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Формуляр за ЧАСТИЧНА ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО
на Постановление на Министерски съвет
за закриване на Националния съвет по иновации
Институция: Министерство на икономиката
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1. Дефиниране на проблема:
Функциите на Съвета за интелигентен растеж (СИР) към МС дублират и надграждат функциите,
които е изпълнявал Националният съвет по иновации (НИС).
Поради това се предлага Националният съвет по иновации да бъде закрит.
1.1.Националния съвет по иновации е създаден с Решение № 723 на Министерския съвет от 2004
г. за приемане на Иновационна стратегия на Република България и мерки за нейната реализация
(изм., Решение № 385 на Министерския съвет от 2006 г.).
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.
За целите на устойчивото и ефективно управление на изпълнението на Иновационната стратегия
за интелигентна специализация (ИСИС), с Постановление на МС No116 от 12.05.2016 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.
1.2. Основният проблем е недобрата координация при управлението на изпълнението на
Иновационна стратегия за интелигентна специализация и неефективното взаимодействие между
всички заинтересовани страни по въпросите на иновационната политика.
1.3. Не са извършвани последващи оценки на нормативния акт.
Анализът на изпълнението на ИСИС показва, че наличието на два консултативни органи за
координация на иновационната политика е нецелесъобразно.
2. Цели:
Устойчиво и ефективно управление на изпълнението на Иновационна стратегия за интелигентна
специализация на Република България.
По-добра координация и повишаване на взаимодействието между всички заинтересовани страни
по въпросите на иновационната политика в страната.
Подобряване изпълнението на политиките и мерките в подкрепа на МСП, насърчаване на
инвестициите и иновациите.
Подобряване на организационната структура за управление изпълнението на ИСИС и координация
с оперативните програми.
3. Идентифициране на заинтересованите страни:
Органи на изпълнителната власт, научни среди,

работодателски

и

бизнес

организации,

предприемачи, неправителствени организации и представители на деловите среди в областта на
иновациите, гражданско общество и ключови заинтересовани страни в обсъждането на важни
въпроси от иновационната политика.
Закриването на Националния съвет по иновации няма да засегне членовете на НИС, нито
институциите и организациите, които те представляват, защото в състава на Съвета за
интелигентен растеж всички заинтересовани среди имат необходимото представителство.
4. Варианти за действие:
Вариант 1 – Без действие
При този вариант се очаква:
- задълбочаване на проблемите възникващи от ниската иновационна активност на
предприятията;
- липса на обвързаност между научно-изследователските организации и бизнеса;
- отслабване на иновативния капацитет на предприятията.
Вариант 2 – Закриване на Националния съвет по иновации.
Закриването на Националния съвет по иновации ще доведе до:
- по-добро и ефективно управление на изпълнението на Иновационната стратегия за
интелигентна специализация;
- осигуряване на устойчивост и предвидимост на иновационната политика и определяне на
основните направления на тази политика - тематичните области, визията, стратегическите
цели;
- по-добро администриране на процеса по иновации.
- по-добра координация и подобряване на взаимодействието между предприятията и научноизследователските организации;
- по-добро администриране на подпомагането и финансирането на научно-изследователските
и развойни проекти и тяхното внедряване от предприятията.
Вариант 3 – Премахване на дублиращите се функции на Националния съвет по
иновации.
Този вариант е нецелесъобразен, защото НИС е създаден за координация изпълнението на
Иновационната стратегия на Р.България от 2004 г., която към настоящия момент вече не е
актуална.
Съветът за интелигентен растеж (СИР) определя устойчивостта и предвидимостта на
иновационната политика и на основните направления на тази политика - тематичните области,
визията, стратегическите цели, а също така координира и мониторира изпълнението на
Иновационна стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014-2020 г.,
приета с Решение № 857 на Министерския съвет от 3 ноември 2015 г.
Предпочитаният вариант е Вариант 2.
5. Негативни въздействия:
Вариант 1 – Без действие
При този вариант се очаква:
- задълбочаване на проблемите възникващи от ниската иновационна активност на
предприятията;
- липса на обвързаност между научно-изследователските организации и бизнеса;
- отслабване на иновативния капацитет на предприятията.
Вариант 2 – Закриване на Националния съвет по иновации.
Няма негативни въздействия от закриването на Националния съвет по иновации.
Вариант 3 – Премахване на дублиращите се функции на Националния съвет по
иновации.
Този вариант е нецелесъобразен, защото НИС е създаден за координация изпълнението на
Иновационната стратегия на Р.България от 2004 г., която към настоящия момент вече не е
актуална.
Съветът за интелигентен растеж (СИР) определя устойчивостта и предвидимостта на
иновационната политика и на основните направления на тази политика - тематичните области,
визията, стратегическите цели, а също така координира и мониторира изпълнението на
Иновационна стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014-2020 г.,

приета с Решение № 857 на Министерския съвет от 3 ноември 2015 г.
6. Положителни действия:
Вариант 2 – Закриване на Националния съвет по иновации.
По-добра координация и повишаване на взаимодействието между всички заинтересовани страни
при изпълнението на Иновационна стратегия за интелигентна специализация на Република
България.
7. Потенциални рискове:
Не съществуват рискове от приемането на нормативния акт.
8.1. Административната тежест за физическите и юридическите лица:
Няма ефект
8.2. Създават ли се нови регулаторни режими? Засягат ли се съществуващи режими и
услуги?:
Не се създават нови регулаторни режими и и не се засягат съществуващи режими и услуги.
9. Създават ли се нови регистри:
Не се създават нови регистри.
10. Въздействие върху микро, малки и средни предприятия (МСП):
Няма ефект.
11. Проектът на нормативен акт изисква цялостна оценка на въздействието:
Не изисква.
12. Обществени консултации:
По предложения проект е проведено обществено обсъждане, като целесъобразните бележки и
предложения са отразени.
На Интернет страницата на Министерство на икономиката са публикувани материалите по проекта
за закриване на НСИ за обществено обсъждане.
13.Приемането на нормативния акт произтича ли от законодателството на ЕС?
Не.
14. Подпис на директор на дирекцията, отговорна за изработването на нормативния акт:
Име и длъжност: Желяз Енев – директор на дирекция „Икономически политики за насърчаване“
Дата:…………………………………
Подпис:

