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ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерския съвет за създаване на
Държавна агенция за изследвания и иновации
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
На основание чл. 31 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на
неговата администрация внасям за разглеждане и приемане от Министерския съвет проект
на Постановление на Министерския съвет за създаване на Държавна агенция за изследвания
и иновации.
През ноември 2019 г. представих на вниманието на Министерския съвет доклад
относно състоянието на държавната политика в областта на иновациите и научните
изследвания.
Документът, приет на оперативно съвещание от правителството на 20 ноември 2019 г.,
изразява няколко основни слабости на страната в посочената област, както и на държавната
политика в частност. Сред слабостите, присъщи на публичните институции, си струва да
повторим следните:
➢
Липса на стратегическа визия и фокус за развитие на единна политика по
иновации и научни изследвания;
➢
Секторна разпокъсаност на целите и приоритетите в тази политика, изразяваща
се в раздробяване на правомощията между две министерства плюс редица други институции;
➢
Като резултат от това – непоследователно и спорадично финансиране, както и
непоследователност в ангажираността на частните институции, занимаващи се с темата.
Отражение на тези слабости представляват данните за страната по отношение на
развитието на иновациите и научната и развойна дейност. Последното издание на Innovation
Scoreboard за 2019 г. нарежда България на 27-о място от 28 държави членки на ЕС с равнище
на ефективност под 50 % от средното за Съюза. Въпреки наблюдаваната тенденция на
София, бул. “Дондуков” № 1, тел. централа 940-29-99, факс 940-26-22

покачване разходите за научноизследователска и развойна дейност в частния сектор възлизат
на 0,73 % от БВП през 2017 г. (в сравнение със средната стойност за ЕС от 1,36 %). Частното
финансиране за НИРД основно е насочено към приложни изследвания и експериментално
развитие в сектори като фармацевтика, медицина, ИКТ и не осигурява средства за
капиталови разходи и човешки ресурси. Разходите за научноизследователска и развойна
дейност в публичния сектор са сред най-ниските в ЕС (Европейска комисия, 2018 г.). През
2017 г. те възлизат на едва 0,21 % от БВП, далеч под средната стойност за ЕС от 0,69 %.
Публично-частните съвместни научни публикации като процент от общите публикации
намаляват до 0,8 % през 2017 г. в сравнение със средно 3,9 % за ЕС.
В доклада застъпих тезата за фокусиране и централизиране на националната политика
в областта на иновациите и научните изследвания чрез изграждане на звено в централната
администрация, което да се занимава със стратегическото планиране, ръководството,
финансирането и управлението на програми за изследователски и иновационни дейности и
да провежда и подкрепя структурните реформи в областта. Препоръка за изграждането на
такова звено има още от 2015 г. от страна на Главна дирекция "Научни изследвания и
иновации" на Европейската комисия.
В посока на този подход може да се разгледа и приетото на 15 юли Решение на
Министерския съвет за изменение и допълнение на Решение № 196/2019 г. за одобряване на
Анализ на социално-икономическото развитие на България 2007-2017 г. за определяне на
националните приоритети за периода 2021-2027 г., на Списък с целите на политиките, които
да бъдат подкрепени през програмен период 2021-2027 и на списък с програми и водещи
ведомства за разработването им. С настоящото изменение и допълнение Министерският
съвет реши да добави нова програма - за научни изследвания, иновации и дигитализация за
интелигентна трансформация, с водещо ведомство Администрацията на Министерския
съвет. Това решение следва логиката, че жизнеността на този инструмент за подкрепа на
политики зависи от ясната отговорност за изпълнението му, поверена на конкретно
централно звено.
Въз основа на доводите в доклада от м. ноември 2019 г., Министерският съвет реши
да даде мандат за създаването на нова Държавна агенция, която да ръководи и провежда
държавната политика в областта на взаимодействието между изследванията иновациите и
технологиите – по същество нова политика, която си поставя за цел максимална ефективност
на дейностите в трите области чрез тяхното допълване в полза на трансформацията на
българската икономика в такава, основана на знанието, иновациите и технологиите. Тази
политика не е чисто научна и не е чисто икономическа, и заради това трудно би могла да
бъде ефективно изпълнявана от две или повече ведомства едновременно.
Целта на създаването на такава агенция е да се превърне в естествен лидер и център
на политиката по изследвания, иновации и технологии, като изпълнява следните задачи:
➢
ръководи, координира и управлява държавната политика в областта на
развитието на изследванията и иновациите в нейните секторни и териториални измерения,
като осигурява допълване между отделните мерки, интервенции и инструменти и
координира действията на другите участници в процеса;
➢
управлява изпълнението на Иновационната стратегия за интелигентна
специализация и други стратегически документи, имащи отношение към развитието на
иновациите и научните изследвания и разработването и изпълнението на годишни и
многогодишни програми за тяхното изпълнение;
➢
разработва ново законодателство в сферата на иновациите и научните
изследвания, както и изменения на действащи нормативни актове, свързани с процеса на
подготовка и изпълнение на политиката за развитието им;
➢
разработва и изпълнява инвестиционни мерки, свързани с развитието на
иновациите и научните изследвания, съ-финансирани от Структурните фондове на
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Европейския съюз и други инструменти, имащи отношение към политики и управлява
развитието на про-иновативната инфраструктура, създадена в изпълнение на целите и
задачите на политиката в сферата. Новата Програма за научни изследвания, иновации и
дигитализация е точно такъв инструмент за инвестиционни мерки;
➢
взаимодейства с икономическите оператори, другите заинтересовани страни и
участници в процеса на политиката, свързана с развитие на иновациите и научните
изследвания;
➢
осъществява текущо наблюдение и оценка на изпълнението и резултатите на
политиката, като ангажира и външна експертиза за тези цели;
➢
подкрепя и развива национални изследователски и иновационни мрежи,
отговаря за необходимата публична подкрепа към тази екосистема и пълноценното участие
на страната в европейски и международни иновационни и научни мрежи и платформи,
проекти и инициативи;
➢
координира работата и развитието на изследователска и иновационната
инфраструктура, като разработва модели за сътрудничество и прилага мерки за
осъществяването му;
➢
сътрудничи и взаимодейства по въпроси, политики и проекти, свързани с
иновациите и научните изследвания, с компетентните органи на държавите–членки на
Европейския съюз, с институциите на Европейския съюз и други международни
организации.
