
Приложение 2а 
 

 

Анализ на капацитета за научни изследвания и иновации на 

бизнес организации 
 

 

1. Кратко описание на дейността на организацията (до 1 стр.). 

 

2. Партньорства с други организации за научни изследвания 

 

Попълнете следната таблица. Приложете документи, удостоверяващи посочените 

обстоятелства, съгласно изискванията на Условията за кандидатстване по 

процедура BG05M2OP001-1.002. 

 ДА НЕ 
Ако отговорът е ДА, моля, 

дайте подробности 
(Посочете асоциираните партньори и 

организациите, между които е 

осъществено партньорство; Опишете 

на кратко предмета на 

партньорствата): 

Партньорства с други 

организации за научни 

изследвания 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2.1 Договори, препоръки или други документи удостоверяващи 

патртньорства между  кандидата и други организации за научни изследвания. 

3. Инвестиции в съответната проектна сфера: –  За последните 5 години се описват 

инвестициите в научноизследователска и развойна дейност, като процент от 

приходите, отразени в Приложение 3.2.  

3.1. Справка за научноизследователска и развойна дейност за 2011, 2012, 2013, 2014 

и 2015 г.
1
 (съобразно броя приключили финансови години). 

3.2. Отчет за приходите и разходите за 2011, 2012, 2013, 2014 и 2015 г. (съобразно 

броя приключили финансови години). 

 

4. Наличие на стратегия за иновации, включително политика и правила относно 

интелектуалната собственост. 

Приложение 4.1. Стратегия за иновации. 

Приложение 4.2. Политика и правила относно интелектуалната собственост. 

                     
1
 Посоченият документ е част от Годишния отчет за дейността на кандидата. Съгласно чл. 92, ал.З, чл.219, 

ал.4, чл.252, ал.2, чл.259, ал.З от ЗКПО и чл.51 от ЗДДФЛ, юридическите и физическите лица заедно с 

годишната данъчна декларация подават и Годишен отчет за дейността (в сила от 01.01.2010 г.). 
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5. Участие в текущи и/или приключили иновационни проекти (национални и 

европейски) през последните пет години (2011-2015). 
 

Попълнете следната таблица. Добавете толкова таблици, колкото са проектите за 

разработване на иновации. 
Предмет на проекта,научна област, 

вид иновация 

 

 

Година/период на разработване: 
 

Кратко описание на иновативността
2
 

на продукта (стоката или услугата) 

или производствения процес, на 

метода за маркетинг или 

организационния метод (съгласно 

определението в Наръчника от Осло 

(Manuel d’Oslo 3e édition © 

OECD/EUROPEAN COMMUNITIES 

2005) или на резултатите от научните 

изследвания. 

 

Патенти и други права по 

интелектуална собственост 

приложени в или резултат от 

иновационните дейности: 

 

Роля на предприятието и степен на 

участие в иновационния проект: 

 

Научноизследователска организация, 

с която съвместно е изпълнен проекта 

 

Общ размер на разходите по проекта:  

Източник на финансиране:  

 

Приложение 5.1. Договори за научноизследователски или иновационни проекти, 

осъществени съвместно с научноизследователски организации, през последните 5 

години (2011-2015). 

                     
2
Не представляват иновация малки промени или подобрения, повишаване на капацитет за производство или 

обслужване, получено посредством добавяне на производствени или логистични системи, които са много 

сходни с вече използваните, прекратяване на използването на даден процес, обикновена замяна или 

разширяване на капитала, промени, предизвикани единствено от изменението на цените на 

производствените фактори, персонализирано производство, адаптиране към местния пазар, редовни 

сезонни и други циклични промени и търговия с нови или съществено усъвършенствани продукти. 
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Забележка: Всички приложения следва да бъдат заверени копия на оригинални 

документи с  надлежно положен подпис , печат и гриф вярно с оригинала. 
 

 

Дата на деклариране:     Декларатор: _____________________                                                        

                                             (подпис, печат) 
                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


