Предлагаме да се разгледат допълнения в проекта за Устройствен Правилник на
Държавна агенция за научни изследвания и иновации, както следва:

Предложение №1; Допълнение към чл.4 на УП
----------Чл. 4. (1) При осъществяването на държавната политика по чл. 3, ал. 1 председателят на
агенцията изпълнява следните правомощия:
…
т.4. (нова) : Ръководи и координира държавната политика в областта на Космоса,
произтичаща от националните приоритети и членството на Република България в
Европейския съюз, ООН и в други международни организации;
---------------.
Кратка Мотивация (подробна мотивация и анализ и оценка на въздействието могат да
бъдат предоставени допълнително) :
Космосът по своя характер е уникална и без аналог специфична пресечна точка на
разнообразни мулти/между-секторни обществени интереси, политики, стратегии,
програми, проекти, действия и приложения, с хоризонтално въздействие, излизащо от
тясната специфика на всеки определен обществен сектор.Успешните световни практики
на управление и координация на националните действия по космоса залагат на
един хоризонтален интеграционен подход на обединяване и синхронизиране на действия
и политики в сектори като наука и образование, научни изследвания, иновации и
икономическо развитие, гражданска защита и сигурност, комуникации и транспорт ,
климат и околна среда, отбрана и други, което позволява ефективно и целево развитие и
постигане на измерими обществено полезни цели, оптимално планиране и използване на
собствени и привлечени ресурси, силно международно включване и въздействие, вкл. и
защита на специфични национални интереси в конкретни обществени сектори.
Към момента , правомощия по космоса в България са силно фрагментирани между
отговорности на различни публични институции /държавни органи, като например: МОНв сферата на научните изследвания, МИ- в сферата на икономическото развитие и
иновации от МСП, МВнР - в сферата на координация по линия на ООН, МВР - в сферата
на приложения за Гражданската защита и сигурност, МТИТС - приложения и въздействие
свързани с транспорт и комуникации, МОСВ - приложения в сфери на околна среда и
климат.
В България на национално (публично институционално) ниво липсва механизъм за
оперативна хоризонтална, между-ведомствена координация и експертно взаимодействие
по космоса, във всичките му аспекти, между отделните държавни органи и
заинтересовани страни, който механизъм отговаря и на съвременната национална и
международна динамика и интензитет на развитие и нужните национални действия ( в
частност по развитие на изследвания и иновации в полза на обществото) - както
произтичащи от съществуващи национални политики и стратегии , така и свързани с

ангажименти и възможности за страната в международен план. Липсата на такъв надведомствен/хоризонтален цялостен институционален ангажимент на национално ниво по
отношение на координиране и управление на действия по космоса води до съществено
изоставане, пропускане на възможности за национално развитие, неефективно използване
на съществуващи и бъдещи ресурси ( инфраструктурни, административни,
експертни/професионални, финансови и др) за България, за нейните заинтересовани
страни- публични органи,научни среди, бизнес и общини, и за обществото като цяло.
Допълнително, липсата на ангажимент за координация и синхронизиране на действие по
космоса на над-ведомствено, хоризонтално институционално ниво води и до
невъзможност за взимане на своевременни управленски решения в полза на обществото,
когато това е наложително
(Пример за такива блокирани /нереализирани с години за страната възможности по
космоса , от полза за обществото, предоставени по линия на членството на България в ЕС,
са например липсата на пълноценни национални действия за участие на България в
Европейската Космическа програма - развитие и внедряване на специализирана PRS
услуга на системата Галилео за високо-точна спътникова навигация за нуждите на
държавната администрация и сигурността, пропуснати възможности за България от
участие в развитие на научни и иновационни възможности по програмите за космическо
наблюдение и проследяване, не-участие на страна в ключови стратегически дискусии и
експертни групи и партньорства в ЕС по въпросите на дефиниране и имплементиране на
приоритетите за развитие космическата икономика, НИРД иновации ( вкл. по отношение
на достъп за целево финансиране) , вероятно забавяне и ниска резултатност за участие в
развитието и внедряване в България през 2021-2027 на инициативите на ЕС за сигурна
спътникова комуникация GOVSATCOM ( за нуждите на държавната администрация) ,
EuroQCI ( киберсигурност на комуникационни мрежи от ново поколение за нуждите на
държавата и бизнеса), и други партньорства, всички изискващи координирани и
ефективни действия на различни национални администрации, НИРД и иновационни
организации. (За референция, планирания бюджет на ЕС само по космоса е 15 милиарда
Евро за периода 2021-2027 )
Всичко това води до затормозено развитие, ограничен напредък и изоставане в НИРД и
иновационните дейности с голям потенциал за въздействие в България, вкл. и за
развитието на национална икономика с висока добавена стойност, базирана на върхови
научни постижение на световно ниво в сферата на космоса, включване в над-национални
НИРД мрежи и вериги на иновации по космоса и свързаните сектори , и като цяло - до
незадоволителни обществени темпове на развитие,вкл. и до слаба ефективност на
дейността на специализирани държавната администрации реализиращи дейности в пола
на обществото в специфични сфери и др. )
На основание на по -горното, и на предоставеното за Обществено обсъждане предложение
за УП на Агенцията и сферата на нейните отговорности, смятаме за естествено и
максимално целесъобразно, ефикасно и устойчиво в дългосрочен план, в съответствие с
принципите на добро държавно управление, Агенцията да поеме и отговорности за надведомствено /хоризонтално координиране и управление на дейностите по космоса между
отделните държавни органи в България, което ще позволи реализиране на максимално

