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Приложение 1: Документи приложими за оценка на асоциирани партньори 

 
№ Документи от асоциирани партньори научно-изследователски организации и 

предприятия 
1 Списък, съдържащ обективно проверима информация относно 

публикациите на асоциирания партньор в научни списания и книги, 
реферирани в SCOPUS или WoS, през последните 5 години (2011-2015). 
Представя се общ списък за асоциираните партньори, подреден по 
фамилията на първия автор в азбучен ред, а след това на следващите 
автори. Списъкът следва да съдържа: 
- авторите на публикацията, като имената на съответните членове на 
научноизследователския екип са удебелени; 
- заглавие на публикацията; 
- наименование на научното списание/книга, година, том, начална и крайна 
страница на публикацията; 
- научна област на публикацията, свързана със съответната тематична 
област на ИСИС – мехатроника и чисти технологии; 
- интернет връзка към реферирането на публикацията в SCOPUS или WoS. 

 научно 
изследователски 

организации 

2 Договори за получено финансиране от асоциирания партньор от 
Европейски съвет за научни изследвания. 

научно 
изследователски 

организации  
3 Договори  за финансиране на проекти по Рамковите програми на ЕС и 

Хоризонт 2020, удостоверяващи че асоциираният партньор е изпълнявал 
функции на координатор, през последните 5 години (2011-2015). 

научно 
изследователски 

организации 

4 Патенти и/или Заявки за патент, издадени/регистрирани в чуждестранни 
и/или международни патентни органи или организации (включително 
Международното бюро на Световната организация за интелектуална 
собственост, Европейското патентно ведомство, Патентен офис на САЩ). 

научно 
изследователски 
организации 

5 Учредителен акт, устав, договор или друг документ относно участието на 
асоциирания партньор в създаването на иновативни предприятия (spin off, 
spin out) в областта на проектното предложение. 
Изисква се в случай че информацията относно участието на асоциирания 
партньор в създаването на иновативното предприятие не може да бъде 
служебно проверена в Търговския регистър. 

научно 
изследователски 
организации 

6 Договори, препоръки или други документи, удостоверяващи партньорства 
между асоциирания партньор и други организации за научни изследвания. предприятия 
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7 Справка за научноизследователска и развойна дейност за 2011, 2012, 2013, 
2014 и 2015 г.1 (съобразно броя приключили финансови години)  
В случай че посочените документи са оповестени в Търговския регистър 
към датата на кандидатстване, това обстоятелство ще се проверява по 
служебен път съгласно чл. 23, ал. 6 от Закона за търговския регистър. 

предприятия 

8 Отчет за приходите и разходите за 2011, 2012, 2013, 2014 и 2015 г. 
(съобразно броя приключили финансови години),  
В случай че посочените документи са оповестени в Търговския регистър 
към датата на кандидатстване, това обстоятелство ще се проверява по 
служебен път съгласно чл. 23, ал. 6 от Закона за търговския регистър. 

предприятия 

9 Стратегия за иновации, политика и правила относно интелектуалната 
собственост  предприятия 

10 Договори за научноизследователски или иновационни проекти, 
осъществени съвместно с научноизследователски организации, през 
последните 5 години (2011-2015) 

предприятия 

 
 

                                                
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.). 
 

http://www.eufunds.bg/

