
                                                      
 

             БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ 
Институт по полимери 

 

 

ФОРМУЛЯР ЗА КОМЕРСИАЛИЗАЦИЯ  

на научно-изследователски резултати 
 

А. ОБЩИ ДАННИ ЗА ИНОВАЦИОННА РАЗРАБОТКА 

Попълва се от отговорника за ИС на ИП 

Регистрационен номер/код на разработката:  

АВТОР: акад. длъжност, име, фамилия, ПНЗ, тел., е-mail 

Колектив: 

 

 

ТИП НА РАЗРАБОТКАТА:        технология,      продукт,       услуга и       др. 

ИМЕ НА РАЗРАБОТКАТА: 
Кратко описание на разрботката(до 150 думи): 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Попълва се от отговорника за ИС и екипа. 

 

В. ОБОБЩЕНА ОЦЕНКА – съответствие на условията за технологичен трансфер 

 

І.ИНОВАТИВНОСТ 

 

разработката е 

недопустима     

разработката е 

допустима      

ІІ.ИКОНОМИЧЕСКА ПЕРЕСПЕКТИВА: 

 

разработката е 

недопустима      

разработката е 

допустима       

 

С. ЗАКЛЮЧЕНИЕ:  разработката изцяло съответства на условията за                  

                                          създаване на spin-in, spinout или start up 

 разработката изцяло съответства на условията за технологичен 

                                       трансфер 

 разработката частично съответства на условията за технологичен 

                                      трансфер 

                                       разработката не съответства на условията за технологичен трансфер 

   ПРЕПОРЪКИ: 

 

 

 

 

ОЦЕНИТЕЛ:                                                            Подпис.......................    Дата:............ 

                  /име, фамилия/ 



Попълва се от Огтоворника за ИС на ИП 

  да не Обяснение (моля подчертай) 

І. ИНОВАТИВНОСТ    

І.1 Има ли защита на интелектуална 

собственост 

  Патент, марка, публикация, 

промишлен дизайн, друго 

І.2. Тематиката е в актуална (приоритетна) 

национална (европейска) област 

  Информационни технологии 

Приборостроене 

Биотехнологии, фармация, 

химия 

Нови материали и 

нанотехнологии 

Екотехнологии 

Енергоспестяващи технологии 

I.3 Какви са сравнителните предимства на 

предлаганата разработка? 

  Безпорни, равностойни, 

недостатъчни (моля, опиши) 

 

 

 

I.4 Изследователят/работният екип има ли 

необходимия капацитет? 

   

I.4.1 Компетентност    

I.4.2 Организационни умения    

І.4.3 Опит в изследователски и иновационни 

проекти и разработки? 

   

     

ІІ. ПАЗАРЕН ПОТЕНЦИАЛ да не  

ІI.1 Технологията (разработката) има ли 

връзка с нуждите на потребителите й? 

Посочете конкретен потребител 

   

 

IІ.2 Пазарен дял в млн лева    

IІ.3 Каква е конкуренцията в разглеждания 

сегмент  

  Силна, средна, слаба 

Посочи конкретен конкурент 

 

Съответствие с условията за иновативност изцяло 

 

частично 

 

липсва 

 

ІІІ Икономическа перспектива да не обяснение 

IІI.1. Разработката има ли готовност за 

внедряване? 

  Етап на развитие 

IІI.2. Има ли виждане за формата за 

внедряване на разработката? 

  Партньорство с фирма, 

университетски Старт Ъп, 

проект 7РП и т.н. 

 

IIІ.3. Време за излизане на пазара?  

Опитайте да дадете оценка в месеци 

   

IIІ.4. Необходими инвестиции?   Големи, средни, малки 

 

IIІ.5. Какъв е инвестиционния риск?   Висок, среден, нисък 

 

ІІІ.6. Има ли интерес от фирми за съдружие?    

ІІІ.7 Има ли интерес за издаване на лиценз?    

Съответствие с условията за икономическа 

перспектива 

Изцяло 

 

Частично 

 

Липсва 

 
 


