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1. Дефиниране на проблема:
Необходимост от осигуряване на условия за функционирането на институция в
системата на изпълнителната власт, която се занимава с политиката по изследвания,
иновации и трансфер на технологии.
1.1. Кратко опишете проблема и причините за неговото възникване. Посочете
аргументите, които обосновават нормативната промяна.
С Постановление на Министерския съвет № 256 правителството създаде нова
държавна агенция, която да разработва и изпълнява политиката по развитие на
научните изследвания, иновациите и трансфера на технологии в страната – Държавна
агенция за научни изследвания и иновации.
Със същото бе уреден статутът на председателя на ДАНИИ като второстепенен
разпоредител с бюджет по бюджета на Министерския съвет.
Наред с това, Държавната агенция е определена 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.
Макар създадена като специализиран орган на изпълнителната власт, Държавната
агенция няма устройствен акт, с който да бъдат подробно уредени функциите,
структурата, задачите, числеността на персонала и организацията на работата ѝ.
Съгласно чл. 47 от Закона за администрацията, компетентен да приеме такъв акт е
Министерският съвет.
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.).
Макар създадена, Държавната агенция за научни изследвания и иновации не
притежава персонал и имущество, с което да осъществява правомощия и да изпълнява
целите, за които е създадена. Наред с това, същата няма ясно формулирани функции,

структура и организация на работата си, поради което не може да извършва работа.
Проблемът не може да се реши без уреждането на тези въпроси в подзаконов
нормативен акт, тъй като по същество те засягат обществени отношения най-вече с
правни последици – възлагане на функции и задачи, управление на имущество,
правоотношения с работници и служители, бюджетни правоотношения.
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 приемането на устройствен акт на Държавната
агенция за научни изследвания и иновации, с което да се уредят всички правни и
организационни предпоставки за пълноценно осъществяване на функциите и задачите
ѝ.
Целта съответства на действащата стратегическа рамка доколкото тя поощрява
целенасочената политика за подкрепа на научните изследвания и иновациите.
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.
При този вариант Държавната агенция за научни изследвания и иновации няма да
стартира дейността си, тъй като няма да разполага с функции, структура, служители,
имущество и бюджет.
Вариант 2: Приемане на устройствен акт на Държавната агенция за научни
изследвания и иновации.
Устройственият правилник на Държавната агенция за научни изследвания и иновации
ще регламентира нейните функции, структура, правомощия на служителите и щатна
численост.

Председателят на Държавната агенция за научни изследвания и иновации ще
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 ще се изпълняват в
координация с министъра на образованието и науката, отчитайки водещата роля на
последния в националните научни политики.
Структурата на Държавната агенция ще 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 натоварена 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.
Необходими са и 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.
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 създадената с Постановление № 256/2020 г. държавна
агенция остава на практика нефункционираща поради липсата на функции, структура,
имущество, персонал и бюджет. По този начин не се изпълняват целите на
Постановлението, а в по-общ смисъл и на националната политика в областта на
научните изследвания и иновациите, включително по отношение на програмиране и
управление на средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове в
областта.
Вариант 2: Приемане на проекта на нормативен акт.
Не се откриват 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:
Изпълнява се същинската цел на Постановление № 256/2020 г. – структурира се
новосъздадения специализиран орган на изпълнителната власт и му се възлагат
функции и задачи, свързани с политиката по научни изследвания, иновации и трансфер
на технологии.
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.
Риск, който се проявява и в момента, е оставането на Държавната агенция за научни
изследвания и иновации без реални функции и организация на работата. Това лишава
изпълнителната власт от важен инструмент за реализиране на стратегическите
приоритети и политики в областта на научните изследвания, иновациите и трансфера
на технологии.
Друг риск е възможността Програмата за научни изследвания, иновации и
дигитализация за интелигентна трансформация, да остане без структура с функции на
управляващ орган – ДАНИИ е определена за такава структура с Решение на
Министерския съвет № 712 от 6 октомври т.г.
Вариант 2: Приемане на проекта на нормативен акт.
Институционален риск се създава при недобро отграничаване на правомощията на
Държавната 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 14 дни съгласно изискванията на чл. 26, ал. 4 от Закона за
нормативните актове.
Причината за съкратения срок за обществени консултации е свързана с напредналия
процес на преговори на българските институции със структурите на Европейската
комисия относно програмирането на инструментите на Многогодишната финансова
рамка (2021 – 2027) и Механизма за възстановяване и устойчивост. И в двете области
на преговори е засегната темата за националните политики и реформи в областта на
научните изследвания, иновациите и трансфера на технологии, а в по отношение на
МФР Държавната агенция е определена за структура, изпълняваща функциите на
управляващ орган на Програмата за научни изследвания, иновации и дигитализация за
интелигентна трансформация.
Финализиране на преговорите с Европейската комисия по основните документи се
очаква в началото на 2021 г., като едно от условията за това е структурирането на ясно
определен отговорен субект, който от една страна да управлява една от програмите,
предвидени в проекта на Споразумение за партньорство с ЕК, а от друга страна, да
обединява и концентрира националните усилия за реформи в областта.
В този смисъл структурирането на Държавната агенция за изследвания и иновации е
условие, което следва да бъде изпълнено в максимално кратък срок за да бъдат
доведени преговорите за българското участие Многогодишната финансова рамка и
Механизма за възстановяване и устойчивост до успешен край.
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: 15.12.2020 г.
Подпис:

