Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ
Проект
№……….………………….
……………………. 2020 г.

ДО
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ДОКЛАД
от ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ – заместник министър-председател

ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на
Устройствен правилник на Държавната агенция за научни 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 одобряване на Устройствен правилник на
Държавната агенция за научни изследвания и иновации.
Със свое Постановление № 256 от 14 септември 2020 г. правителството създаде нов
специализиран орган – Държавната агенция за научни изследвания и иновации, като
структура, която да разработва и изпълнява политиката по развитие на научните
изследвания, иновациите и трансфера на технологии в страната.
Тази стъпка на правителството е резултат от осмисляне на редица положения в
областта на държавната политика в областта на научните изследвания и иновациите. Всички
те са изразени в протоколно решение на Министерския съвет от 20 ноември 2019 г., като поважните са:
➢
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.
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Със създаването на Държавната агенция се цели преодоляването на тази секторна
разпокъсаност и концентриране на усилията на българските публични институции в
областта.
Израз на това намерение е и определянето на Държавната агенция за структура, която
да изпълнява функциите на управляващ орган на Програмата за научни изследвания,
иновации и дигитализация за интелигентна трансформация с Решение на Министерския
съвет № 712 от 6 октомври 2020 г.
В своето Постановление № 256 от т.г. Министерският съвет предвиди да бъде
разработен и приет Устройствен правилник на Държавната агенция и тази задача е предмет
на настоящия проект.
Проектът на Постановление предвижда приемането на такъв Устройствен правилник,
който да уреди дейността, функциите, структурата, щатната численост и организацията на
работа на Държавната агенция.
Според проекта на Устройствен правилник, председателят на Държавната агенция за
научни изследвания и иновации контролира и координира политиката по взаимодействие
между научните изследвания, иновациите и технологиите, което се изразява в редица
правомощия и функции в тази екосистема. В областта на научните изследвания, тези
функции се изпълняват в координация с министъра на образованието и науката, отчитайки
водещата роля на последния в националните научни политики.
Структурата на Държавната агенция предвижда създаването на три специализирани
дирекции – "Политики и анализи", "Инструменти и мрежи", както и "Програма за научни
изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация". Последната
дирекция се предвижда да бъде натоварен с функциите и отговорностите на управляващ
орган на едноименната програма в изпълнение на Решение на Министерския съвет № 712 от
6 октомври т.г. Предвижда се структурирането на агенцията да бъде извършено частично с
компенсирани промени в съществуващите административни структури, например
Министерството на образованието и науката, Министерството на икономиката,
Администрацията на Министерския съвет, Министерството на труда и социалната политика,
Министерството на труда и социалната политика, както и други.
Проектът на Постановление предвижда изменения в устройствените актове на редица
институции на изпълнителната власт – Министерството на образованието и науката,
Министерството на икономиката, Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и
средни предприятия, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на
вътрешните работи, Министерския съвет и неговата администрация. Те се налагат с две цели
– координация на функции и правомощия най-вече на министъра на образованието и науката
и на министъра на икономиката, както и компенсирани промени в щатните разписания с цел
попълване на щатната численост на Държавната агенция.
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 структуриране 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. Това се налага заради
необходимостта от бързо завършване на преговорите между българските институции и
Европейската комисия по облика на Многогодишната финансова рамка (2021 – 2027 г.) и
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Механизма за възстановяване и устойчивост. По отношение на МФР Държавната агенция
за изследвания и иновации ще играе роля както на структура, която управлява отделна
програма, така и на институция, която обединява националните усилия за реформи в
областта. Поради тази причина нейното структуриране е желателно да се случи в
максимално кратък срок.
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 приемане на Устройствен правилник на
Държавната агенция за научни изследвания и иновации.

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