  се  ползват  с  академична  автономия.  Академичното
самоуправление се изразява в право на висшето училище да урежда устройството и
дейността  си  в  собствени  правилници  в  съответствие  със  Закона  за  висшето
образование.

На основание чл. 23, ал. 6, т. 11 от Правилника за устройството и дейността на
НВУ „В. Левски”,  чл. 5 ал. 4, от Правилника за работата на Академичния съвет на
НВУ  „В.  Левски”,  решение  на  Академичния  съвет  на  НВУ  „Васил  Левски”  с
протокол  №169/30.03.2021 г.,  както  и  на  основание  чл.  55,  ал.  4  от  Закона  за
отбраната и въоръжените сили на Република България,

З А П О В Я Д В А М:
1. Отменям „Правилник за експлоатация и комерсиализация на резултатите от

научните изследвания на НВУ „Васил Левски“, приет на заседание на Академичния
съвет на НВУ „Васил Левски” с протокол №119/20.12.2016 г. 

2. Обявявам „Правилник за експлоатация и комерсиализация на резултатите от
научните изследвания на НВУ „Васил Левски”, приет на заседание на Академичния
съвет на НВУ „Васил Левски” №169/30.03.2021 г. 

3. Със заповедта да се запознае целият личен състав на университета.
Заповедта да се публикува във вътрешната информационна система на НВУ

„Васил Левски” или на официалната интернет страница на Университета.
Изпълнението  на  настоящата  заповед  възлагам  на  Заместник-началника  по

учебната и научна част на Университета.

Контрол по изпълнението на заповедта ще осъществя лично.

ЗА НАЧАЛНИК НА НВУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”

ЗАМ.-НАЧАЛНИКЪТ ПО АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ 

НА НВУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“

ПОЛКОВНИК                        П                        ГЕОРГИ КРАЙНОВ

Отдаден със заповед за заместване №РД-02-1125/04.10.2021 г.
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Глава  първа
ОБЩИ  ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С този правилник се урежда организацията и управлението на
експлоатацията  и  комерсиализацията  на  научните  изследвания,  вкл.
трансфера  на  знания  и  технологии,  реализирани  в  Национален  военен
университет „Васил Левски“ в работно време, с финансови и материални
ресурси,  осигурени  от  НВУ  „Васил  Левски“  в  резултат  на  трудови
правоотношения с Университета.

Чл. 2. Правилникът е изготвен в съответствие със Закона за висшето
образование,  Закона  за  развитието  на  академичния  състав  в  Република
България,  Закона  за  насърчаване  на  научните  изследвания,  Закона  за
конкуренцията,  Закона  за  задълженията  и  договорите,  Закона  за
юридическите лица с нестопанска цел, Националната стратегия за развитие
на  научните  изследвания  2030,  Националната  програма  за  развитие:
България  2030,  Националната  пътна  карта  за  научна  инфраструктура
(2017-2023 г.),  Правилника за устройството и дейността на НВУ „Васил
Левски” и с нормативните документи на Министерството на отбраната.

Чл.  3.  Изключителните  права  върху  резултатите  от  научните
изследвания,  иновации,  технологии  и  други  обекти  на  интелектуалната
собственост,  създадени  в  НВУ  „Васил  Левски“,  принадлежат  на
Университета като работодател.

ГЛАВА ВТОРА
ЦЕЛ, ОБХВАТ, ПРИНЦИПИ

Чл.  4.  Основната  цел  на  настоящия  правилник  е  да  подпомогне
достъпа,  развитието,  разпространението,  защитата,  трансфера,
лицензирането  и  комерсиализацията   на  резултатите  от  научните
изследвания  и  постижения,  в  т.ч.  изобретения,  възникнали  от
научноизследователската  и  интелектуалната  дейност  на  академичната
общност на НВУ „Васил Левски“ – структурни звена, изследователи, учени
млади  учени,  докторанти,  постдокторанти,  специализанти,  курсанти  и
студенти, преследващи военно-образователни цели.

