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    Проект! 

 

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я 

М И Н И С Т Е Р С К И  С Ъ В Е Т 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   №....... 

от ................ 2019 г. 

 

за условията и реда за създаване на търговски дружества от държавните висши 

училища за целите на стопанската реализация на резултатите от научни 

изследвания и обекти на интелектуалната собственост 

 

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т   С Ъ В Е Т 

П О С Т А Н О В И: 

 

Чл. 1. С постановлението се определят условията и редът за създаване на търговски 

дружества от държавните висши училища, както и за участието им в капитала на други 

търговски дружества. 

Чл. 2. За стопанската реализация на резултати от научни изследвания и обекти на 

интелектуална собственост, държавните висши училища може да създават дружества с 

ограничена отговорност и акционерни дружества по реда на Търговския закон, както и 

да участват в капитала на такива дружества. 

Чл. 3. (1) Академичният съвет на висшето училище взема решение за създаването, 

преобразуването или прекратяването, както и за участието или прекратяване на 

участието на висшето училище в капитала на търговските дружества по чл. 2. 

(2) Висшето училище може да създава търговски дружества или да участва в 

капитала на търговски дружества само за стопанската реализация на резултати от 

извършените научни изследвания и създадените обекти на интелектуална собственост. 

(3) Участието на висшето училище в капитала на дружествата по чл. 2 не може да 

бъде по-малко от 34 на сто от общия капитал на дружеството. 
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Чл. 4. (1) Висшите училища може да създават или да участват в търговски 

дружества, които имат само следния предмет на дейност: 

1. изследване, реализация и развитие на научни разработки, иновативни идеи, 

индустриални проучвания и разработване на нови продукти и технологии; 

2. внедряване и продажба на научни разработки, в т.ч. доставка или изработване на 

необходимо оборудване за производство на иновативни продукти и обекти на 

интелектуална собственост, както и регистрация на патенти и търговски марки на 

национално и международно ниво; 

3. иновационно посредничество за трансфер на технологии и знания между 

технологични центрове и технологични паркове. 

(2) Предметът на дейност по ал. 1 трябва да е свързан с резултатите от дейността 

по професионалните направления и специалностите от регулирани професии, за които 

висшето училище е получило акредитация от Националната агенция за оценяване и 

акредитация. 

Чл. 5. (1) Висшето училище може да участва в капитала на дружествата по чл. 2 с 

парични и с непарични вноски. 

(2) Паричната вноска в капитала може да е само от собствени средства по чл. 90, 

ал. 3, т. 4 и ал. 9 от Закона за висшето образование и размерът и не може да бъде повече 

от 5 хил. лв. 

(3) Непаричните вноски в капитала може да са само обекти на интелектуална 

собственост на висшето училище. Оценката на непаричните вноски в капитала се 

извършва по реда на Търговския закон. 

Чл. 6. (1) Академичният съвет на висшето училище упражнява правата на 

собственост върху капитала на едноличните търговски дружества. 

 (2) Решенията на едноличния собственик на капитала се оформят съгласно 

изискванията на Търговския закон. 

Чл. 7. (1) Правата на висшето училище в търговските дружества, в които висшето 

училище е акционер или съдружник, се упражняват от академичния съвет. 

(2) В търговските дружества по ал. 1 висшето училище се представлява в общото 

събрание на дружеството от лице, определено от академичния съвет.  

(3) Определеният представител по ал. 2 докладва на академичния съвет за 

резултатите на дружеството след всяка приключила финансова година. 
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Чл. 8. (1) Механизъм за отчисления от печалбата на търговските дружества по чл. 

2 в полза на висшите училища се определят в устава, съответно в дружествения договор 

при условията и по реда на Търговския закон. 

(2) За направените отчисления от печалбата на търговските дружества по ал. 1, 

съответно дивидент, за съдружниците или акционерите, висшите училища водят 

обособена аналитична отчетност. 

(3) Постъпилите средства от отчисленията по ал. 2 могат да се разходват от висшите 

училища само за: 

1. увеличаване на капитала на дружеството и/или; 

2. регистриране и разпореждане с интелектуалната собственост; 

3. оценка на пазарния потенциал на интелектуалната собственост, която е 

регистрирана или подлежи на регистрация. 

Чл. 9. Министърът на образованието и науката осъществява контрол по 

прилагането на постановлението. 

 

Заключителна разпоредба 

 

Параграф единствен. Постановлението се приема на основание чл. 21, ал. 1, т. 15 

от Закона за висшето образование. 

 

 

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

      БОЙКО БОРИСОВ 

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА МС: 

      ВЕСЕЛИН ДАКОВ 

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА МОН: 

      АЛБЕНА МИХАЙЛОВА 

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ 

„ПРАВНА” НА МОН: 

ЛЮБОМИР ЙОСИФОВ 


