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   Проучването е реализирано от:

 



В коя научна област работите?

●Енергийни ресурси и енергийна ефективност  6%

●Информационни и комуникационни науки и технологии 
 8%

●Нанонауки, нови материали и технологии  33%

●Биомедицина и качество на живот  14%

●Биоразнообразие, биоресурси и екология  0%

●Климатични промени, рискове и природни ресурси 22%

●Астрономия, космически изследвания и технологии 2%

●Културно-историческо наследство и национална 
идентичност  2%

●Човек и общество  12%



В каква структура в БАН работите?

● Изследователски институт/ 
Лаборатория  88%

● Специализирано звено  10%

● Друго 2%



  

Каква е Вашата позиция?

● Пост-докторант/млад изследовател  2%

● Опитен изследовател с над 4 и по-
малко от 10 години изследователски 
опит  2%

● Опитен изследовател с над 10 годишен 
изследователски опит  55%

● Друго 8%



  

Търсили ли сте бизнес партньори за реализация на Ваши
 научни идеи, разработки, технологйй и др.?

●Да, за цялостно финансиране с пълни права 
над резултатите  26%

●Да, за частично финансиране без права върху 
крайния продукт  37%

●По-скоро сме работили по съвместен проект в 
тясно сътрудничество с бизнеса  37%

●Друго  20%

People may select more than one checkbox, so 
percentages may add up to more than 100%.



  

В коя научна област работите?

●Информационни и комуникационни науки и 
технологии  8%

●Енергийни ресурси и енергийна ефективност  6%

●Нанонауки, нови материали и технологии  33%

●Биомедицина и качество на живот  14%

●Биоразнообразие, биоресурси и екология  0%

●Климатични промени, рискове и природни 
ресурси 22%

●Астрономия, космически изследвания и 
технологии 2%

●Културно-историческо наследство и национална 
идентичност  2%

●Човек и общество  12%



  

Вашата организация има ли собствено звено
(или отделни специалисти) по защита
на интелектуалната собственост?

● Да, имаме собствено звено (отделни 
специалисти) по интелектуално право  8%

● Нямаме, но ползваме външни 
специалисти   18%

● Няма, но ползваме специалисти от щата 
на БАН  57%



  

Има ли Вашата организация установени
практики за вътрешно ВАЛОРИЗИРАНЕ

на научните продукти?

● Да  10%

● Да, но се прилагат рядко  8%

● Не, но имаме нужда от въвеждането
на такива практики  41%

● Не, нямаме нужда от ВАЛОРИЗИРАНЕ 
 14%



  

Според Вас дейността на ЕЦИ към БАН е да п
одпомага ръководството на БАН по въпросите, свързани

с иновационните и научно-приложните дейности
и с трансфера на технологии

● Да  65%

● Не  8%

● Не знам/не мога да отговоря  27%



  

Според Вас дейността на ЕЦИ към БАН е да:
 съдейства на държавните органи в интеграционните

процеси, свързани с науката и инoвационните
дейности в съответствие с “Европа 2020” и с водещата

инициатива „Съюз за иновации”

● Да  57%

● Не  10%

● Не знам/не мога да отговоря  33%



  

Според Вас дейността на ЕЦИ към БАН е да
подпомага участието на изследователите в

Общностните рамкови програми 
и Структурните фондове

 

● Да  59%

● Не  10%

● Не знам/не мога да отговоря  31%



  

Според Вас дейността на ЕЦИ към БАН е да
предоставя експертна помощ и съвети по

изпълнението и координацията на иновационни
научно-приложни проекти

●Да  67%

●Не  6%

●Не знам/не мога да отговоря  27%



  

Според Вас дейността на ЕЦИ към БАН е да
съдейства на изследователите и институтите за
намиране на бизнес и изследователски партньори,
 както и при за защита на техните интелектуални

права върху тях?

●Да 55%

●Не 6%

●Не знам/не мога да отговоря 39%



  

Според Вас дейността на ЕЦИ към БАН е да
работи за въвеждане принципите на валоризиране

на научните изследвания в отделните изследователски институции?

●Да 43%

●Не 8%

●Не знам/не мога да отговоря 49%



  

Знаете ли, че ЕЦИ на БАН може да публикува
безплатно вашите разработки в европейската

мрежа Enterprise Europe Network
с цел намиране на индустриални / научни партньори?

● Да  33%

● Не  67%



  

Желаете ли ЕЦИ да публикува Ваши разработки в
Е-мрежата Enterprise Europe Network за търсене

на индустриални / научни партньори?

● Да, това ще ни помогне да намерим 
партньорство при продължаване на започнати 
изследвания  41%

● Да, това ще ни помогне да намерим 
партньорство с бизнеса, при внедряване на 
разработените от нас продукти  24%

● Да, това ще ни помогне да предоставим / 
намерим оборудване със свободен капацитет 
2%

● Не 27%



  

Желаете ли ЕЦИ да Ви изпраща актуална
информация за технологични оферти,

технологични заявки или
международни събития в определена от Вас сфера на интерес?

● Да  78%

● Не  16%



  

Желаете ли ЕЦИ да търси партьори за
Ваше участие

 в проекти по 7РП или други
европейски програми?

● Да   63%

● Не  27%



  

За какво бихте потърсили съдействието на ЕЦИ
по въпросите на интелектуалните права?

●За извършване на проучвания в национални и 
световни бази данни  61%

●За пряка подготовка на патентни заявки  48%

●За общо осведомяване на практиките в 
областта  57%

●Не бих потърсил съдействието на ЕЦИ по 
въпросите на интелектуалните права  11%

●Друго5%

People may select more than one checkbox, so percentages may 
add up to more than 100%.



  

Колко пъти до сега, сте ползвали специлалистите
от ЕЦИ на БАН по въпроси

свързани със защитата на интелектуална
собственост?

Един път  6%

Три пъти  4%

Повече от три пъти  4%

Никога  84%



  

Бихте ли участвали в обучения,
провеждани от ЕЦИ в сферата на проектна

компетентност, защита на ИС и др.?

● Да  82%

● Нe  16%



  

Бихте ли подкрепили предложението на ЕЦИ на БАН
за създаване на грантов фонд за подкрепа

на иновативни проекти
на млади изследователи от Академията?

● Да  71%

● Да и бих се включил и 
консултативно обсъждане  20%

● Не  8%



  

Каква оценка, от 1 до 6, бихте дали
на специалистите от ЕЦИ на БАН по
отношение на тяхната компетентност?

● 1 много слаба  2%

● 2 слабо  4%

● 3 средно  0%

● 4 добро 0%

● 5 много добро 12%

● 6 отлична - 10%



  

Каква оценка от, 1 до 6, бихте дали на
специалистите от ЕЦИ на БАН по
отношение на тяхната ефективност?

● 1 много слаба  2%

● 2 слабо  2%

● 3 средно  0%

● 4 добро  10%

● 5 много добро 6%

● 6 отлична - 10%
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