Чл. 5. В обхвата на настоящия правилник се включват:
1)  Фундаментални  и  научно-приложни  изследвания,  продукти  и

услуги;
2)  Проектиране,  разработване  и  изследване  на  нови  или

усъвършенствани  изделия,  технологии,  системи,  програмни  продукти  и
материали;

3)  Разработване  на  военнонаучни  и  военнотехнически  трудове,
проекти,  правилници,  наставления,  инструкции  и  други  нормативни
документи;
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4)  Изучаване  и  внедряване  опита  на  военни  и  граждански  висши
училища от страната и от чужбина;

5)  Разработване  на  монографии,  учебници  и  учебно-методически
пособия;

6) Разработване на дисертации, научни доклади, съобщения и статии;
7) Рецензиране на научни трудове, дисертации, учебници, учебни и

методически пособия, правилници и инструкции и др.;
8) Разработване на учебни филми и технически средства за обучение;
9) Консултантска, експертна, информационна и други дейности.
Чл.  6. Резултатите  от  научните  изследвания  са  всички  научни

продукти и/или творчески знания, иновации и технологии, принадлежащи
на  НВУ  „Васил  Левски“,  които  могат  да  бъдат  обект  на  използване  и
източник на икономическа изгода (ползи) за Университета чрез реализация
или трансфер.

Чл. 7. Не се включват в обхвата на настоящия правилник:
1) Научни  продукти,  разработени  с  цел  научното  развитие  на

техните създатели  (статии в научни списания,  доклади от конференции,
учебници и учебни помагала, чието разработване не е възложено от НВУ
„Васил Левски“ и не са използвани финансови ресурси, интелектуална и
материална собственост на Университета);

2) Обекти  на  интелектуална  собственост  с  характер  на
класифицирана информация, предмет на други правила;

3) Обекти  на  интелектуална  собственост,  предмет  на
договореност с министерства и държавни органи по специфични правила;

4) Обекти  на  интелектуална  собственост,  разработени  в
извънработно време, за които не са осигурени и разходвани финансови и
материални ресурси от НВУ „Васил Левски“ и не са в резултат на трудово
правоотношение с Университета.

Чл.  8. Основни  принципи  на  приложение  на  Правилника  за
експлоатация и комерсиализация на резултатите от научните изследвания
на НВУ „Васил Левски“ са:

1) Академична  свобода  и  стимулиране  на
научноизследователската дейност;

2) Равен достъп и справедливост;
3) Взаимно доверие и добросъвестност;
4) Многоаспектност, многовариантност и мултиефективност;
5) Ресурсна осигуреност;
6) Приемственост, съгласуваност и непрекъснатост в усилията за

създаване на благоприятна среда за максимално използване на резултатите
от научните изследвания и успешната им комерсиализация, при отчитане
на добрите традиции и натрупания до момента опит;

7) Интердисциплинарност,  синергия  в  генерирането  на  идеи  и
мултиплициране на ползи и добри възможности;
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8) Съответствие  с  изискванията  за  включване  на  издание  на
Университета в източници с импакт фактор/ранг;

9) Прозрачност  и  публично  оповестяване  на
издаване/разпространение,  на  резултатите  от  научноизследователската  и
развойната дейност;

10) Превантивност и прецизност;
11) Екипност;
12) Съвместимост  на  правилата  за  съвместни  изследвания  и

изследователска  дейност  на  договорна  основа  с  мисията  на  всяка  от
участващите страни;

13) Конфиденционалност.

ГЛАВА ТРЕТА
УЧАСТНИЦИ

Чл.  9.  Участници  в  експлоатацията  и  комерсиализацията  на
резултатите от научните изследвания на НВУ „Васил Левски“ са:

1) Субекти на научната дейност;
2) Субекти на частното предприемачество;
3) Акредитирани  чуждестранни  висши  училища  и  научни

организации в съответствие с българското законодателство;
4) Физически или юридически лица, инвестиращи в търговската

реализация на резултатите от научните изследвания и технологии;
5) Чуждестранни  висши  училища  по  силата  на  договори  за

сътрудничество в научната дейност.
Чл. 10. (1) Осъществяването на експлоатацията, комерсиализацията

и  трансфера  на  резултатите  от  научните  изследвания  и/или  дейности  в
НВУ „Васил Левски“ е  посредством:

1) административно-управленските  структури  на  НВУ  „Васил
Левски“ (началник/ректор на НВУ, неговите заместници и управлението на
НВУ чрез неговите отдели; декани и факултети, началници/ръководител на
катедри и  катедрите,  директор на  ИНИИД,  директори на  департаменти,
директор на ПСК);

2) въвеждане на използването на резултатите от научната дейност
и/или научните изследвания в собствена продукция;

3) създаване  на  юридическо  лице  за  търговска  употреба  на
технологии;

4) експлоатация  на  резултатите  от  научни  изследвания  и(или)
дейности чрез предоставяне на услуги на договорна основа на физически и
юридически лица;  сключване на лицензионни договори за трансфера на
изключителните  или  неизключителни  права  на  обекта  на  научните
изследвания  и(или)  дейности  на  друго  лице,  както  и  други  възмездни
сделки  (покупко-продажба,  замяна,  договори  за  възлагане  на  научни
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изследвания,  спонсорство,  договори за  съвместни научни изследвания  с
предприятия и др.).

(2)  Договорите  по т.  4  следва  да  съдържат  клауза,  която  изрично
регламентира  собствеността,  правата  и  задълженията,  свързани  със
закрилата  на  използването  на  резултатите  и  продуктите  от  научните
изследвания, създадени в изпълнение на тези договори.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл.  11.  Правата  на  НВУ  „Васил  Левски“  чрез  неговите
административно-управленски  структури  в  хода  на  експлоатацията  и
комерсиализацията на резултатите от научните изследвания и технологии
са:

1) Право да  извършва стопанска  дейност,  свързана с  основната
дейност  на  висшето  училище  и  реализацията  на  създаваните  от  него
научноизследователски  резултати  и  обекти  на  интелектуална  и
индустриална собственост; 

2)  Право да се сдружава с други лица, както и на създаване на
търговски дружества за целите на стопанската реализация на резултати от
научни изследвания и обекти на интелектуална собственост със собствени
средства  при  условия  и  по  ред,  разписани  в  относимите  вътрешни
правилници и в относимото законодателство на Република България;

3) Право да  се разпорежда с изключителното право, възникнало в
резултат от научни изследвания и технологии; 

4) Право да предоставя правото на използване на резултатите от
научните и дейности и научни изследвания по договор за лиценз съгласно
действащото законодателство; 

5) Право  да  прехвърля  изключителното  право  в  резултат  от
научни дейности и научни изследвания в залог;

6) Право да прилага схеми за споделено финансиране;
7) Право  да  акумулира  финансови  ресурси  от  различни

източници;
8) Право да създава набор от стимули за научни изследвания и

иновативна дейност;
9) Право да осъществява непрекъснат мониторинг и контрол на

научноизследователската дейност и на резултатите от нея;
10) Право  да  получава  обратна  връзка  от  реализацията  на

резултатите и продуктите от научноизследователската дейност;
11) Право  на  оценка  на  ефективността  от  реализацията  на

резултатите от научните изследвания и технологии; 
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12) Право  да  сключва  договори  за  научно  сътрудничество  с
научни, учебни и стопански организации, с физически и юридически лица
в страната и в чужбина по инициатива на академичното ръководство, на
факултетите,  на  катедрите,  на  ИНИИД,  на  научните  колективи  и  на
отделни членове на академичния състав.

Чл.12. Задълженията на НВУ „Васил Левски“ в лицето на неговите
административно-управленски  структури  в  хода  на  експлоатацията  и
комерсиализацията на резултатите от научните изследвания и технологии
са:

1) Да  създава  благоприятни  условия  за  научни  изследвания  и
иновативна дейност; 

2) Да  оказва  многопосочна  подкрепа  на  всички  участници  при
създаването  и  използването  на  резултатите  от  научните  изследвания  и
технологии на Университета;

3) Да съблюдава на спазването на етичните норми и принципи за
коректно  използване   на  резултатите  от  научните  изследвания  и
технологии;

4) Да  организира  научни  изяви  (научни  конференции,  сесии,
кръгли  маси  и  др.)  с  участието  на  академичния  състав,  на  които  да  се
докладват и популяризират резултатите от научните изследвания;

