ПРОЕКТ
ДО
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ НА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДОКЛАД
от
ЕМИЛ КАРАНИКОЛОВ
Министър на икономиката
ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерски съвет за закриване на
Националния съвет за иновации.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,

На основание чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския
съвет и на неговата администрация, предлагам на Вашето внимание проект на
Постановление на Министерския съвет за закриване на Националния съвет за
иновации.
Националният съвет по иновации (НСИ) е създаден с РМС № 723/08.09.2004
г. (изм. и доп. РМС № 385/22.05.2006 г.), като консултативен орган към министъра
на икономиката.
Националният съвет по иновации:
1.

подпомага

министъра

на

икономиката

при

формирането

и

провеждането на националната политика в областта на иновациите, в съответствие с
Иновационната стратегия на Република България;
2.
организации,

координира
висшите

дейността
училища,

между

държавните

неправителствените

органи,

организации

научните
и

другите

заинтересовани страни в областта на иновациите и трансфера на технологии;
3.

предлага

промени

и

предлага

нови

мерки

за

реализация

на

Иновационната стратегия;
4.

разглежда годишния доклад за състоянието и развитието на политиката

в областта на иновациите, съгласно Иновационната стратегия;
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5.

обсъжда и приема становища по проекти на законови и подзаконови

актове, свързани с държавната политика за насърчаване на иновациите и тяхното
ефективно управление
6.

подпомага взаимодействието и сътрудничеството между органите на

изпълнителната

власт,

научните

среди,

неправителствените

организации

и

представителите на деловите среди в областта на иновациите.
Мисията на Националният съвет по иновации е да предоставя независимо
становище

по

отношение

подобряването

на

иновационната

политика,

с

цел

насърчаване на растежа и производителността и превръщането на България в
икономика, базирана на знанието. Съветът гарантира участието на гражданското
общество и ключови заинтересовани страни в обсъждането на важни въпроси от
иновационната политика.
В изпълнение на Решение на Министерски съвет Nо 668/2012 г. (изм. и доп. с
РМС No 102/2013 г. и РМС Nо 597/2013 г.), Министерство на икономиката, като
водещо ведомство, организира и координира разработването на Иновационна
стратегия

за

интелигентна

специализация

(ИСИС),

като

задължително

предварително условие за новия програмен период 2014 – 2020 г.
С Решение на МС №857 от 03.11.2015 г. бе приет окончателно проекта на
Иновационна стратегия за интелигентна специализация на Република България
2014-2020 г. и Приложение 1 към нея, като основа за изпълнение на тематично
предварително условие 1, т. 1.1 „Научни изследвания и иновации: Наличие на
национална

или

регионална

стратегия

за

интелигентно

специализиране

в

съответствие с националната програма за реформи, имаща за цел да набере частни
средства за научноизследователската дейност и иновациите и която е в съответствие
с характеристиките на добре работещи национални или регионални системи в
областта на научните изследвания и иновациите.“ по Приложение ХI към Регламент
(ЕС) № 1303/2013 г. на Европейския парламент и на Съвета.
За целите на устойчивото и ефективно управление на изпълнението на
Иновационната стратегия за интелигентна специализация, с Постановление на МС
No116 от 12.05.2015 г. е създаден Съвет за интелигентен растеж (СИР) като
консултативен орган към Министерския съвет, който определя насоките за развитие
на

тематичните

области

на

икономиката,

визията

и

стратегическите

цели,

координира и мониторира изпълнението на Иновационна стратегия за интелигентна
специализация на Република България 2014-2020 г.
Съветът за интелигентен растеж:


определя приоритетите в сферата на образованието, науката, иновациите,

информационните и комуникационните технологии;
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координира изпълнението на ИСИС;



разглежда

годишни

доклади

за

изпълнение

на

ИСИС,

съгласно

мониторинговия механизъм;


предлага промени в приоритетните технологични области на ИСИС, ако е

необходимо;

предложението

за

промяна/допълнение

се

внася

от

водещото

ведомство, в чиито правомощия е разглежданият въпрос;

базата

приема набор от дейности за осигуряване изпълнението на ИСИС на
на

три-годишната

бюджетна

прогноза

и

програми

на

Комитетите

за

наблюдение на всяко от водещите ведомства и в съответствие с предложенията на
бизнеса, научните и академични среди, които да залегнат в бюджетната прогноза за
следващата бюджетна година;


координира политиките по управление на функциите на Националния

иновационен фонд и Фонд „Научни изследвания“
От казаното до тук е видно, че функциите на Съвета за интелигентен растеж
към МС изцяло дублират и надграждат функциите, които е изпълнявал Националният
съвет по иновации.
В Одитен доклад Nо 0300202315 за извършен одит от Сметната палата
„Принос на Хоризонт 2020 за постигане на целите на НПР България 2020 и
националните стратегически документи“ за периода от 01.01.2013 г. до 31.12.2105
г., е дадена препоръка за предприемане на действия за закриване на Националния
съвет по иновации, с цел неприпокриване на функциите му с тези на Националния
икономически съвет и Съвета за интелигентен растеж.
Поради това предлагам Националният съвет по иновации да бъде закрит.
По проекта на Постановление не се налага да бъде изготвена справка за
съответствие с европейското право, тъй като актът не съдържа разпоредби,
въвеждащи в българското законодателство норми на правото на Европейския съюз.
По

предложения

проект

е

проведено

обществено

обсъждане,

като

целесъобразните бележки и предложения са отразени.
Приложено е становище на дирекция „Модернизация на администрацията“ в
МС за съгласуване на частичната предварителна оценка на въздействието на
предложения проект, като направените препоръки и бележки са отразени.
Предложеният проект на Постановление няма да окаже пряко и/или косвено
въздействие върху държавния бюджет, за което е изготвена и приложена финансова
обосновка съгласно чл. 35, ал. 1, т. 4, буква „б” от УПМСНА.
Настоящият доклад и проекта на Постановление на Министерски съвет са
съгласувани съгласно чл. 32, ал. 1 от УПМСНА.
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УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
С оглед изложеното и на основание чл.8, ал.2 от Устройствения правилник на
Министерския съвет и на неговата администрация, предлагам Министерският съвет
да приеме приложения проект на Постановление за закриване на Националния съвет
за иновации.

ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Проект на Постановление на Министерски съвет;
2. Справка за отразените становища по чл.32 от УПМСНА;
3. Финансова обосновка;
4. Частична предварителна оценка на въздействието;
5. Становище на дирекция „Модернизация на администрацията“ в МС.
6. Съгласувателни писма;
7. Съобщение за средствата за масово осведомяване.

ЕМИЛ КАРАНИКОЛОВ
Министър на икономиката
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