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I. Относно раздел 1 „Проблем/проблеми за решаване” 
Предлагаме разделът да се допълни с информация за конкретните проблеми, поради които 

Държавната агенция за научни изследвания и иновации (ДАНИИ) се затруднява да изпълнява 

функциите по администрирането на Националния иновативен фонд (НИФ). Необходимо е да се 

посочат причините за това, като се изложат конкретни примери, като напр. недостиг на персонал, 

закъснения в срокове или други установени негативни тенденции, с което да се обоснове 

констатирания риск за неусвояване на средства за финансиране за иновациите. Трябва да станат ясни 

аргументите за оставането на НИФ към Министерството на икономиката (МИ), предвид че основния 

капацитет в областта на иновационната политика би трябвало вече да е в структурата на държавната 

агенция, след извършените компенсирани промени, прехвърляне на функции и задачи от МИ към 

ДАНИИ (съгласно ПМС № 70 от 02.03.2021 г.) 

II. Относно раздел 2 „Цели”  
Предлагаме да се формулират конкретни цели, при възможност количествено или качествено 

представени, които да определят желано бъдещо състояние. 

III. Относно раздел 3 „Заинтересовани страни” 
Предлагаме да се посочи ориентировъчен брой на пряко заинтересованите МСП и иноватори – 

напр. какъв е броя на бенефициентите от 10-та и 11-та конкурсна сесия по НИФ. 

IV. Относно раздел 4 „Варианти на действие. Анализ на въздействията:” 
Предлагаме вариантите на действие да бъдат подробно изложени, като: 

 Вариант 1 „Без действие“ да съдържа кратка информация за управлението на средствата на 

Националния иновационен фонд и рисковете за вече стартирали проектни процедури. 

 За Вариант 2 да се поясни какви ще са предимствата за Националния иновативен фонд, ако 

остане към Министерството на икономиката и какви ще са очакваните ефекти за иновативните 

предприятия и др.  

 Предлагаме да се разгледа и трети вариант на действие – отлагане във времето на 

прехвърлянето на правомощията по управление и разходване на НИФ от страна на ИАНМСП 

към държавната агенция, предвид че ДАНИИ е новосъздаден специализиран орган и все още е 

в процес на структуриране.  
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*   Съгласно чл. 17 от Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка на 
въздействието, изводите и относимата информация от извършената частична предварителна оценка 
на въздействието се включват във финансовата обосновка по чл. 35, ал. 1, т. 4 от Устройствения 
правилник на Министерския съвет и на неговата администрация. 

**   При съгласуването по чл. 32 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата 

администрация се съпоставят кръгът от въпроси, проблеми и решения, разгледани в оценката на 

въздействието и кръгът от въпроси, засегнати от обхвата на нормативната намеса в проекта на акт. 

***   На основание чл. 30б, ал. 4 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата 

администрация е необходимо окончателната оценка на въздействието да бъде съобразена с 

препоръките от становището. 

****   На основание чл. 85, ал. 1 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата 
администрация е необходимо това становище да бъде публикувано заедно с преработената оценка на 
въздействието и проекта на акт при обществените консултации, провеждани в изпълнение на Закона 
за нормативните актове. 

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ  

„МОДЕРНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА”/П/ 

                                      /КРАСИМИР БОЖАНОВ/ 
 


