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1. Дефиниране на проблема:
Липса на адекватна институционална осигуреност на политиката по изследвания,
иновации и трансфер на технологии.
1.1. Кратко опишете проблема и причините за неговото възникване. Посочете
аргументите, които обосновават нормативната промяна.
Един от показателите, в които България изпитва сериозни трудности в догонването на
по-развитите европейски икономики, е състоянието на инвестициите в научноразвойна и иновационна дейност.
Последното издание на Innovation Scoreboard за 2018 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 покачване разходите за
научноизследователска и развойна дейност в частния сектор възлизат на 0,53 % 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.
1.2. Опишете какви са проблемите в прилагането на съществуващото
законодателство или възникналите обстоятелства, които налагат приемането на
ново законодателство. Посочете възможно ли е проблемът да се реши в рамките на
съществуващото законодателство чрез промяна в организацията на работа и/или
чрез въвеждане на нови технологични възможности (например съвместни инспекции
между няколко органа и др.).
Съществуващата нормативна база не разглежда изследванията, иновациите и
трансфера на технологии като единна сфера на въздействие от страна на публичните
институции. В системата на изпълнителната власт двама министри имат правомощия
в тези области – министърът на образованието и науката по отношение на научните

изследвания и развитието на академичната дейност, както и министърът на
икономиката по отношение на стимулиране процеса на иновации като фактор за
повишаване конкурентоспособността на българските икономически оператори. Тези
правомощия са уредени в Закона за насърчаване на научните изследвания, както и в
устройствените актове на съответните министерства.
В тази връзка промяна в текущата нормативна уредба е задължителна ако държавата
иска да обособи изследванията и иновациите като отделна сфера на въздействие и
отделна политика, която да развива централизирано. Предвид широките правомощия
и присъщите функции на двамата министри като органи на власт, е неподходящо тази
конкретна политика да остане в домейна на един от двамата. Това налага разговора за
ново звено, което да е носител на правомощия в тази обособена политика. Като
отпечатък на това са необходими изменения в досегашната нормативна база в посока
ограничаване на правомощията на двете министерства по отношение на
изследванията и иновациите. Наред с това са необходими и качествени промени в
стратегическите документи, спрямо които държавата формира политиките, предмет на
настоящия проект – например Иновационната стратегия за интелигентна
специализация.
Предвид изложеното, проблемът не може да бъде решен в рамките на съществуващата
нормативна уредба, доколкото именно тя е източник на фрагментацията на посочената
политика.
1.3. Посочете дали са извършени последващи оценки на нормативния акт, или
анализи за изпълнението на политиката и какви са резултатите от тях?
Неприложимо.
2. Цели:
Целта на проекта на нормативен акт е създаването на институционална
инфраструктура, в рамките на която се разработва и изпълнява политиката на
правителството в областта на изследванията, иновациите и технологиите.
Посочете целите, които си поставя нормативната промяна, по конкретен и
измерим начин и график, ако е приложимо, за тяхното постигане. Съответстват ли
целите на действащата стратегическа рамка?
3. Идентифициране на заинтересованите страни:
Заинтересованите страни от приемането на нормативния акт включват:
• централните органи на изпълнителната власт
• научната и академичната общност
• образователните институции в страната – частни и публични
• икономическите оператори, които развиват иновации, инвестират в
изследвания или трансфер на технологии
Посочете всички потенциални засегнати и заинтересовани страни, върху които
предложението ще окаже пряко или косвено въздействие (бизнес в дадена
област/всички предприемачи, неправителствени организации, граждани/техни
представители, държавни органи, др.).
4. Варианти на действие:
Вариант 1: Без действие.