въздействие във всички свързани области на общественото развитие, и ще се преодолее
съществуващите към момента административен вакуум, фрагментиране на отговорности и
фрагментирани и слаби институционални действия, ниска резултатност , ограничен
експертен капацитет, ниска международна интеграция и др в тази сфера. Същевременно,
тези допълнителни отговорности няма да увеличат забележимо обема и сферата на
планирани действия на Агенцията, но ще допринесат съществено за увеличаване на
положителното въздействие както в национален, така и в международен план, ще се
подпомогне постигане на измерими и конкретни резултати, и за ефикасното използване на
финансовите и други ресурси, и др. ползи.
Отделно, дефиниране на специфична тематична област ( мулти/между секторна) в сферите
на отговорност на не-целеви ( не тясно-специализиран в тази област ) държавен орган, не е
прецедент-моля вижте чл. 5, ал. 1, т. 32 и чл. 26, т. 10 от действащия Устройствен
правилник на Министерството на Икономиката

Предложение №2 ; Допълнение към чл.15 на УП
--------------------Чл. 15. Дирекция " Политики и анализи":
--т.12. (нова ) : участва в разработването, координирането и осъществяването на
държавната политика в областта на Космоса, произтичаща от националните
приоритети и членството на Република България в ЕС , ООН и други международни
организации, включително като организира и ръководи дейността на Работна група
№ 35 "Космическа политика" по Постановление № 85 на Министерския съвет от
2007 г. за координация по въпросите на Европейския съюз към Съвета по
европейските въпроси;
---------------------------Кратка Мотивация (подробна мотивация и анализ и оценка на въздействието могат да
бъдат предоставени допълнително) :
С оглед на ефикасното реализиране на ангажиментите по Космоса, съгласно по-горното, и
принципите на добро управление, е нужно Агенцията да планира и реализира целеви
ангажименти и действия на нейната Специализирана Администрация, вкл. съчетано със
съществуващи нормативни актове и дейността на други административни органи на
национално ниво в сферата на въздействие.

Предложение №3 ; Допълнение към Заключителни разпоредби

-----------Заключителни разпоредби
...
Параграф първи: ...
Параграф втори (нов): Отменя чл. 5, ал. 1, т. 32 и чл. 26, т. 10 от Устройствен
правилник на Министерството на икономиката
-----------------------------------------------------------------Кратка мотивация (подробна мотивация и анализ и оценка на въздействието могат да
бъдат предоставени допълнително) :
С оглед на ефикасното реализиране на ангажиментите по Космоса, съгласно по-горните
текстове, и принципите на добро управление, е нужно УП на Агенцията да отчете и
отрази синхронизирано съществуващите нормативни актове и дейности на други
публични институции в сферата на въздействие.
Съгласно чл.4(1) т. 15, и чл. 15 тт.11, т.12 и т. 14 на Проекта за УП, Агенцията поема
ангажименти и функции по отношение, съответно, на координиране на дейностите по
космоса, частично имплементирани чрез участие на България в рамковите програми на ЕС
за научни изследвания и Европейски Партньорства, дефиниране на политики и проекти
свързано с членство на България в международни организации, и чрез дефиниране на
приоритетите на националната Иновационна Стратегия за Интелигентна Специализация.
Не е логично, не отговаря на принципите на добро управление и не е консистентно МИ да
продължи да носи частична административна отговорност и тежест за координиране на
дейности по космоса, заложени към момента в УП на МИ, при положение че основната
отговорност тежест в тази сфера се включват като отговорност на Агенцията.
Съществуващите отговорности на МИ съгласно чл. 5, ал. 1, т. 32 и чл. 26, т. 10 от
действащия УП на МИ са ограничени единствено до дейностите по космоса свързани с
членството на България в ЕС, което е силно ограничаващо нужния обхват с оглед
постигане на конкурентоспособни национални цели по космоса (наука, иновации), със
силно хоризонтално въздействие на национално ниво (наука,иновации, сигурност, околна
среда и др.), и в международен мащаб, като например по линия на експертно
взаимодействие с международни организации като ООН, Европейска Космическа Агенция,
ГЕО (Международна Група по Наблюдение на Земята, с участие от над 100 държави) ,
Международен съюз по телекомуникации (ITU), Intersputnik, и други, всички които
предполагат активни национални между/мулти-секторни действия по космоса свързани с
изследвания, иновации и създаване на подходящи еко-системи за дългосрочно устойчиво
развитие.
ОБЩ коментар към проекта за УП :

В предложените текстовете на УП се вижда припокриване на планирани дейности и
отговорности на Агенцията, с тези на други публични институции , съществуващи към
момента.
Не се вижда и не е ясно как тези припокриващи се отговорности за разрешени
/разграничени в нормативните документи касаещи както дейността на Агенцията, така и
тези на другите държавни органи, валидни към момента.
Смятаме, че е необходимо за се оценят всички такива случаи на дублиране на
отговорности и да се урегулират със съответните детайлни изменения на съответните
законови и/или нормативни актове (Нашето Предложение №3 по-горе е един частен
пример, по отношение на регулиране на предложените отговорности по космоса)
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