5) Да  съдейства  за  публикуване,  популяризиране  и
разпространение на резултатите от научните изследвания на академичния
състав чрез своите издания;

6) Да  учредява  и  присъжда  награди  и  отличия  –  колективни и
индивидуални – за  постиженията  в научноизследователската  дейност на
членовете на академичния състав;

7) Да насърчава и подпомага кариерното развитие на членовете
на  академичния  състав  посредством  творчески  отпуски,  осигуряване  на
материално-техническа  база,  информационна  инфраструктура  и  научна
информация, създаване на условия за специализации и др. под.

8) Да осигурява своевременна и ефективна закрила и защита на
резултатите от научните изследвания и технологии.

Чл. 13.(1) Авторите на резултатите от научни изследвания, иновации
и технологии,  изключителните права  върху които принадлежат на  НВУ
„Васил Левски“ като работодател, имат право на допълнително договорено
възнаграждение.

(2)  Когато  научните  изследвания  и/или  дейности  са  резултат  от
съвместна творческа работа на няколко изследователи, всеки от тях има
право на  допълнително договорено възнаграждение, чието изплащане е от
работодателя  на  авторите  в  еднакъв  размер,  освен  ако не  е  предвидено
друго в договора за съвместна дейност.
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ГЛАВА ПЕТА
ФОРМИ НА КОМЕРСИАЛИЗАЦИЯ НА НАУЧНИТЕ

ИЗСЛЕДВАНИЯ И НА ТРАНСФЕР НА ЗНАНИЯ В НВУ „ВАСИЛ
ЛЕВСКИ“

Чл. 14.  Комерсиализацията на резултатите от научните изследвания
е процес на трансформиране на резултатите от научноизследователската
дейност  в  продукти  или  услуги  с  пазарно  търсене  и  стойност,  от
използването  и  продажбата  на  които  се  очаква  получаването  на
икономическа изгода (полза) за НВУ „Васил Левски“.

Чл.15.   Основни  форми  на  комерсиализация  на  резултатите  от
научните изследвания са:

1) Непазарно  реализиране  на  резултатите  от
научноизследователската дейност;

2)  Продажба на услуги, данни, ноу-хау на бизнеса;
3) Сътрудничество с военно-отбранителната индустрия;
4) Сключване на лицензионни договори;
5) Сключване на франчайзинг договори;
6) Договори за съвместна дейност и реализация на резултатите от

научните изследвания и технологии;
7) Създаване на маркетингови организации и фирми с конкретна

мисия.
Чл. 16. (1)Трансферът на знания е процес на получаване, натрупване

и  споделяне  на  конкретни  и  подразбиращи  се  знания,  умения  и
способности,  реализацията  на  който  е  посредством  търговски  и
нетърговски дейности.

(2) Формите за трансфер на знания са:
1)  научно-техническо сътрудничество;
2)  консултации;
3) лицензиране;
4) създаване на търговски фирми от изследователски екипи;
5)  мобилност на изследователи;
6)  публикации и др. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1.  Настоящият правилник се издава на основание чл. 21, ал. 1 от
ЗВО и чл. 121 от Правилника за устройството и дейността на Националния
военен университет „Васил Левски”.

§ 2. Контролът по изпълнението на Правилника за експлоатация и
комерсиализация на резултатите от научите изследвания на НВУ „Васил
Левски“ се  осъществява  от Началника на НВУ „Васил Левски“,  Велико
Търново.
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§3. Неуредените в правилника въпроси във връзка с експлоатацията
и комерсиализацията на резултатите от научните изследвания се решават
от  Началника  или  Академичния  съвет  съобразно  техните  компетенции,
като се прилагат правилата на българското законодателство.

§4. Правилникът за експлоатация и комерсиализация на резултатите
от научите изследвания на НВУ „Васил Левски“ е приет на заседание на
Академичния съвет на НВУ „Васил Левски“ с протокол №…..от……..2021
годна.

§5.  Изменения и допълнения в настоящия правилник се извършват
по реда на неговото приемане.
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