Институционалното и икономическо изпитание, на което страната, а и светът са
поставени от началото на годината, несъмнено играе ролята на катализатор за промяна в
приоритетите на европейската икономика. Макар българската икономика да е започнала
възстановяването си по отношение на заетост и потребление, въпросът с мястото ѝ в
глобалните вериги на производство и на световния пазар стои все по-актуално. Българската
икономика има шанс да се възползва от настоящата ситуация, но трябва да стане поиновативна и по-продуктивна от гледна точка на нови технологични и организационни
решения. Затова е важно сферата на изследванията и иновациите да се третира като предмет
на структурирана национална политика. Ролята на новата институция е да концентрира и
осмисли националните усилия в тази посока.
В допълнение, България премина през първата фаза от програмирането на средствата
от ЕС за периода 2020 - 2027 г. Това означава, че до края на месец септември страната ни
трябва да постигне съгласие с Европейската комисия по приоритетите, структурата и
институционалната база на управлението на средствата от ЕС. Част от тази институционална
рамка е създаването на Програмата за научни изследвания, иновации и дигитализация за
интелигентна трансформация, като управлението ѝ отрежда на бъдещата Държавна агенция
важно място в структурирането, управлението и координацията на мерките на страната ни,
съ-финансирани от Европейския фонд за иновации и научни изследвания. Комисията
разглежда бъдеща институция като отличен инструмент за преодоляване на разкъсаното
състояние в политиката и мощен фактор за осъществяване на хоризонталните приоритети кръговата икономика и дигитализацията.
Настоящият проект на постановление цели конституирането на такава Държавна
агенция като специализиран орган към Министерския съвет за разработване и изпълнение на
държавната политика по изследвания и иновации. Проектът предвижда Държавната агенция
за изследвания и иновации да играе ролята на специализиран орган, подчинен на
Министерския съвет, ръководещ и изпълняващ държавната политика в областта на
изследвания, иновациите и технологиите.
Предметът на работа на Държавната агенция ще е обособена политика, несъвпадаща с
правомощията на министерство, съгласно изискванията на Закона за администрацията.
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Политиката по изследвания, иновации и технологии, включва приложни научни дейности,
стимулиране на иновациите, на трансфера на технологии, на внедряването на научните
постижения в реалния сектор, развитието на иновационна инфраструктура, насърчаването на
органичното взаимодействие между научни звена и икономически оператори – не само в
сферата на природните и на социалните науки, но и на цели сфери от обществения живот. В
този смисъл тази политика няма да обхваща дейностите по фундаментална наука, по
развитие на академичната система в страната, както и тези по директно подпомагане на
конкуретноспособността на малките и средни предприятия в страната. С цел по-ясно
разграничаване на тези сфери на въздействие от страна на държавата, нормативната база в
тези области ще бъде пригодена към централизирания подход, изразен в доклада. Проектът
на постановление определя йерархичното място на Държавната агенция в системата на
изпълнителната власт, като указва структурата на ръководство и функцията на бюджетен
разпоредител на това ново звено. Същевременно се предвижда изборът на председател и
заместник-председатели, както и трайното уреждане на устройството на агенцията, да се
случат с по-късни актове на Министерския съвет.
Проектът на постановление не съдържа разпоредби, транспониращи актове на
Европейския съюз, поради което не се прилага справка за съответствие с европейското
право.
За предложения проект на постановление е приложена финансова обосновка по
Приложение № 2.1 към чл. 35, ал. 1, т. 4, буква „а“ от Устройствения правилник на
Министерския съвет и на неговата администрация, одобрена от министъра на финансите.
Поради необходимостта от максимално бързо конституиране на Държавната агенция,
проектът на Постановление е съгласуван на Портала за обществени консултации в срок от 14
дни, на основание чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове.
Проектът на постановление е съгласуван по реда на чл. 32, ал. 1 от Устройствения
правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, като постъпилите бележки
и предложения са отразени съгласно приложената справка.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 8, ал. 1 от Устройствения правилник
на Министерския съвет и на неговата администрация, предлагам за обсъждане и приемане на
проект на Постановление на Министерския съвет за създаване на Държавна агенция за
изследвания и иновации.

С уважение,
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ :
(Томислав Дончев)
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