В този случай Министерският съвет ще формира и провежда политики, свързани с
научните изследвания и иновациите в рамките на досегашните институционални
рамки и правомощия, свързани с министрите на образованието и науката и на
икономиката като органи на власт.
Вариант 2: Приемане на проекта на нормативен акт.
Вариантът се състои в създаването на конкретен специализиран орган на власт с
правомощия да се занимава с политиката по изследвания, иновации и трансфер на
технологии като обособена, единна област на въздействие. Според изискванията на
Закона за администрацията, този орган следва да е председател на държавна агенция.
Идентифицирайте основните регулаторни и нерегулаторни възможни варианти на
действие от страна на държавата, включително варианта "без действие".
5. Негативни въздействия:
Вариант 1: Без действие.
Недостатък на този подход е, че въздействието на държавата, включително чрез мерки
за материална подкрепа, остава некоординирано, тъй като двете основни сфери на
въздействие – изследванията и процеса на иновации, към момента не се разглеждат
като допълващи се.
Вариант 2: Приемане на проекта на нормативен акт.
Не се откриват значителни негативни въздействия в икономическата, социалната,
екологичната и друга сфера.
Опишете качествено (при възможност - и количествено) всички значителни
потенциални икономически, социални, екологични и други негативни въздействия за
всеки един от вариантите, в т.ч. разходи (негативни въздействия) за
идентифицираните заинтересовани страни в резултат на предприемане на
действията. Пояснете кои разходи (негативни въздействия) се очаква да бъдат
второстепенни и кои да са значителни.
6. Положителни въздействия:
Вариант 1: Без действие.
Не се откриват значителни потенциални ползи от икономически, социален,
екологичен или друг характер.
Вариант 2: Приемане на проекта на нормативен акт:
Създават се предпоставки за повишаване на ефективността на въздействие от страна
на изпълнителната власт в така обособената политика. Улеснява се следването на
приоритетите в националните и общностните стратегически документи, както и
управляването и следенето на мерки за материална подкрепа на икономическите
оператори и институции, развиващи изследвания, иновационна дейност или трансфер
на технологии.

Опишете качествено (при възможност - и количествено) всички значителни
потенциални икономически, социални, екологични и други ползи за идентифицираните
заинтересовани страни за всеки един от вариантите в резултат на предприемане на
действията. Посочете как очакваните ползи кореспондират с формулираните цели.
7. Потенциални рискове:
Вариант 1: Без действие.
Потенциален риск е да продължи текущото изоставане на Република България в
показателите за инвестиции в научноизследователска и развойна дейност спрямо
останалата част от Европейския съюз.
Вариант 2: Приемане на проекта на нормативен акт.
Институционален риск се създава при недобро отграничаване на правомощията на
бъдещата държавна агенция и министрите на образованието и науката и на
икономиката. Необходими са допълнителни промени в нормативни актове.
Посочете възможните рискове от приемането на нормативната промяна,
включително възникване на съдебни спорове.
8.1. Административната тежест за физическите и юридическите лица:
 Ще се повиши
 Ще се намали
 Няма ефект
8.2. Създават ли се нови регулаторни режими? Засягат ли се съществуващи
режими и услуги?
Не се създават нови регулаторни режими, нито се засягат съществуващи режими и
административни услуги.
9. Създават ли се нови регистри?
Не се създават нови регистри.
10. Как въздейства актът върху микро-, малките и средните предприятия
(МСП)?
 Актът засяга пряко МСП
 Актът не засяга МСП
 Няма ефект
11. Проектът на нормативен акт изисква ли цялостна оценка на въздействието?
 Да
 Не
12. Обществени консултации:
Проектът на нормативен акт ще бъде публикуван на Портала за обществени
консултации за срок от 30 дни съгласно изискванията на Закона за нормативните
актове.
Обобщете най-важните въпроси за консултации в случай на извършване на цялостна
оценка на въздействието или за обществените консултации по чл. 26 от Закона за
нормативните актове. Посочете индикативен график за тяхното провеждане и
видовете консултационни процедури.

13. Приемането на нормативния акт произтича ли от правото на Европейския
съюз?
 Да
 Не
....................................................................................................................................................
.......
Моля посочете изискванията на правото на Европейския съюз, включително
информацията по т. 8.1 и 8.2, дали е извършена оценка на въздействието на ниво
Европейски съюз, и я приложете (или посочете връзка към източник).
14. Име, длъжност, дата и подпис на директора на дирекцията, отговорна за
изработването на нормативния акт:
Име и длъжност: Стефан Илиев, началник на ПК на ЗМП
Дата: 21.07.2020 г.
Подпис:

